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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Cena sv. Vojtěcha 2011 pro Dr. Jana Čarnogurského  
 
 
Krefeld 29.03.2011– 11. června 2011 udělí nadace Adalbert Stiftung se sídlem v německém Krefeldu  
po desáté Mezinárodní cenu sv. Vojtěcha za mír, svobodu a spolupráci v Evropě. Ve Varšavě ji 
z rukou polského prezidenta Bronislawa Komorowského převezme JUDr. Ján Čarnogurský, 
v letech 1991-1992 premiér Slovenské republiky a následně ministr spravedlnosti samostatného 
Slovenska.  
 
Mezinárodní výbor ceny sv. Vojtěcha ocení Dr. Čarnogurského za jeho občanskou a politickou činnost 
pro jeho zemi i pro Evropu. Během komunistického režimu se zasazoval o občanská a lidská práva, o 
svobodu vyznání a o právo na sebeurčení církve. Jeho účast v hnutí kolem Charty 77  a organizování 
tzv. svíčkové demonstrace konané 25. března 1988 svědčí o tom, že Dr. Čarnogurský se jako občan 
politicky angažoval. Během transformace tehdejšího Československa v demokratický stát a po 
rozdělení země a vzniku samostatného Slovenska na počátku roku 1993 se aktivně podílel na 
vytváření  demokratické kultury a nového politického uspořádání. I po odchodu z aktivního politického 
života si zachoval občanskou odpovědnost. Věnuje se mezinárodní vědecké  spolupráci a podporuje 
otevřenost střední Evropy vůči Rusku.  
 
Životní dílo Jana Čarnogurského je inspirováno památkou svatého Vojtěcha (956-997), který „jako 
velký patron našeho kontinentu... položil základy evropské identity a jednoty“ (papež Jan Pavel II.) a  
coby průkopník integrace národů střední a východní Evropy do sféry Západu se stal evropským 
stavitelem mostů.  
 
Dosavadními nositeli ceny sv. Vojtěcha jsou: 
  

• Tadeusz Mazowiecki, první svobodně zvolený předseda polské vlády  
• József Antall, první svobodně zvolený předseda maďarské vlády  
• František kardinál Tomášek, bývalý pražský arcibiskup 
• Franz kardinál König, bývalý vídeňský arcibiskup 
• Václav Havel, bývalý český prezident  
• Helmut Kohl, dlouholetý spolkový kancléř Spolkové republiky Německo  
• František Mikloško, první svobodně zvolený předseda Slovenské národní rady 
• Władysław Bartoszewski, bývalý státní tajemník, ministr zahraničních věcí Polské republiky 
• Arpád Göncz, první svobodně zvolený prezident Maďarské republiky  

 
Nadace Adalbert Stiftung uděluje cenu vždy osobnosti, která se mimořádným způsobem zasloužila 
o trvalé sjednocování celé Evropy a o prohlubování a pěstování sousedských vztahů mezi národy 
západní a střední Evropy. 
 
Na internetové adrese www.adalbert-stiftung.de je ke stažení tisková zpráva v různých jazycích a také 
všechny potřebné informace o nadaci a jejích aktivitách.  
 

Další informace obdržíte od oddělení pro tisk a veřejnost nadace Adalbert Stiftung.  
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