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"Dvě Evropy. V čem a proč se nedaří najít společnou řeč?“ 
10. Evropská soutěž pro studenty o nejlepší esej  
 

MNICHOV/PRAHA. "Dvě Evropy. V čem a proč se nedaří najít 
společnou řeč?“ Tak zní téma 10. 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 29. Brněnskou konferencí „Dialog uprostřed Evropy“ (3.- 5. dubna 
2020). 
 
„Po pádu železné opony se zdálo, že postupné přibližování zemí 
středovýchodní Evropy a někdejšího jádra evropské integrace, bude 
setrvalým procesem“, ohlíží se bývalý člen evropského parlamentu 
Kastler a dodává: „Přesto se ukazuje, že v zemích EU existují velmi 
odlišné postoje ke klíčovým otázkám.“ I český historik Matěj Spurný vidí 
v Evropě vzájemné nepozorumění: „Nejsme schopni nalézt společnou 
řeč u řady témat jako jsou migrace či změna klimatu. Zdrojem 
neporozumění je, jak se zdá, odlišné pojetí svobody i samotné 
demokracie.“ O to důležitější je pro Kastlera a Spurného vědět, proč se 
propast mezi společnostmi a společenstvími, které mají jiný pohled na 
svět, prohlubuje a co určuje dělící linii. Esejistická soutěž zve k úvaze 
nad těmito tématy.  
 
Porota, které předsedají oba iniciátoři, vybere vítěze z došlých prací. Ti 
budou mít možnost prezentovat svoji esej začátkem dubna 2020  
na konferenci „Dialog uprostřed Evropy.“ „Mladí lidé mají jiný a mnohdy 
upřímnější pohled na aktuální témata.“ To dokazují předchozí ročníky, 
dodává Kastler, který soutěž před 10 lety založil. Vyjímečné na této 
soutěži je možnost diskutovat svoji práci s širokým publikem.  
 
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 na téma "Dvě Evropy. V čem a proč se nedaří najít 
společnou řeč“ mohou být zaslány emailem do 16. února 2020 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“.  
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