ADALBERT STIFTUNG
Nadácia sv. Vojtecha
MEDZINÁRODNÉ FÓRÁ – CENA SV. VOJTECHA – TÝZDENNÉ SEMINÁRE

TLAČOVÝ OZNAM
Cena sv. Vojtecha 2011 pre Dr. Jána Čarnogurského
V Krefelde 29.03.2011 – 11. júna 2011 udelí Nadácia sv. Vojtecha / Adalbert Stiftung so sídlom v
Krefelde (Nemecko) po desiaty raz Medzinárodnú cenu sv. Vojtecha za mier, slobodu a
spoluprácu v Európe. Túto cenu odovzdá vo Varšave úradujúci prezident Poľskej republiky
Bronisław Komorowski bývalému predsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky
JUDr. Jánovi Čarnogurskému.
Medzinárodný výbor ceny sv. Vojtecha oceňuje JUDr. Jána Čarnogurského za jeho občiansku
a politickú angažovanosť v prospech jeho vlasti a pre Európu. Počas komunistického režimu
vystupoval na obranu občianskych a ľudských práv, ako aj za náboženskú slobodu a slobodu Cirkvi.
Ako politicky angažovaný občan sa Dr.Čarnogurský zapojil do hnutia Charty 77 a bol iniciátorom
„Sviečkovej manifestácie“ 25. marca 1988. V období zmeny politického systému, keď sa vtedajšie
Československo vydalo na cestu demokracie a neskôr, keď po rozdelení Československa začiatkom
roku 1993 vzniklo nezávislé Slovensko, zapojil sa Dr.Čarnogurský aktívne do budovania demokratickej
kultúry a nového politického systému. Aj keď neskôr zanechal aktívnu politiku, zostáva naďalej
angažovaným zodpovedným občanom. Vo svojich aktivitách sa zameriava na cezhraničnú vedeckú
spoluprácu a usiluje sa o otvorenosť Strednej Európy voči Rusku.
Životné dielo Dr.Čarnogurského je inšpirované pamiatkou na svätého Vojtecha (956-997), ktorý „ako
veľký patrón nášho kontinentu... položil základ európskej identity a jednoty“ (Pápež Ján Pavol II.),
a ako priekopník integrácie národov strednej a východnej Európy do sféry Západu bol staviteľom
mostov v Európe.
Doterajšími nositeľmi ceny sv. Vojtecha sú:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tadeusz Mazowiecki, prvý slobodne zvolený predseda poľskej vlády
József Antall, prvý slobodne zvolený predseda maďarskej vlády
František kardinál Tomášek, bývalý pražský arcibiskup
Franz kardinál König, bývalý viedenský arcibiskup
Václav Havel, bývalý český prezident
Helmut Kohl, dlhoročný spolkový kancelár Nemeckej spolkovej republiky
František Mikloško, prvý slobodne zvolený predseda Slovenskej národnej rady
Władysław Bartoszewski, bývalý štátny tajomník, minister zahraničných vecí Poľskej republiky
Árpád Göncz, prvý slobodne zvolený prezident Maďarskej republiky.

Nadácia sv. Vojtecha / Adalbert Stiftung udeľuje svoju cenu osobnostiam, ktoré sa mimoriadnym
spôsobom zaslúžili o trvalé spájanie celej Európy a o prehĺbenie a pestovanie susedských vzťahov
medzi národmi západnej a strednej Európy.
Na internetovej adrese www.adalbert-stiftung.de nájdete tlačový oznam na stiahnutie v rôznych
jazykoch a všetky potrebné informácie o nadácii a jej aktivitách.
Ďalšie informácie Vám poskytne oddelenie pre tlač a verejnosť Nadácie sv. Vojtecha / Adalbert
Stiftung.
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