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"Bilancování po třiceti letech. Jak jsme na tom v Evropě se 
svobodou?“ 
Výzva pro studenty k Evropské soutěži o nejlepší esej 2019 
 

MNICHOV/PRAHA. "Bilancování po třiceti letech. Jak jsme na tom 
v Evropě se svobodou?“ tak zní téma 9. Evropské soutěže o 
nejlepší esej. Soutěž je vyhlášena spolkovým předsedou organizace 
Ackermann-Gemeinde, Martinem Kastlerem, a předsedou 
Společnosti Bernarda Bolzana, Doc. Matějem Spurným. Koná se v 
souvislosti s 28. Brněnskou konferencí „Dialog uprostřed Evropy“ 
(12.- 14. dubna 2019). 
 

„Svoboda není žádná samozřejmost“, připomíná s pohledem na uplynulá 
tři desetiletí po pádu železné opony a  komunistických režimů ve 
východní a střední Evropě bývalý člen evropského parlamentu Kastler. 
Je vděčný za velkou příležitost, kterou náš kontinent po roce 1989 
dostal. „Pokud se ohlížíme zpět, vnímáme ale, že na hospodářství příliš 
silně orientovaný liberalismus odrazuje mnoho občanů, kteří se dnes 
vnitřně odvracejí od liberálně demokratického systému. To může vést 
k ohrožení svobody“, říká Kastler. 
Podle českého historika Doc. Matěje Spurného je důležité reflektovat a 
hodnotit  různé představy o svobodě. „V pojetí „svobody“, jak se u nás 
vžilo po sametové revoluci, bohužel úplně chybí zodpovědnost za druhé. 
Nemůžeme se pak divit, že společnost vyznávající takovou svobodu 
nedrží pohromadě“, říká Spurný. K zhodnocení stavu svobody a reflexi 
základních myšlenek svobody zve soutěž o nejlepší esej. Z obdržených 
prací zvolí porota pod vedením obou iniciátorů soutěže vítěze. Ti budou 
mít příležitost prezentovat své eseje na 28. Brněnské konferenci „Dialog 
uprostřed Evopy“. „Mladí lidé mají jiný a často osvěžující pohled na 
současný vývoj. To už ukázaly předchozí ročníky“,  míní Kastler. 
Zvláštní přitažlivost této soutěže spatřuje Kastler v tom, že vítězové 
soutěže  získají příležitost prezentovat své příspěvky před velkým 
publikem a budou moci nabídnout své názory k diskuzi. 
 
Vítězný příspěvek bude oceněn odměnou v hodnotě 500 €. Držitelé 2. a 
3. místa obdrží za svoji práci odměnu 300 €, resp. 200 €. Doporučený 
rozsah eseje je 1 - 3 strany (A4). Eseje mohou být napsány v českém, 
německém nebo slovenském jazyce. Pořadí v soutěži určí porota 
složená z představitelů českých a německých institucí pod vedením 
bývalého poslance EP Martina Kastlera a Doc. Matěje Spurného. Vítězné 
práce budou uveřejněny.  
 
Příspěvky k tématu "Bilancování po třiceti letech. Jak jsme na tom 
v Evropě se svobodou?“ mohou být zaslány emailem do 15. února 
2019 na adresu essay@ackermann-gemeinde.de. V emailu je třeba 
uvést následující údaje: jméno, adresa, email, věk, univerzita, studijní 
obor a telefonní číslo.  Soutěže se mohou zúčastnit studenti vysokých 
škol a doktorandi z Německa, České republiky, Rakouska a Slovenska. 
 

Ackermann-Gemeindeje společenství v katolické církvi, jehož posláním je pomáhat budovat společnou 
budoucnost dnešní Evropy.  Aktivně se podílí na vytváření česko-německých sousedských vztahů a na 
základě křesťanské odpovědnosti se angažuje pro Evropu. Bylo založeno v roce 1946 katolickými 
vysídlenci z Čech, Moravy a Slezska.  Opírá se o literární dílo ze 14. stol. „Ackermann aus 
Böhmen“/„Oráč z Čech“.  

 
 
 

 
 

 

Kontakt a další informace: 
 
Ackermann-Gemeinde, 
Heßstraße 24,  
80799 München 
 
Matthias Dörr 
Ackermann-Gemeinde 
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