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Vážení členové Rakousko-české společnosti!
Drazí přátelé a hosté!
Již po staletí jsou Češi a Rakušané velmi úzce spojeni. Vztah mezi námi je přitom tak ambivalentní, jak
jsou si lidé v obou zemích podobni. V literatuře nalezneme několik příkladů, které to dokazují.
Například Osudy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška.
Leží za námi století, ve kterém mezi námi jako jedinými na světě došlo k interakci na kulturní,
hospodářské a především společenské úrovni. Století, ve kterém se Češi a Rakušané intenzivně
vyměňovali. Pohled do vídeňského telefonního seznamu ukáže, co mám na mysli. A jediný pohled do
talíře ve vídeňském „pajzlu“ to ještě potvrdí.
Je těžké si představit vzestup Vídně začátkem 20. století bez vídeňských Čechů. Avšak stinné stránky
tohoto vzestupu (např. nelidské životní podmínky vídeňských cihlářů) byly i tenkrát
nepřehlédnutelné. Není tedy překvapující, že právě zde se nacházejí kořeny rakouské sociální
demokracie.
Bezesporu zde zůstává fakt, že politika Habsburků se vždy snažila, aby si Češi a Rakušané nebyli příliš
blízcí. Tragedie 2. světové války a teror nacistického režimu zanechaly obrovské jizvy. Několik desítek
let byly naše země rozděleny Železnou oponou. Nyní je toto rozdělení již přes čtvrt století překonáno
a lidé obou států se znovu seznamují.
Rakousko-česká společnost k tomu poskytuje mnoho možností a značně k této skutečnosti přispívá
(*viz kategorie „Uskutečněné akce“). Poznat své sousedy, rozumět jim, komunikovat s nimi a najít
společné cesty, to je to, co si dala Rakousko-česká společnost za úkol. Mnoho vážených osobností
společnosti se do plánu již po desetiletí intenzivně zapojuje. A úspěšně. Vídeň si nadále pěstuje - jako
vždy nejužší - vztahy s Prahou a Brnem. Obzvlášť zde chci zdůraznit podstatu Školského spolku
Komenský, etablovaného ve Vídni, jež byl založen roku 1872, a který již roky přispívá k odbourávání
jazykových bariér.
Češi a Slováci vedou - nuceni politickým vývojem - nyní již více než dvě desetiletí odlišné cesty. Oba
státy jsou dnes, 10 let po vstupu do Evropské unie, nejen svými centrálními geopolitickými polohami
podstatnými členy Evropského mírového projektu EU. Oba jsou nyní společně s Rakouskem součástí
CENTROPE, regionu, ve kterém Evropská unie vidí největší růst. A ten může a musí být podstatným
hospodářským a sociálním motorem Evropy.
V tomto smyslu jsem hrdý na to, že jsem prezidentem Rakousko-české společnosti. Přeji jí, aby tato
tradice podpory kulturní výměny, cestovního ruchu a hospodářské spolupráce, jíž založil můj
předchůdce prof. Dr. Helmut Zilk, byla i v daleké budoucnosti mými následníky pěstována
s odpovídající intenzitou.
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