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EVROPSKÁ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ESEJ: AKTIVNĚ HLEDAT, CO NÁS 
SPOJUJE 

Europoslanci Kastler a Březina poctili mladé autory oceněním v Brně 
 
Norimberk / Brno. "Co ještě drží Evropany pohromadě?" - Tato otázka stála v 
centru Evropské soutěže o nejlepší esej roku 2013, jejíž vítězi byli nyní 
vyznamenáni na XXII. Česko-Německém Brněnském sympoziu. Cenu v hodnotě 
500 Euro věnovali spolkový předseda Ackermann-Gemeinde a CSU poslanec 
Evropského Parlamentu Martin Kastler spolu s jeho českým kolegou, Janem 
Březinou, europoslancem a bývalým hejtmanem Olomouckého kraje. S více než 60 
uchazeči z Německa, České republiky, Slovenska a Rakouska zaznamenala soutěž 
nový rekord. 
 
Kastler zdůraznil ve svém přivítacím projevu nutnou potřebu "se upřimě sami sebe 
zeptat, na jakých základech držíme pospolu. Evropa není bez alternativy. Pokud ji 
chceme zachránit, musíme naší mladé generaci dovolit,aby se zamyslela nad těmito 
otázkami a pokud možno v některých částech vytvořila nové základy. Evropa je dnes pro 
mnoho mladých lidí samozřejmostí, nikdo o ní nediskutuje. Ale instituce EU neodpovídá 
dnešnímu světu, ve kterém žijeme." Při zahájení konference Kastler odpověděl na otázku 
o Evropské soudružnosti tím, že svorkou držící nás pohromadě je jednota v naší 
rozmanitosti. Autorům predložených esejí se podle Kastlera z velké části podařilo "v 
prominentním, někdy až provokativním, stylu" tuto tématiku vystihnout. Z toho důvodu 
bylo pro něj a Jana Březinu velice težké vybrat tři vítěze, a tento rok i jedno zvláštní 
ocenění. Nakonec bylo rozhodnuto pro Radovana Potočára z Levice na Slovensku, který 
obdržel první cenu 500 Euro. Vítěz ve své eseji poukazuje na význam společné evropské 
historie, která - pravě na základě krvavých zkušeností - Evropu spojuje na velice lidské, a 
tudíž tak silné úrovni. 
 
Ocenění 300 Euro a diplom pro druhé místo bylo uděleno Christophu Mauererovi z 
Neukirchen b.Hl. Blut z Německa. Z jeho pohledu staví Evropa společný domov 
především na základech křesťanských hodnot - zejména demokracie a lidských práv, 
tolerance, plurality, solidarity a usmíření. Třetí cenu a 200 Euro získal Richard Guniš z 
Považské Bystřice na Slovensku. Jeho hledisko: Evropa je propojená zejména hodnotou 
peněz - a sice tou na rubu naší euroměny. Na příkladě našich euromincí zdůrazňuje 
autor kulturní rozmanitost Evropy jako prvek, který náš kontinent vlastně drží pohromadě. 
Zvlaštní ocenění získala Eva Sigmundová z Šitbořic z České republiky, která ve své eseji 
zaujímá značně kritický pohled na evropskou soudružnost: Evropu spojuje hlavně 
samotný kontinent, vše další závisí na konkrétní politické akci. Slečna Sigmundová 
obdržela pozvánku do Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde si může přímo "v 
zákulisí" vytvořit svůj vlastní pohled na práci europoslanců. Slavnostní předání cen byl 
jedním z vrcholů třídenního programu Brněnského sympozia, pořádaného společností 
Ackermann-Gemeinde a nadací Bernanda Bolzana. Viceprezident spolkového sněmu 
Wolfgang Thierse již dříve ve svém úvodním projevu zdůraznil "význam víry v demokracii 
v celé Evropě" znamená pro politiku a občany. Při pohledu na současnou krizi se Thierse 
domnívá: "aby namísto tězce vydobité rovnováhy mezi trhem, státem a společností 
nenastoupila jedno-dimenzionální tržní společnost, považuji nadále za jeden z 
nejdůležitějších úkolů politiky, bránit sociální dimenzi demokracie. Neboť k zákonům 
volného trhu nepatří, dát šanci také slabým. Ale sociální stát nemůže a nesmí vše dovolit 
- nebo se domnívat, že by mohl."  
 
Dalšími hosty hvězdně obsaženého diskusního panelu v Kongresovém sále v hotelu 
International v Brně byli, mimo Thierse a Kastlera, pražský filozof a politik (mimo jiné 
český a Evropský parlament) a signatář Charty 77 Dr. Daniel Kroupa, Detlef Lingemann,  
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německý velvyslanec v Praze, senátorka JUDr. Eliška Wagnerová, bývalá soudkyně 
Ústavního soudu České republiky, JUDr. Roman Joch z Občanského Institutu Praha, Dr. 
Ferdinand Trauttmansdorff, rakouský velvyslanec v České republice a take bývalý český 
předseda senátu JUDr. Petr Pithart. 
 
Foto: Aktivně hledat, co nás spojuje: Natália Pavlovičová (zástup pro Radovana 
Potočára), Martin Kastler, Richard Guniš, Jan Březina a Christoph Mauerer (zleva) 
 


