Obnovené partnerství
Jürgen Güldner, předseda hamburského sboru, který v roce 1957 jako první překonal
„železnou oponu“
Nedávno se nám podařilo navázat spojení s předsedou frakce SPD v radě Svobodného města
Hamburku Dr.Andreassem Dresselem. Je to syn dlouholetého člena našeho sboru Helmutha
Dressela. Byl překvapen, když jsme mu nabídli členství v našem zpěvokolu; slíbil ale, že pro
nás zorganizuje návštěvu radnice.
Dne 7.května se shromáždilo 35 členů našeho sboru před radnicí. Ujal se nás vedoucí
Dresselovy kanceláře. Když jsme vstoupili do památných místností, v nichž se mělo za naší
účasti stvrdit partnerství Hamburku, Marseille a Prahy, oživly staré vzpomínky. Během krátké
polední přestávky jsme mohli promluvit s panem Dresselem. Času bylo málo, neboť ve 3
hodiny začínalo zasedání městské rady, kterého se pan Dressel (jako předseda frakce) musel
zúčastnit. Vyjednal nám však možnost sledovat jednání rady z tribuny pro veřejnost.
V plénu se (jako obvykle) hodně diskutovalo a potom hlasovalo o usnesení. Nedalo se
poznat, zda poslanci reagují jeden na druhého; hlasování proběhlo ve všeobecné shodě.
Zasedací pořádek se tu (podobně jako ve Spolkové radě) nesmí měnit. A tak poslanec může
sedět vedle buď dobrého, nebo třeba zlého souseda, ať chce či nechce. Poslanci během své
řeči rázně gestikulovali; Zelení měli na své straně levici, zajímavěji mluvili poslanci CDU
spolu s AfD. V 6 hodin jsme museli sněmovnu opustit, neboť začínalo večerní slavnostní
shromáždění.
Dvě města na řece
Tímto byl učiněn první krok k navázání spolupráce s radnicí. Druhý krok bezprostředně
následoval: Letos slavíme 25 let partnerství mezi Hamburkem a Prahou.
Již dříve jsme často jezdili do České republiky a zvláště do Prahy. Kancelář Senátu o tom
věděla, a proto nás přizvala k naplánování oslav. Výsledkem bylo naše vystoupení v „EuropaPassage“ dne 27.6. Není to žádný koncertní sál a může sem kdekdo přijít. Mohli jsme se tu ale
představit široké veřejnosti.
Toto naše vystoupení mělo nečekaný následek. Starosta Svobodného Města Hamburku nás
pozval na slyšení v Senátu, kde bylo přítomno asi 40 lidí, mezi nimi i primátorka Prahy
Krnáčová. Z našeho spolku byli přítomni Gerhard, Volker a já. Využili jsme krátkou
přestávku po úvodních proslovech a představili se starostovi Hamburku a pražské primátorce.
Uvedli jsme, že na našem koncertu v Europa Passage (který se měl konat napozítří)
zazpíváme také jednu píseň v češtině: „Rozmarýn…“. Byli jsme překvapeni, když se paní
primátorka k nám připojila a celou ji zazpívala. Sklidila tak uznání kolemstojících; starosta se
rozesmál a popřál nám hodně štěstí.
Tyto dvě události nám očividně otevřely cestu na Radnici a do Senátu. Je třeba o ni pečovat
a naplnit ji činorodým úsilím.

