
Petice za opětovnou nominaci sira Nicholase Wintona 

na Nobelovu cenu za mír 
 

Sir Nicholas Winton v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z území 
okupovaného nacistickým Německem. Pod neustálou hrozbou ze strany gestapa 
zorganizoval vlakové transporty potomků obyvatel ohrožených oblastí do válkou dosud 
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, a nebýt jeho ženy, která 
jednoho dne náhodou narazila na záznamy o celé akci, tento hrdinský a nanejvýš humánní 
skutek by zůstal navždy skryt očím veřejnosti i zachráněných dětí. 

 
Domníváme se, že za tento čin by měl být sir Nicholas Winton vyznamenán 

Nobelovou cenou za mír. Usilujeme o jeho opětovnou, třetí nominaci, a to pro rok 2013. 
 
K této iniciativě nás motivovala především beseda se dvěma dámami patřícími mezi 

někdejší „Wintonovy děti“, jež se konala na naší škole. Byla pro nás natolik silným 
emocionálním zážitkem, že jsme se rozhodli navázat na předchozí aktivity, které se 
pokoušely o totéž. 

  
Vyzýváme všechny, jimž není skutek sira Nicholase Wintona lhostejný, k podpoře 

naší snahy připojením podpisu. Obracíme se zejména na žáky základních a středních škol, 
neboť právě ti jsou nyní ve věku dětí zachráněných Wintonovými vlaky naděje. S vaším 
přispěním se s touto iniciativou obrátíme na ústavní činitele České republiky, kteří mají 
nominační právo. 

 
Cílem naší iniciativy je nejen nominace sira Nicholase na udělení Nobelovy ceny míru, 

ale též zvýšení povědomí o příběhu tohoto statečného muže, právem nazývaného „britským 
Oskarem Schindlerem“. Proto vás prosíme rovněž o spolupráci při šíření této výzvy. 

 
Studenti Gymnázia Open Gate 
Babice 5, 25101 Říčany u Prahy 

 
Složení petičního výboru: 
Tomáš Titěra, 120 00 Praha 2, Jana Masaryka 628, student Gymnázia Open Gate a předseda 
studentské rady 
Dominika Kouřilová, 588 22 Luka nad Jihlavou, Školní 394, studentka Gymnázia Open Gate a členka 
studentské rady 
PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D., 267 61 Cerhovice, Macháčkova 88, učitel Gymnázia Open Gate (zastupuje 
petiční výbor ve styku se státními orgány) 
 

Kontakty a odkazy: 
nominace.winton@gmail.com 
http://www.facebook.com/NobelovaCenaZaMirProSiraNicholaseWintona 

http://www.nicholas-winton.blogspot.com/ 
Krátké video popisující činy sira Nicholase Wintona: http://youtu.be/twtNiWDN428  

 
Příloha: Petiční arch – Nominace sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu za mír 
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http://www.facebook.com/NobelovaCenaZaMirProSiraNicholaseWintona
http://www.nicholas-winton.blogspot.com/
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Petiční arch – Nominace sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu za mír 

 

My, níže podepsaní, podporujeme iniciativu za nominování sira Nicholase Wintona na 

Nobelovu cenu za mír. Nominací na toto uznání bychom rádi ocenili jeho hrdinské skutky 

vykonané na území Československa před vypuknutím druhé světové války.  

Jméno a příjmení Adresa bydliště Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

nominace.winton@gmail.com 
http://www.facebook.com/NobelovaCenaZaMirProSiraNicholaseWintona 

http://www.nicholas-winton.blogspot.com/ 
 

Vyplněné petiční archy zasílejte oskenované nebo vyfocené (tak, aby byly veškeré údaje 
čitelné) na výše uvedenou e-mailovou adresu.  
 
Petiční výbor je oprávněn ve styku se státními orgány zastupovat: 
PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D., 267 61 Cerhovice, Macháčkova 88, učitel Gymnázia Open Gate 
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