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Cena sv. Vojtěcha 2009 pro Dr. Árpáda Göncze

V Krefeldu –16.03.2009 –13. června 2009 udělí nadace Adalbert Stiftung se sídlem v Krefeldu
(Německo) po deváté Mezinárodní cenu sv. Vojtěcha za mír, svobodu a spolupráci v Evropě.
Tuto cenu odevzdá v Praze prvnímu po pokojné revoluci v Maďarsku svobodnězvolenému prezidentu
Dr. Árpádu Gönczoviúřadující prezident České republiky Václav Klaus.

Mezinárodní výbor ceny sv. Vojtěcha udělil cenu sv. Vojtěchaza rok 2009 spisovateli a politikovi Dr.
Árpádu Gönczovi, který byl v letech 1990 až2000 prezidentem Maďarské republiky a s rozvahou
podněcovalproevropské směřování své země. Občanský prezident Árpád Göncz patřil během
panováníkomunistického režimu v Maďarsku do řad opozice abyl odsouzen na doživotí.

Přispěl rozhodující měrouk pokojnému přechodu Maďarska k demokracii a zasazoval se za smír s
bývalými politickými protivníky. Svým podílem na osvobození Maďarska apodporou sjednocení
Německavýznamněpřispěl ke spojení východní a západní Evropy.

Jako literát zpřístupnil svým rodákům významná díla západoevropské literatury a sám se stal známým
jako spisovatel díky překladům svých knih v západní Evropě.

Životní dílo Árpáda Göncze zrcadlí tradici památky svatého Vojtěcha (956-997), který „jako velký
patron našehokontinentu... položilzáklady evropské identity a jednoty“ (Papež Jan Pavel II.) a stal se
stavitelem mostů v úlozeprůkopníka integrace národůstřednía východní Evropy do sféry Západu.

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 kancléřSpolkové republiky Německo 
 František Mikloško, první svobodně zvolenýpředseda Slovenské národní rady
 Władysław Bartoszewski, bývalý státní tajemník, ministr zahraničních věcí Polské republiky

Nadace Adalbert Stiftung uděluje cenu vždy osobnosti, která se mimořádným způsobem zasloužila 
o trvalé spojování celé Evropy a oprohlubování a pěstování sousedských vztahů mezi národy 
západní astřední Evropy

Na internetové adrese www.adalbert-stiftung.de najdete tiskovou zprávu ke stažení vrůzných jazycích
a všechny potřebné informace onadaci a jejích aktivitách.

Další informace obdržíte od oddělení pro tisk aveřejnost nadace Adalbert Stiftung
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