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Tisková zpráva 
Nobelovu cenu míru by siru Nicholasi 
Wintonovi udělilo už 300 Liberečanů  

 
Bezmála 300 lidí podpořilo na liberecké radnici svým podpisem nominaci sira Nicholase Wintona na 

Nobelovu cenu za mír. Petici ve vestibulu historické radnice mají možnost zájemci podepisovat až 

do konce dubna. 

Petici na podporu nominace sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu míru si vymysleli studenti 

Gymnázia Open Gate z Říčan u Prahy. Podepisují ji lidé na mnoha místech České republiky i 

v zahraničí, další svou podporu vyjadřují na internetu. K 1. březnu tohoto roku nasbírali organizátoři 

dohromady už 170.000 podpisů. 

K iniciativě studentů se 14. února připojilo také Statutární město Liberec. Od tohoto data mohou 

zájemci podepisovat petici i ve vestibulu historické radnice. Dosud zde nominaci sira Nicholase 

Wintona podpořilo téměř 300 signatářů. 

 „Těší mne, že tolik lidí podpořilo nominaci sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu míru. Je vidět, že 

jeho statečné činy i dnes, mnoho let po druhé světové válce, vzbuzují úctu a obdiv. Jsem tomu ráda,“ 

řekla primátorka Martina Rosenbergová, která s nápadem vystavit petici na historické radnici sama 

přišla. 

Sir Nicholas Winton v roce 1939 zachránil před jistou smrtí v koncentračních táborech 669 převážně 

židovských dětí. Zorganizoval vlakové transporty dětí z Prahy do válkou tehdy ještě nezasažené Velké 

Británie, kde pro ně nalezl nové domovy a umožnil jim začít nový, bezpečný život. O svém činu se po 

léta nezmínil ani svým nejbližším. 

Nominaci sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu míru už oficiálně podala předsedkyně Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava Němcová. Organizátoři petice jsou přesvědčení o 

tom, že co největší množství hlasů pod petici může ovlivnit samotné udělení Nobelovy ceny míru. 

Smyslem petiční akce je také šíření povědomí o tomto výjimečném muži a jeho statečném činu. 

Laureát Nobelovy ceny míru za rok 2013 bude vyhlášený v říjnu. Jak už dříve oznámil tajemník 

Nobelova výboru, je na letošní Nobelovu cenu za mír nominováno rekordních 259 kandidátů. Kromě 

209 jednotlivců je to i 50 organizací. Vloni Nobelovu cenu za mír získala za prosazování míru a 

demokracie v Evropě Evropská unie. 
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