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Prostřednictvím CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie, jsem získal stipendium na sedmidenní
seminář, který začátkem července uspořádala ÖVP – Rakouská lidová strana. Seminář měl název
„Čas proměn“ s podtitulem „Proměny identit“.

Seminář probíhal na několika pracovištích paralelně – v pracovních skupinách, fórech, speciálních
skupinách. Večer se konaly veřejné diskuse na venkovním jevišti na terase. Některé nové země EU
(např. Česká republika, Slovensko) i země spřátelené (např. Rusko, Slovinsko, Chorvatsko) dostaly
příležitost představit se v tzv. kulturních a ekonomických klubech.

V jednom komplexu se zámečkem „Springer Schlössl“, kde seminář probíhal, je zároveň i hotel
a restaurace pro ubytování a stravování účastníků. A to vše jen pár kroků od zámku Schönbrunn.
Na některé akce byl pro účastníky vstup volný, na jiné bylo nutno zaplatit vložné 50 až 100 EUR na
den. My, stipendisté, jsme měli vstup sice volný, ale nemohli jsme jít vždy tam, kam bychom chtěli.
Na každodenním ranním rozdílení nás obvykle přidělili na ty akce, o které platící účastníci
neprojevili velký zájem. Velmi by mě třeba zajímala pracovní skupina „Německá řečnická škola“
nebo kurs společenského chování „Když jde o dobré vychování…“. Ale darovanému koni… Kromě
toho – hlavního cíle mojí cesty bylo dosaženo: Mluvit s lidmi, poslouchat, diskutovat, a to všechno
stále německy.

Semináře se zúčastnilo mnoho známých osobností veřejného a politického života z Rakouska,
Německa, Švýcarska a dalších zemí. I když hlavní magnet – kancléř Wolfgang Schüssel – se nakonec
nedostavil, obsazení bylo opravdu hvězdné. Mne například nejvíc zaujali rakousko-americký
spisovatel Frederic Morton, rakouská moderátorka Vera Russwurm nebo psychiatr Stephan Rudas.

Našli jsme s účastníky i organizátory společnou řeč bez ohledu na to, že žijeme každý v jiném koutě
Evropy, mluvíme jinými jazyky a každý máme i trochu jiné názory. Rozjížděli jsme se domů se
sdílenou nadějí, že po další sérii parlamentních voleb, které mají ve většině sousedních zemí brzy
proběhnout, bude Evropa o kus blíže svobodě a odpovědnosti jednotlivce, demokracii, prosperitě. Že
bude Evropa liberálnější, pravicovější. Budeme o to usilovat.

Vídeňský radní Johanec Hahn, šéfredaktor Andreas Unterbergerm vrchní starosta města Kiel
Angelika Volquartz a filosof Peter Kampits diskutují o projektech zkrášlení měst

