Růže pro Nickyho
V úterý 20.května 2014 se konala v kině LUCERNA akce „RŮŽE PRO NICKYHO“ u
příležitosti 105. narozenin sira Nicholase Wintona. Na oslavě se sešli žáci ZŠ Zahradní Chomutov a
ZŠ sira Nicholase Wintona Kunžak, slavné osobnosti a žáci pražských škol, aby si připomněli tuto
osobnost a na dálku mu popřáli. V programu byly použity dosud nezveřejněné záznamy rozhovorů
a myšlenek sira Nicholase Wintona. Program připravila V.I.P. production, AZT – umělecká
gentura, Česká televize a Lucerna – Barrandov pod záštitou Ministerstva školství ČR, Ministerstva
kultury ČR a Městské části Praha 1. Mezi účastníky bylo také 70 studentů z naší školy, kteří se o
program zajímali.Pořad, který natáčela České televize, připravil a uváděl Zdeněk TULIS.
Před 15 roky se v Čechách téměř nic nevědělo o Nicholasovi Wintonovi. Program vzdal
hold neohroženému muži, který se stal vzorem pro mladé lidi. 250 000 českých dětí podepsalo
petici, aby byla Nicholasovi Wintonovi udělena Nobelova cena míru.
Jeden názor za nás všechny spokojené diváky:
Zúčastnil jsem se akce „RŮŽE PRO NICKYHO“alias Poděkování Siru Nicholasi Wintonovi při
příležitosti jeho 105. narozenin. Programem nás provázel vtipný komentátor, který rozesmával jak
studenty, tak starší část obecenstva. Mnoho slavných a mimořádných lidí (např.Tereza Brodská,
Eva Samková, Věra Čáslavská, David Svoboda, Braňo Holíček, Jiří Stránský a ministr kultury
Daniel Herman) vzdalo hold muži, který nám ukázal, že i v těch nejtemnějších dobách se dá konat
dobro. Během představení jsme poznávali sira Wintona stále blíže a blíže pomocí krátkých produkcí
a já se nestačil divit. Působil na mě jako člověk velice energický, obětavý, skromný, upřímný a
milý, ale také jako člověk velice akčního rázu, který se i ve svém úctyhodném věku nebojí zažívat
dobrodružství. Slyšeli jsme také skvělé a občas velice vtipné dopisy od žáků základních a středních
škol, kteří odpovídali na otázku: Vzali byste si domů neznámé dítě ? Byl nám představen film
Matěje Mináče Všichni moji blízcí, který veřejnosti přiblížil postavu Sira Nicholase Wintona a na
konci programu jsme viděli ukázku z kongresového centra, kde na počest sira Wintona okolo 3000
studentů povzneslo a rozsvítilo mobily a to samé jsme v kině Lucerna udělali i my. Byl to velice
silný a dojemný konec. Jedinou škodou bylo, že se Sir Winton nemohl přijít do pražské Lucerny.
Jsem velice rád, že jsem se této krásné události mohl zúčastnit a vidět, jak Sir Nicholas Winton
nejen zachránil plno dětí, ale jak stále plno lidí díky němu mění své chování k lepšímu a začíná
konat dobré skutky. Panu Wintonovi přeji ještě mnoho skvělých let a doufám, že nakazí ještě
mnoho lidí svou dobrotou.
T. Stibor, 1A

Doprovodná akce : ZNOVUUVEDENÍ PROJEKTU U PŘÍLEŽITOSTI 105. NAROZENIN
SIRA NICHOLASE WINTONA - Aktualizovaná výstava Jaroslava Brabce Wintonovy vlaky bude
instalována na Kampě mezi Werichovou vilou a Sovovými mlýny, přístupná zdarma, 24 hodin
denně. KDY: 19. 5. - 19. 6. 2014 Sovových mlýnů, Kampa, Praha 1

