V Liberci 30. dubna 2013

Tisková zpráva
Nobelovu cenu míru pro Nicholase Wintona
podpořilo ve výzvě radnice na 900 lidí
Svůj podpis pod petici studentů Gymnázia Open Gate z Říčan u Prahy, která se zasazuje o udělení
Ceny míru pro sira Nicholase Wintona, připojilo na radnici více než 700 lidí. K tomu dalších 176
podpisů nasbírali žáci ZŠ U Školy.
Podepisovat petici mohli lidé ve vestibulu historické radnice přes dva měsíce až do konce dubna, kdy
vedení Statutárního města Liberec akci ukončilo. Na arších se na podporu Nobelovy ceny míru pro
sira Nicholase Wintona sešly podpisy nejen Liberečanů, ale také obyvatel z dalších měst republiky a
desítek zahraničních turistů.
V pondělí 29. dubna přinesli primátorce Martině Rosenbergové archy se 176 podpisy i žáci ZŠ U Školy.
Dohromady se ve výzvě radnice podařilo na petici nashromáždit téměř 900 podpisů. Školákům
primátorka za odměnu ukázala svou kancelář a provedla je obřadní síní a dalšími historickými sály
radnice.
„Hrůzy druhé světové války je potřeba si pamatovat, aby se už nikdy neopakovaly. Smyslem petice je
také současně šíření povědomí o příběhu muže, který zachránil před deportací do nacistických
koncentračních táborů v roce 1939 v tehdejším Československu 669 převážně židovských dětí,“
zdůraznila primátorka. „Jsem ráda, že na naši výzvu reagovaly také ještě děti. Děkuji všem, kteří
nezaváhali a připojili svůj podpis pod petici. Věřím, že snaha takové masy lidí nevyzní naprázdno a sir
Nicholas Winton Nobelovu cenu míru i přes velkou konkurenci získá. Za svůj hrdinský čin si ji rozhodně
zaslouží,“ dodala.
Nobelova komise bude rozhodovat během letních prázdnin. Nového držitele Nobelovy ceny míru by
měla vyhlásit v říjnu. Sir Nicholas Winton, který 19. května oslaví 104 let, byl na tuto cenu letos v
lednu navržen už potřetí. Jeho nominaci oficiálně podala předsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Miroslava Němcová. Organizátoři petice jsou přesvědčení o tom, že posbíráním co
největšího množství hlasů mohu ovlivnit samotné udělení ceny míru.
„Devět set podpisů je krásné číslo, mám velkou radost. Například v Plzni se jich podařilo nasbírat jen
1.200,“ řekl za organizátory akce Jiří Kostečka, učitel Gymnázia Open Gate. „K dnešnímu dni máme na
papírové petici celkem 170.000 podpisů. V červnu celou akci uzavřeme a odvezeme podpisové archy
do Osla výboru pro udělování ceny. Pak budeme už jen čekat, jak všechno dopadne. Plánujeme také
udělat v norských školách sérii přednášek o siru Nicholasi Wintonovi, kde chceme přiblížit jeho
hrdinský čin,“ doplnil učitel.

Radnice nebyla jediným místem, kde mohli lidé vyjádřit podporu siru Nicholasi Wintonovi.
Podpisovou akci organizovaly také Antikvariát a Knihkupectví Jaroslav Fryč a Krajská vědecká
knihovna. V Liberci se tedy za cenu pro sira Nicholase Wintona zasadilo v součtu všech posbíraných
podpisů několik tisíc lidí.
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