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POSELSTVÍ DOBRA

„Je rozdíl mezi pasivním dobrem a aktivním dob-
rem. To druhé, dle mého názoru, znamená věnovat 
čas a energii tomu, aby člověk zmírnil bolest a utrpe-
ní. Vyžaduje to, aby člověk šel, vyhledal ty, jenž trpí 
a jsou v ohrožení; nikoliv pouze žít vzorně pasivním 
způsobem a nekonat zlo.“

z dopisu N. Wintona z roku 1939
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„Musíme se velmi snažit, abychom vyvolali zá-
kladní lidskou vlastnost - soucit. V tom je příklad 
Nicholase Wintona. Měli bychom se od něho učit 
motivaci a odvaze k činům. Musíme jeho ducha pře-
nášet z generace na generaci, pak bude budoucnost 
lidstva světlejší.“

Jeho Svatost dalajlama 

Jeho Svatost dalajlama s režisérem 
a autorem knihy Matejem Mináčem.
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POSELSTVÍ DOBRA

„Ten příběh má takovou radiaci, vyzařuje inspiraci 
a ukazuje, že lze na této zemi též konat dobro.“

Bývalý prezident Václav Havel

„Měl pocit, že musí pro ty děti něco udělat. A ve 
chvíli, kdy začnete pomáhat, a kdy dosáhnete nějaké-
ho malého vítězství, pak se snažíte dosáhnout větší-
ho.“

Simon Wiesenthal

N. Winton a Václav Havel byli dlouhá léta přáteli.



7

„Je to příběh, který vás inspiruje dobrem.“

Zdeněk Svěrák

Matej Mináč, Zdeněk Svěrák a dramaturg vzdělávacího projektu Zdeněk 
Tulis.

Zdeněk Svěrák mezi studentkami v rámci vzdělávacího projektu 
o Nicholasu Wintonovi.
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POSELSTVÍ DOBRA

„Myslím, že to, co Nicholas Winton udělal před 
sedm desáti lety, je inspirujícím příběhem. Jsem pře-
svědčená, že tento příběh skutečné oběti, lásky, od-
vahy a rizika, díky kterému byly zachráněny stovky 
dětí, rezonuje napříč stoletími. V našich srdcích teď, 
a v srdcích lidí navždy, protože je to jako pohádka. 
A to je něco, co se týká dětí všude, na celém světě.“

Christiane Amanpour,  
reportérka TV stanic CNN a ABC

Matej Mináč, sir Nicholas Winton a Christianne Amanpour 
v Praze.
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„Myslím si, že děti a mladí lidé hledají a touží najít 
svoje místo, kam by mohli vložit dobro, které v sobě 
mají. Chtějí se zapojit a udělat něco dobrého na tom-
to světě.“

Žák Základní umělecké školy Orphenica

Děti ze základní školy sira Nicholase Wintona v Kunžaku.
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ÚVODEm

Další rok se přehnal a s tím také nastalo mnoho 
změn. Já jsem však nadšený, že vzdělávací projekt pro 
české školy, týkající se sira Nicholase Wintona, který 
před 15 lety nastartovali Matej Mináč a Zdeněk Tulis, 
je stále tady s námi.

Minulý rok byl zvlášť emocionální, protože Nicky 
Winton zemřel v úžasném věku 106 let. V úvodu kni-
hy pro rok 2015 jsem se pokusil sepsat své vzpomínky 
na něho. Popisoval jsem jeho suchý smysl pro humor 
a především jeho optimizmus.

Dnes bychom se měli ohlédnout za Nickym s men-
šími emocemi, ale to není můj případ. Připomíná mi 
to, co mi jednou říkal o tom, jak mu chybí jeho man-
želka, která zemřela několik let před ním. Řekl mi, že 
čas se pokládá za velkého léčitele, ale v jeho případě 
mu jeho žena chyběla každým rokem víc a víc.
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Úvodem

Vzpomínky na Nickyho Wintona jako člověka vy-
blednou, jak odcházejí ti, kteří ho znali. Ale připadá 
mi zajímavé, že jeho obecnější poselství světu se zdají 
být významnější než kdykoli předtím. Mezi ně se řadí 
jeho přesvědčení, že činy pomoci jiným lidem můžou 
mít zásadní vliv a potřeba uskutečňovat věci s vytrva-
lostí a rozhodností. 

Nikdy nestačí dost často opakovat jeho myšlen-
ky o náboženské toleranci. Jeho úmyslem nebylo za-
chránit jenom židovské děti, ale všechny ty, které byly 
v ohrožení. Potřeba tolerance nikdy nebyla větší než 
dnes a je nezbytné podat ruku umírněným muslimům. 

Tom Schrecker těsně před odjezdem do Anglie, 
1939.
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POSELSTVÍ DOBRA

Možná nejaktuálnější ze všeho je otázka utečen-
ců, která obzvlášť tíží celé Evropské společenství. 
Neexistují žádná jednoduchá řešení na utečenecké 
problémy, kterým Evropa čelí, ale je jisté, že bez hu-
manizmu Nickyho Wintona se nedá dosáhnout úspěš-
ného výsledku. 

Tom Schrecker a Nicholas Winton.

Nicholas Winton s několika svými zachráněnými dětmi. Tom Schrecker 
stojí první zprava.
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Úvodem

Jako jeden ze zmenšující se skupiny Wintonových 
dětí se zvlášť těším, že mám tuto příležitost komuni-
kovat s mladší generací. Nedávno jsem se vrátil ke 
svým kořenům a nyní žiji v Praze. Jsem nadšený, že 
české školy přijaly Wintonovo poselství víc než jaké-
koli další z jiných zemí, což je pro mně velkým po-
vzbuzením pro budoucnost. 

 
Tom Schrecker, červenec 2016

Tom Schrecker uprostřed rodiny režiséra Mináče v Třeboni.
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REŽISÉR MATEJ MINÁČ O SIRU NICHOLASI 
WINTONOVI

Winton uskutečnil záchrannou misi, která nemá ve 
světové historii obdoby. Díky němu a jeho spolupra-
covníkům dnes v rodinách zachráněných dětí žije víc 
než 6000 lidí světě. Příběh záchranné akce je už zná-
mý po celém světě.

1. 7. 2015 Nicholas Winton zemřel v kruhu své ro-
diny v Maidenheadu. Všechny hlavní světové televiz-
ní společnosti o tom přinesly obsáhlé zpravodajství. 
Když jsem ho poprvé potkal v roce 1997, tak vlast-
ně skoro nikdo o jeho záchranné akci nevěděl. Winton 
totiž půl století po záchraně dětí z Československa 
o svém činu mlčel. 
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Režisér Matej Mináč o siru Nicholasi Wintonovi

V životě nastane pár velkých okamžiků - když se 
člověk zamiluje, narodí se mu dítě nebo dostane velké 
ocenění za svoji práci. Já jim říkám hvězdné okamži-
ky. Ty určují vaši cestu životem, postarají se o věci, 
o kterých se vám ani nesnilo. Určitě jedním z mých 
nejdůležitějších hvězdných okamžiků bylo, když jsem 
koncem roku 1997 navštívil Nicholase Wintona v jeho 
domě v Maindenheadu. Ten gentleman byl vlastně ješ-
tě „mladík“, bylo mu jen devadesát let a jednoduše mi 
učaroval. Do té doby jsem byl přesvědčený, že budu 
točit komedie. Když jsem ho potkal, byl jsem tak fas-
cinovaný jeho osobností a příběhem, že jsem zatou-
žil natočit o něm film. Nakonec z toho byly tři filmy 
- VŠICHNI MOJI BLÍZCÍ, NICHOLAS WINTON 
- SÍLA LIDSKOSTI (získal International EMMY 
AWARD za nejlepší dokumentární film) a NICKYHO 
RODINA. Roky jsem věnoval také průzkumu, hledá-
ní souvislostí, přednášel jsem po světě o Wintonovi 

Nicholas Winton a Matej Mináč v roce 1998.
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POSELSTVÍ DOBRA

a hlavně jsem získal neuvěřitelné přátele mezi 
„Wintonovými dětmi“.

K těm vůbec nejbližším přátelům řadím Toma 
Schrekera, který mimo jiné otevřel desítky pobo-
ček Reader´s Digest po celém světě. Když je mi těž-
ko nebo se potřebuji poradit nebo slyšet hřejivé slo-

Scéna odjezdu Wintonova vlaku z Prahy – film Všichni moji blízcí.

Tom Schrecker a  Matej Mináč se stali díky Wintonovu příběhu 
velkými přáteli.
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Režisér Matej Mináč o siru Nicholasi Wintonovi

vo, vždy mě přijme s otevřenou náručí. Mám totiž to 
štěstí, že se natrvalo přestěhoval do Prahy ze Sydney 
v Austrálii a tak mám u něho kdykoli otevřené dveře.

Často jsem si s Nickym telefonoval a vídali jsme 
se. Nicky byl v soukromí ten nejvtipnější člověk, stá-
le bavil společnost a tak jsem se s ním často smál. 
Navštívit ho bez kamery znamenalo zažít tu nejkou-
zelnější pohodu - jen tehdy jsem se s ním mohl cítit 
uvolněně a nevnímat ten časový tlak, že musím nato-
čit co nejvíc. Když mu zemřela manželka, tak mi do-
konce i vařil, když jsem k němu občas zavítal.

Nicholas Winton a Greta.
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POSELSTVÍ DOBRA

Manželka Greta zemřela v roce 1999. Nebylo dne, 
kdy by si na ni Winton nevzpomněl. Moc mu chyběla.

Řekl jsem mu, že to perfektně ukuchtil, že mu moc 
děkuji, protože jsem si moc pochutnal. „To poděkuj 
Marks & Spencer. Prodávají skvělé věci.“

Navíc se s Nickym dalo mluvit o všem. Jednou 
jsem se ho ptal na jeho návod na dlouhověkost. Řekl: 
„Musí tě fascinovat život, člověk se musí o všech-
no zajímat. Mně se prostě ještě nechce umřít, proto-
že jsem zvědavý na Olympijské hry v Rio de Janeiru 
a ještě se chci dozvědět o tisíci dalších věcí.“ 

 Když jsem mu v červnu 2015 volal, zeptal jsem 
se ho: „Nicky, ještě by sis zapilotoval malé letadlo 
Cessnu?“ Narážel jsem na akci mého přítele a rovněž 
dramaturga, šéfa vzdělávacího projektu Zdeňka Tulise, 
který v roce 2012 pro Wintona připravil nádherný dá-
rek k narozeninám v podobě letu nad Maindenheadem 

Krátce před historickým letem pana Wintona nad Maidenheadem.
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Režisér Matej Mináč o siru Nicholasi Wintonovi

v malé Cessně. Winton se tehdy chopil příležitosti 
a let z větší části odpilotoval sám. Věkový rozdíl mezi 
dvěma piloty v letadle byl 84 roky.

Nicky mi řekl: „Člověk nemůže zapomenout ovlá-
dat ty budíky v tom letadle. Vždyť jsem ten kurz udě-
lal jen před nedávnem - v roce 1936.“ Bohužel se už 
dalšího letu a ani Olympijských her nedožil. 

Moc mi chybí, že už mu nemůžu zavolat, zasmát se 
s ním, ale ani podiskutovat o vážných věcech, o vývo-
ji lidstva, jeho perspektivách, i ohroženích. Chybí mi 
jeho vřelost, moudrost, přirozenost a smysl pro humor. 
Kdykoli si na něho vzpomenu, tak se mi vždy vybaví 
jeho rozesmátá tvář. Ten obraz je tak živý, že mám po-
cit, jako by Nicky byl ještě stále mezi námi. 

Čemu, jakému hvězdnému momentu vděčím, že 
jsem se s Nickym vůbec potkal? Koncem roku 1997 
jsem o Wintonovu příběhu přečetl krátkou zmín-

Poslední pohled do mapy před letem.



20

POSELSTVÍ DOBRA

ku v knížce zachráněného dítěte Věry Gissingové 
Perličky dětství. Ten příběh mě fascinoval. A když 
jsem se dozvěděl, že pan Winton ještě žije a má tele-
fon a adresu, tak to už mě naprosto ohromilo. 

Když najdete nějakou historickou postavu, máte 
představu, že už nemůže být naživu, že všechno se 

Zleva: syn Nick, Nicholas, vnučka Holy a dcera Barbara. 
Všichni se smějí, protože s Wintonem je vždy zábava.



21

Režisér Matej Mináč o siru Nicholasi Wintonovi

odehrálo tak dávno, že zbyla jen svědectví v archi-
vech. A najednou s ním telefonuji a chci se s ním se-
tkat v Maidenheadu, bydlí poblíž Londýna. Ale pan 
Winton byl tak zaneprázdněn, že jsem dostal termín až 
za šest týdnů. To bylo neuvěřitelné, dostat se k němu 
bylo těžší než k nějakému ministrovi.

Během našeho prvního setkání v Maidenheadu jsem 
vyfotografoval Nickyho s koštětem, na první pohled 

netradiční zpodobení „hrdiny“.
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V dohodnutý den ve čtrnáct hodin jsem stiskl tla-
čítko zvonku úhledného domu s velkou zahradou 
v Maidenheadu. Měl jsem trému, jako už dlouho ne. 
„Jak asi bude vypadat člověk, který zachránil skoro 
sedm stovek dětí? Jak asi vypadá skutečný hrdina?“ 
– přemýšlel jsem. Pak se dveře otevřely a mě přiví-
tal úplně obyčejný muž v letech, který ovšem vůbec 
nevypadal na to, že už oslavil devadesáté narozeniny. 
Pozdravili jsme se a mě zaujal poněkud šibalský vy-
raz v jeho očích. Dlouho jsme si povídali. Byl mi moc 
sympatický, dělal si ze všeho legraci.

Matej Mináč s Nicholasem Wintonem během první 
návštěvy v Maidenheadu. 
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Režisér Matej Mináč o siru Nicholasi Wintonovi

Když jsem ho poprosil o pózování na fotografii, 
poklekl bez problémů na jedno koleno a mě překvapi-
lo, jak je ve svém věku mrštný. On to na mně poznal 
a uzemnil mě sdělením, že denně plave v bazénu na 
své zahradě. A ten bazén nebyl vyhřívaný!

„Já bych tedy do tak studené vody nikdy nevlezl,“ 
otřásl jsem se zimou, když jsem vodu v bazénu zku-
sil rukou.

„Však tě taky nikdo nenutí,“ uklidnil mě.
Nevěděl jsem, jak ho přinutit, aby porozprávěl pří-

běh záchrany dětí, abych z toho mohl natočit film.
On to bral jako jednu nepodstatnou část života. 

„Proč chceš vědět něco, co jsem dělal devět měsíců 
před tolika lety? Koho to dnes bude zajímat? Raději 

Winton se skoro na všech fotografiích usmívá, byla to jeho druhá 
přirozenost.
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ti povím o svých charitativních aktivitách“. Byl jsem 
bezradný. Winton byl tak skromný, že neviděl nic 
zvláštního na tom, že zachránil stovky dětí. Jak ho 
mám přimět, aby se o tom všem rozpovídal? 

A tehdy mě napadlo celkem jednoduché řešení. Co 
takhle pozvat ho i s jeho manželkou Gretou do Prahy? 
Možná mu pražská zákoutí připomenou atmosféru 
z doby před šedesáti lety. K mé velké radosti manže-
lé Wintonovi moje pozvání přijali. Hrozně jsem se na 
jejich přílet těšil a všechno jsem si pečlivě naplánoval. 
Rozhodl jsem se, že půjdu s Nicholasem Wintonem po 
stopách jeho někdejšího pobytu v roce 1938 a 1939. 
Takhle jsem vlastně zorganizoval velkou Wintonovu 
cestu do Čech. 

Matej Mináč interviewoval pana Wintona pro film Nickyho rodina 
desetkrát.
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Režisér Matej Mináč o siru Nicholasi Wintonovi

Pevně jsem věřil, že z jeho paměti vydoluji nejeden 
valounek zlata ve formě nějaké konkrétní vzpomín-
ky. Nejdřív jsem se ho zeptal, kde chce v Praze byd-
let. Odpověděl mi, že samozřejmě v hotelu Šroubek, 
kde tenkrát bydlel i úřadoval. Dnes se hotel jmenu-
je Evropa. Hned jsem tam zajel a objednal pokoj. Už 
jsem věděl, že tehdy bydlel v apartmá číslo 171 a že to 
v podstatě byly dvě místnosti. V jedné z nich úřado-
val, ve druhé spal. Když jsem ho po jeho příjezdu do 
tohoto pokoje zavedl, byl překvapený: „Ano, ano, po-
znávám to tu. Tady u takového stolečku jsem sepiso-
val všechny žádosti, tady jsme sedávali s kamarádem 
Martinem Blakem, který mě vlastně do Prahy tenkrát 
pozval. A tady v tomhle pokoji jsem přijímal rodiče. 
Klepali na dveře už od časného rána, ještě jsem se ho-
lil. Když přišli, chtěli vědět, jaké jsou možnosti, aby 
se jejich děti dostaly ven do bezpečí.

A v téhle kavárně jsme měli náš hlavní stan…“

Nicholas Winton se setkával s rodiči a s dětmi v hotelu Evropa na 
Václavském náměstí – hraná rekonstrukce z filmu Nickyho rodina.
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POSELSTVÍ DOBRA

Byl jsem šťastný. Každá židle, každý kus nábytku 
mu něco připomněl a já v duchu děkoval všem okol-
nostem, které způsobily, že se v tomhle hotelu všech-
no uchovalo takřka v původním stavu a kolik si toho 
pan Winton pamatoval. Tehdy jsem poprvé slyšel 
celý Wintonův příběh a byl jsem bez sebe nadšením. 
Úžasný film už jsem měl před očima. Vždy jsem tou-
žil být archeologem, miluji historii a náhle jsem díky 
Nickymu měl pocit, že objevuji něco velkého. Chtěl 
jsem všemu porozumět. Na základě Wintonova vyprá-
vění a jeho slavné knihy výstřižků jsem začal hledat 
detaily záchranné akce v desítkách archivů ve více než 
deseti zemích. A každým dnem, kdy jsem se víc a víc 
nořil do příběhu, jsem chápal, že jsem objevil jehlu 
v kupce sena, že je to vůbec jeden z největších příběhů 
záchrany dětí během II. světové války. 

Nicholas Winton v kavárně hotelu Evropa v roce 1998.
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Režisér Matej Mináč o siru Nicholasi Wintonovi

Nejvíc mě ale vzrušovala otázka, proč se vlastně 
mladík z dobře situované rodiny z Londýna rozhodl 
pomoct dětem v ohrožení v Čechách. Vždy odpovídal 
stejně: „Ty děti byly v ohrožení, tak jsem jim pomo-
hl.“

Neměl žádné jiné vysvětlení, jemu se to zdálo nad 
slunce jasnější. Řekl mi: „Když uvidíš někoho spad-
nout z mostu do řeky a on se topí, tak mu přece jdeš 
pomoct. Ale to musíš mít štěstí, že jsi právě při tom, 
to znamená, že jsi ve správné chvíli na správném mís-
tě. A já jsem měl velké štěstí dostat se do Čech v roce 
1939, když byly tisíce dětí v ohrožení a bez pomoci.“ 

Nicholas Winton s Matejem Mináčem a zachráněnými dětmi po 
premiéře filmu Síla lidskosti v Symphony Space, v New Yorku.
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Nicholas Winton s matkou Barbarou.
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DALŠÍ WINTONOVY NÁVŠTĚVY V ČESKÉ 
REPUbLICE

Winton jezdil do Čech velmi rád, setkával se svými 
„dětmi“. V jejich kruhu se skutečně cítil jako ve své 
nejbližší rodině. I proto byl rád, že jsem o něm nato-
čil vlastně tři filmy. Tak měl důvod vždy přijet. Když 
jsem v roce 2001 premiéroval televizní verzi Síly lid-
skosti, tak samozřejmě pan Winton nemohl chybět. 
Chystala se velká sláva. Podařilo se mi sponzorsky za-
řídit nejhezčí apartmá v hotelu Four Seasons s výhle-
dem na Hrad. 
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Když se Winton dozvěděl, že se tam nevejde s ce-
lou rodinou, dal přednost bydlení v jednom obyčej-
ném bytě, kde se všichni ubytovali. Winton byl neoby-
čejně rodinně založený. Four Seasons používal jen na 
převlékání, případně na krátký odpolední spánek.

Premiéra byla v Laterně Magice, dorazili velvy-
slanci z mnoha zemí, různé celebrity, sál byl nabi-
tý k prasknutí. Všechno mělo oficiálně začít proje-
vem amerického velvyslance. Byl jsem spokojený, jak 
všechno šlo jako po drátkách. Náhle jsem si uvědomil, 
že chybí ten nejdůležitější - Nicholas Winton.

Zbledl jsem. Začal jsem ho freneticky hledat. 
Proběhl jsem Laternu od shora dolů. Naštěstí mi ně-
kdo řekl, že viděl Wintona jít směrem ke Karlovu 
mostu. Tak jsem tam uháněl o zlom vaz. Celý zpoce-
ný jsem spatřil Wintona, jak klidně obdivuje sochy na 
mostě. V duchu jsem si řekl, že ho asi zabiju. Ale on 
byl tím mostem tak nadšený, že jsem se na něho jen 
mile usmál. 

Nicholas Winton s manželkou Gretou v roce 1998 v Praze. Za nimi stojí 
zachráněné děti.
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 Winton se šibalskou nonšalancí odpověděl: „Ty 
oficiální věci mě dost nudí. Zase budou říkat, že jsem 
hrdina. No, dobře, tak pojďme. Ale tady to bylo fan-
tastické. Pošlu ti fotografie, které jsem na Karlově 
mostě nafotil v roce 1939.“ 

Nicky přímo nesnášel slávu a velké oslavné řeči. 
Rád se díval na život jako na velké dobrodružství, 
jako na úžasné věci, které jsou před námi a ne za 
námi. Nicky byl ve svém nitru velké dítě. Miloval 
věci těžko realizovatelné a bral je jako svoji osob-
ní výzvu. Je to také jedno z vysvětlení, proč zachránil 
všechny ty děti v roce 1939. Mladí lidé ho milovali. 
Připadal jim blízký, jako jeden z nich. Přemýšleli, co 
by udělali oni, kdyby se dostali do jeho situace v roce 

Nicky Winton v roce 1939 v Praze s rodinami, které chtěly poslat své 
děti do bezpečí.
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1939. Uvědomovali si, že to bylo něco neuvěřitelné-
ho. Winton, vyzbrojený jen perem, papírem, gumou, 
fotoaparátem, nůžkami, dobrými nápady a nekoneč-
nou ochotou pracovat se pustil do boje s brutální si-
lou, s německým gestapem. Výsledkem byly stovky 
zachráněných dětí. 

 Mladí lidé v celé České republice byli hluboce za-
saženi jeho příběhem. Říkali si, když to tak jednodu-
še dokázal pan Winton během války, proč bychom to 
nedokázali i my během míru? A tak se mnoho mla-
dých lidí rozhodlo jít po Wintonových stopách a udě-
lat něco dobrého pro náš svět.

Slavná fotografie mladého Wintona z roku 1939 s jedním ze 
zachráněných dětí v Praze.
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Vymýšleli různé charitativní projekty, dokonce 
pomáhali zachraňovat podvyživené a nemocné děti 
v Kambodži a v Africe. Víc než 230 000 českých dětí 
podepsalo petici, aby byla Nicholasi Wintonovi udě-
lena Nobelova cena míru. To bylo neuvěřitelné, jakou 
lavinu dobrých skutků mladých lidí spustil náš vzdělá-
vací projekt.

Často jsem o tomto neuvěřitelném jevu říkal 
Wintonovi. Ten se jen usmíval, ale v jeho pohle-
du bylo vidět, že si myslí, že hodně věcí přikrášluji. 
A tak Zdeněk Tulis vymyslel dokonalý plán. Pozveme 
Nicholase Wintona do Čech, aby se přesvědčil na 
vlastní oči.

Zdeněk pozval 3 000 studentů z celé České repub-
liky do Kongresového centra a 17 zachráněných dětí 
a společně se školami vytvořil program. Obrovský 

Žáci ZŠ Slavonice se rozhodli pod vlivem Wintonova příběhu poslat 
dárky kambodžským dětem v sirotčinci, kterým udělali ohromnou radost.
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sál byl zaplněný po strop. Potlesk ve stoje doprovodil 
Wintona k jeho křeslu na pódiu. Atmosférou připomí-
nal spíš rokový koncert.

Když Winton viděl, čím vším studenti přispě-
li, co udělali pro druhé na základě jeho příběhu, byl 
dojatý. Kapesník vyndal v závěrečné sborové sklad-
bě Slzy lásky, při níž tisíce studentů v potemnělém 
Kongresovém centru rozsvítily nad hlavou tisíce mo-
bilních telefonů.

Byl to symbol úcty mladé generace k muži, který 
před válkou jakoby mimochodem zachránil 669 mla-
dých životů. To už se Winton nedokázal ubránit slzám. 
Zdeněk zorganizoval tu akci fantasticky. Na Wintona 
to udělalo ohromný dojem. O svých pocitech mi na-
psal nádherný dopis. 

Zdeněk Tulis (stojí vlevo) na slavnostním setkání studentů s Nicholasem 
Wintonem  v Kongresovém centru v Praze v roce 2007. Díky Zdeňkově 
zápalu a jeho obdivuhodným schopnostem se příběh Nicholase Wintona 
dostával a dostává do všech koutů České republiky.
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„Vidím, že poselství mého příběhu je velmi oceňo-
vané, že jeden člověk dokáže udělat něco podstatného, 
a daleko to přerostlo hranice mých činů. Podle přijetí 
v Kongresovém centru se mi zdá, že mladí lidé v České 
republice jsou skutečně inspirováni k tomu, aby jedna-
li pozitivně. Kéž by se toto poselství všeobecně přijalo 
a náš svět by se stal lepším místem pro život.“
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VZPOMÍNKY ZDEňKA TULISE – DRAMATURgA 
VZDĚLÁVACÍHO POŘADU

Napsal Zdeněk Tulis:
 
Již mnoho let se Wintonovu vzdělávacímu projek-

tu a filmům Síla lidskosti a Nickyho rodina intenziv-
ně věnuji. Postupem času narostl zájem učitelů nato-
lik, že jsem opustil některé své bývalé pracovní ak-
tivity a začal jezdit po celé republice skoro jako ko-
mediant. Okruh mých přátel se zvětšil o spoustu krás-
ných lidí, které tento film zasáhl stejně jako mne. Ať 
už je to sám Matej Mináč nebo fantastický osmdesát-
ník Tom Schrecker, neohrožený letec Jiří Kafka nebo 
Joe Schlesinger a řada dalších, kteří měli podobný 
osud svého dětství. Jezdím s tímto výborným materi-
álem po velkých i malých městech, povídám si s divá-
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ky o filmu a jeho protagonistech nebo uvádím některé 
z „Wintonových dětí“.

Ve svém počítači mám mnoho nádherných dopisů, 
které jsou reakcí na tento film, ať je píší děti ze zá-
kladních škol, studenti nebo učitelé. Rád z nich ocitu-
ji několik vět:

„Musím říci, že jsem nebyla připravena na tak silný 
emocionální zážitek. Jako mnozí z nás jsem si položi-
la otázku: Jak se cítily děti? A jejich rodiče? Jak bych 
v takové situaci jednala já? … Snažila jsem se potlačit 
pocit úzkosti, styděla jsem se za slzy, které mi poma-
lu stékaly po tváři. Dostala jsem strach, že jsem sama 
a rozhlédla jsem se po sále. Sama jsem však nebyla.

I ostatní vytahovali kapesníky nebo aspoň upřeně 
sledovali plátno. Ta úleva, že ostatní cítí to, co já, byla 
velká. V té chvíli jsem si uvědomila, jak velkou cenu 
má pro mne život a rodina.“ To napsala studentka prů-
myslovky z Mělníka. A tohle je část dopisu dívky ze 

Zdeněk Tulis v kině Lucerna v Praze uvádí film Nickyho rodina pro 
školy.



38

POSELSTVÍ DOBRA

sedmé třídy: „Byla jsem na tom filmu ve Velkém kině 
ve Zlíně. Musím říct, že jsem čekala nějakou blbost, 
ale když jsem přišla do kina a začalo se hrát, tak jsem 
si řekla, že se na kousek podívám. A pak jsem najed-
nou byla ohromená. Za chvíli už jsem se slzám neu-

Zdeněk Tulis s Věrou Gissingovou.
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bránila. Nebyla jsem jediná, dojalo to hodně lidí. Díky 
moc, že jste mě seznámili s tímto filmem.“

Jeden z nejhezčích dopisů jsem dostal od šestnác-
tiletého studenta z Frýdku Místku: „Šel jsem do kina 
se sluchátky na uších a říkal jsem si, že většinou stej-
ně chodíme na nějaký kraviny, takže si alespoň po-
slechnu svou oblíbenou Metallicu nebo to prospím. 
Pohodlně jsem se uvelebil v křesle hlediště a zesílil 
volume. Když se zhaslo, tak jsem byl v sedmým nebi, 
že mě nikdo neruší. Metallica zrovna hrála mou ob-
líbenou skladbu a najednou do mě zezadu někdo za-
čal bušit. Sundal jsem sluchátka a slyšel několik ne-
vybíravých slov od lidí, od kterých bych to nečekal. 
O co jim jde??? Začal jsem podřimovat a najednou 
rána do ramene od souseda: ´Dívej se, vole, a nechrá-
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pej!´- Sakra, co se děje? … S nechutí jsem se zadíval 
na plátno a přinutil se dívat se na film. Teď se jen při-
znám, že jsem brečel jako většina kluků od nás, i když 
to každej nějak chtěl zamaskovat. Za ten začátek se 
omlouvám, film byl skvělej.“

Okamžitě jsem sedl k počítači a odpověděl jsem 
mu: „Marku, přesně pro takové kluky, jako jsi ty, to 
dělám.“

Reakce kantorů, kteří přivedli buď rozpustilé roš-
ťáky ze sedmých tříd nebo předčasně vyspělé gymna-
zisty, byla vždycky jednoznačná. Ještě dlouhé minu-
ty po konci programu jsme si povídali o všem, co vi-
děli na plátně. Nezřídka se ptali i při besedě po filmu, 
když jejich svěřenci byli ještě trochu utlumení téma-
tem a jeho zpracováním.

Vzpomínám si na jednu velmi ráznou paní učitel-
ku, která přišla do haly kina v Bílině a bylo jí najed-
nou všude plno (a to nejen pro její hlas). Brunátná tvář 
zvýrazněná silným líčením očí a vůbec celá postava 
se nedala přehlédnout a před její pravačkou marně pr-
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chali do koutů i ti nejvyspělejší deváťáci. „Neumíš po-
zdravit???!!! Jak to, že máš na hlavě čepici, když jsi 
v kině???!!!“ A hlava puberťáka se otočila o několik 
desítek stupňů doleva nebo doprava podle toho, kterou 
rukou paní učitelka zamířila. Přiznám se, že i já jsem 
trochu zacouval do odlehlejšího místa s přesvědčením, 
že tohle bych doma nechtěl… Po představení ke mně 
ona dáma přišla, její rudá tvář byla ušmudlaná od čer-
ného líčidla jejích ubrečených očí a dojatě mi děko-
vala za možnost vidět tento film. Najednou z ní byla 
malá holka, která stojí poprvé před školní tabulí a říká 
básničku.

Čas od času, aniž by někdo žádal o písemné vyjá-
dření, přijdou dopisy, které rovněž stojí za uvedení: 
„Bezprostředně po zhlédnutí filmu Síla lidskosti asi 
nenajdu slova, která by výstižně vyjádřila, jak úžas-
nou práci jste Vy a Váš tým odvedli a stále odvádíte. 

Nicholas Winton s Wintonovými dětmi.
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Snad nejsilnější můj dojem: hrobové ticho po celou 
dobu představení v kinosále zaplněném z valné části 
největšími ´lumpy´ a ´tvrďáky´.“

To nám napsal učitel střední odborné školy z Kolína 
a následující dopis jsme dostali z lesnického učiliš-
tě ve Šternberku: „Za největší přínos pořadu považu-
ji skutečnost, že žáci, kteří předtím projevovali xeno-
fobní, či dokonce rasistické postoje, dokázali do znač-
né míry své názory zkorigovat.“

Paní profesorka z havířovského gymnázia napsala 
toto: „I mladého diváka, přivyklého decibelům disko-
ték a televiznímu škváru novel, tento film ztiší, zjem-
ní, poznamenává, i pro něho se stává milníkem, který 
může přesměrovat cestu průměrnosti k hodnotnější ži-
votní náplni.“

Věra Gissingová, zachráněné dítě z Velké Británie, na prezentaci 
projektu v Praze.
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Ovšem nejkrásnější dopis spojený s opravdu nej-
upřímnějším oceněním jsem dostal od paní učitelky 
z Berouna: „Vážený pane Tulisi, učím již skoro dvacet 
let, ale nikdy jsem nezažila u mých dětí takovou po-
zornost v kině, jaká byla při promítání filmu Síla lid-
skosti. Nevěřila jsem svým očím, ani jedno dítě neo-
dešlo na WC.“

Po jedné z mnoha prezentací filmu jsem odpovídal 
na zvědavé dotazy dětských diváků ZŠ v Kunžaku. 
Je to městečko u Jindřichova Hradce a v malém sál-
ku místního kina, kde se tísnilo několik desítek ško-
láků, se rozproudila velmi živá diskuse o filmu, 
panu Wintonovi a otázky nebraly konce. Vtom zve-
dl ruku asi dvanáctiletý kluk: „Je pan Winton nosite-
lem Nobelovy ceny míru?“ a ostře se na mne kouknul. 
„Pokud vím, tak není,“ odpověděl jsem.

Chlapec se na mne udiveně a skoro vyčítavě podí-
val: „Jak to, že není? A nedalo by se s tím něco dělat? 
Třeba napsat norskému králi, ať mu to, proboha, dají!“

Nicholas Winton s dětmi před svou školou v Kunžaku.
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Snažil jsem se mu vysvětlit, že to skutečně není 
moje vina a že by to byl zřejmě velmi složitý proces. 
Z jeho pohledu jsem však cítil absolutní nepochope-
ní a údiv. Po představení jsem o tom všem přemýšlel 
a napadlo mne, že by to opravdu mohlo jít a výsled-
kem je petiční list pro udělení Nobelovy ceny míru 
siru Nicholasi Wintonovi, který do dnešního dne po-
depsalo kolem 200 000 malých i velkých školáků 
z celé naší republiky.

Když slavil Nicholas Winton 19. května 2009 sté 
narozeniny, rozhodl jsem se poslat všem školám, kte-
ré navštívily náš vzdělávací program, dopis, kde jsem 
jim toto jubileum připomněl. Skoro z legrace jsem dal 
školám několik úkolů, které by připomněly Nickyho 
jubileum. Žáci měli uspořádat běh na 100 m na přírod-
ním povrchu, vytvořit ve škole nástěnku s důležitými 
momenty Wintonova života a dát dohromady stovteři-
novou rozhlasovou relaci pro školní vysílání.

Žák ZŠ Kadaň v Chomutově podepisuje „Wintonovu“ petici. 
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Šokovalo mě, co jeden dopis způsobil, protože 
se strhla taková lavina zájmu, jakou bych nikdy ne-
předpokládal. Nicky Winton ani nemohl tušit, že jeho 
sté narozeniny oslavilo spolu s ním více než sto čes-
kých škol. Například na základní škole v Malých 
Svatoňovicích žáci 8. a 9. třídy připravili pro mladší 
spolužáky 2,5 hodinový projekt. Byla v tom hra, di-
vadlo, prezentace i s pracovními listy, ale i netradiční 
sportování.

V základní škole v Lomnici nad Popelkou uspořá-
dali soutěž slohových prací na téma činu Nicholase 
Wintona, v mnoha školách byly vytvořeny působivé 
nástěnky a zorganizovány sportovní soutěže, kterým 
vévodil celoškolní běh základní školy ÚL v Úpici.

Zcela ojedinělá akce vznikla v Litoměřicích. Na 
projekci našeho filmu Síla lidskosti byli žáci soukro-
mé školy KŠPA, jejíž profesorka Rita Vlčková se nad-
chla pro téma lidskost, které je ústřední myšlenkou na-
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šeho programu. Žáci posílali po vodě lahve se vzkazy 
„dobra“ lidem světa.

Uspořádali štafetový běh na 669 x 100 metrů 
a mnoho dalších obdivuhodných akcí, včetně návštěv 
domovů důchodců a léčebných zařízení.
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Když se slavily 102. narozeniny Nicholase 
Wintona, objevil se v Litoměřicích na náměstí papíro-
vý vlak, který měl mít původně 669 vagonů přesně po-
dle počtu zachráněných dětí. Vlak nakonec vytvořila 
nejen tato škola, ale i další litoměřické školy, včetně 
mateřských. K této iniciativě se přidaly i školy široké-
ho okolí.

Nakonec vznikl konvoj, který měl 1061 vagonů, 
byl dlouhý 415 metrů a pokryl celé náměstí. Školy si 
připravily i kulturní program, prostě celé město tou-
to akcí žilo. Dokonce jedna škola přijela na náměstí 
v elektrickém turistickém vláčku. Vše vyvrcholilo od-
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poledním promítáním filmu Nickyho rodina v litomě-
řickém kině. Celý „Wintonův vlak“ se nakonec zvedl 
nad hlavy svých tvůrců a dal se do pohybu okolo ná-
městí. Kamery televize NOVA to naštěstí zaznamena-
ly a ještě týž večer se někteří aktéři mohli vidět v hlav-
ních zprávách.

Třešničkou na pomyslném narozeninovém dor-
tu pak byl oficiální zápis do knihy českých rekor-
dů, což zajistili kontroloři Muzea rekordů a kuriozit 
z Pelhřimova.
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Nutno podotknout, že této akci pomohla celá řada 
organizací, ať už to bylo Středisko ekologické výchovy 
Sever nebo Severočeská unie ovocnářů, jejíž pracov-
níci rozdávali dětem na náměstí pravý ovocný mošt 
a čerstvá jablka. Tolik šťastných mladých tváří na jed-
nom místě je vidět málokdy a hned jsem si vzpomněl 
na další rekord, který držel samotný Nicky Winton 
v Guinnessově knize. Od svých 94. narozenin totiž 
pravidelně každý rok létal nad svým městem v ultra-
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lehkém letadle. Je vůbec nejstarším člověkem, který 
v takovém letadle letěl. Když se ho v den 100. naro-
zenin po dalším úspěšném letu lidé ptali, proč to stále 
pokouší, Winton s úsměvem prohlásil: „Musím létat, 
abych si ten rekord pojistil. Co kdyby mě nějaký sta-
řík předběhl?“

Ale vraťme se do Litoměřic. Za tím vším stála je-
diná žena – Rita Vlčková, která potvrdila známé hes-
lo, že když se chce, tak jde úplně všechno. Ostatně 
Nicholas Winton byl toho dokladem.

Studenti z Litoměřic přijeli do Prahy na premiéru filmu Nickyho rodina. 
Rita Vlčková je druhá zprava.
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Vzpomínky Zdeňka Tulise – dramaturga vzdělávacího pořadu

Žáky ZŠ Krčín Nové Město nad Metují Wintonův příběh tak nadchl, že 
se rozhodli s ním seznámit co nejvíc dalších lidí, proto připravili hezkou 

výstavu. 
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PŘÍbĚHY PRO WINTONA

Když jsem byl malý, chtěl jsem se stát archeolo-
gem. Chtěl jsem jako Heinrich Schliemann obje-
vit Tróju. Zajímavé je, že ve filmu se mi to opravdu 
podařilo. Wintonův příběh byl pro mne jako otevře-
ní Tutanchamonovy hrobky a stále zůstává mnoho ne-
probádaného. Vždy, když jsem navštívil Wintona, tak 
jsem mu vyprávěl, co všechno jsme objevili v posled-
ní době. Některé příběhy ho dojaly až k slzám. Tady 
jsou dva z nich. 

První se odehrál v roce 2008. Docela přesně si vy-
bavuji okamžik, kdy mi „přeběhl mráz po zádech“. 
V září jsme se s vedoucí produkce a mou pomocnou 
režisérkou Janou Gospičovou připravovali na natáče-
ní hraných scén filmu Nickyho rodina. Jedna z těch 
nejdůležitějších se odehrává na Wilsonově nádraží 
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v roce 1939, když se děti navždy loučily se svými ro-
diči. Předlohou pro nás byla legenda, podle které se 
jedna z maminek nedokázala se svým dítětem rozlou-
čit a těsně před odjezdem vlaku ho vytáhla ven, objí-
mala ho, plakala a pak, v poslední chvíli před odjez-
dem, dítě do vagónu vrátila, a tím mu zachránila život.

Mezitím jsme měli připravené natáčení rozhovo-
rů s několika „Wintonovými dětmi“ v USA. Začali 
jsme Alicí Masters ve Washingtonu. A ona mi vyprá-
věla: „Moje máma na nádraží vytáhla mou mladší se-
stru přes okno vagónu, sestra moc plakala, máma také 
a já jsem vykřikla: „Tak si ji nech, nech si ji!“ V tom 
zapískal výpravčí na píšťalku a vlak se dal do pohy-
bu. Bezradná máma běžela i s mojí sestrou podél vla-
ku, nevěděla, co má dělat, a v poslední chvíli mi sestru 
vrátila přes okno kupé zpátky...“ 

Setkání pana Wintona se zachráněnými dětmi v Praze v roce 
2007. Po jeho levici je jeho syn Nick.
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Rozumíte, normálně mě zamrazilo. Ten příběh, kte-
rý jsem dosud znal jen jako legendu, najednou ožil 
a byl ještě dramatičtější! Jakého lepšího scenáristu, 
než je sám život, by napadlo, že ten vlak se zač ne roz-
jíždět, čímž rozhodnutí matky dostalo přímo apokalyp-
tický rozměr. V mnohém mi to připomínalo Sophiinu 
volbu. Hned jsem volal Janu Gospičovou, celou scénu 
jsem jí popsal, aby ji připravila podle abso lutně auten-
tické reality.

Vzpomínka Alice Masters se stala podkladem pro hranou scénu 
s herečkou Klárou Issovou ve filmu Nickyho rodina.
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Tuto fotografii s Alicí Masters mi poslali studenti British School 
of Washington. Do té doby jsem o ní neslyšel a těmto studentům se 

podařilo ji najít v USA.

Herečka Klára Issová na premiéře filmu 
Nickyho rodina, ve kterém ztvárnila postavu 

nerozhodné maminky.
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Vzpomínám si ještě na jeden příběh, který ve mně 
a ve Wintonovi vzbudil silné emoce. Prvních dva-
cet pět dětí odletělo do Švédska, a tak jsme hleda-
li švédské zachráněné děti. A opravdu jsem jedno 
„Wintonovo dítě“ ve Švédsku našel – Hanuše Webera. 
Byl jsem moc rád, domluvili jsme natáčení a Hanuš 
začal vyprávět o matce Ilse Weberové, o jejích pohád-
kách, byla totiž skvělá dětská spisovatelka, o tom, jak 
v Terezíně skládala pro děti písničky, protože to bylo 
to jediné, jak jim mohla pomoci.

Ilse Weberová.
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A když její děti z dětského bloku zařadili do trans-
portu do Osvětimi, dobrovolně se i s Hanušovým 
mladším bratrem přihlásila, tak se o ně bála. Po pří-
jezdu do Osvětimi je hned poslali do plynu. Když se 
svlékali, ve vězeňském komandu, které mělo na sta-
rosti odklízení mrtvol, pracoval jejich rodinný pří-
tel. Ten paní Weberové řekl: „Toto je plynová komo-
ra. Prosím, až budete uvnitř, sedněte si do kouta a za-
čněte zpívat, při zpěvu se více nadýcháte plynu a ze-
mřete rychleji, a ne s takovými bolestmi.“ A ona s dět-
mi v té plynové komoře začala zpívat Wiegalu – uko-
lébavku, kterou napsala v Terezíně. Za dramatických 
okolností, po válce, se tahle skladba v Terezíně našla. 
Potom mi Hanuš ukolébavku své mámy v interpreta-
ci Liv Migdal pustil. A já se přestal ovládat, došla mi 
slova, zůstaly jen slzy… Ta nádherná hudba a text, to 
byla skutečná zpráva z pekla.“

Rodina Weberových před válkou. Hanuš sedí vedle otce. Jeho mladší 
bratr Tomáš zahynul společně s matkou Ilse v koncentračním táboře.
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Díky Nicholasi Wintonovi vznikly neuvěřitelné si-
tuace a příběhy. Například Zbyněk Honys byl mezi 
těmi, kteří se pustili do organizace vypravení parního 
historického vlaku Wintontrain, který by po sedmde-
sáti i letech jel po stejné trase jako měl jet ten, kte-
rý v roce 1939 vypravil Nicholas Winton. Jenomže 
ten vlak, jehož odjezd byl naplánován na 1. září 1939, 
už kvůli vypuknutí války nedostal povolení k odjez-
du a skoro všechny děti z toho vlaku později zahynuly 
v koncentračních táborech. Wintontrain měl být upo-
mínkou na všechny děti a rodiče z Československa, 
kteří zahynuli v 2. světové válce.

V době, kdy Zdeněk Honys akci připravoval, mu 
vážně onemocněl malý syn. Život mu zachránil do-
cent Jan Zuna, vnuk někdejší dívenky, které Nicholas 
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Winton tenkrát zachránil život. Mimochodem, jeho 
bratr Pavel Zuna moderoval premiéru filmu Nickyho 
rodina s Wintonovou účastí v pražském Kongresovém 
centru.

Zachráněné děti po sedmdesáti letech. Pavel Zuna se štábem 
a s účinkujícími ve filmu Nickyho rodina v Kongresovém centru Praha, 

leden 2011.

Zbyněk Honys dokázal nemožné a parní 
vlak  WINTONTRAIN dojel až do Londýna, 

kde na něj čekal Nicholas Winton.
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Vlak z pražského Wilsonova nádraží, plně obsaze-
ný Wintonovými dětmi, jejich rodinami a televizní-
mi štáby z několika zemí, vyjel 1. září 2009 z Prahy. 
Kopíroval přesně cestu, kterou jely vlaky před sedm-
desáti lety.

Když vlak dorazil do Londýna, na nádraží 
Liverpool Street Station čekal na zachráněné děti na 
peronu sám Nicholas Winton, přesně jako před sedm-
desáti lety. Jenomže teď ho každý znal a natáčely ho 
televizní štáby z celého světa. Jako kdyby přijel do 
Londýna Mick Jagger. Bylo to dojemné a bylo proli-
to plno slz.

Setkání se zachráncem na nádraží Liverpool Street Station, Londýn.
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Na příjezd Wintontrainu čekalo mnoho reportérů. 

Zachráněné děti po sedmdesáti letech.
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Winton se ve své největší rodině na světě cítí velice dobře.
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SIR NICHOLAS WINTON A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIRA 
NICHOLASE WINTONA V KUNŽAKU

Člověka velmi těší, když dělá něco smysluplného, 
něco, co má trvalou hodnotu. Jednou z těchto vyda-
řených prací bylo promítání filmu Síla lidskosti. Bylo 
spojené s výukovým programem, který přinesl do 
Základní školy v Kunžaku v jižních Čechách Zdeněk 
Tulis - více o tom napsal ve své kapitole. Žáky to tak 
moc zaujalo, že se nakonec rozhodli pojmenovat svo-
ji školu po Nicholasi Wintonovi. Nikdy nezapomenu, 
když v roce 2008 Winton tuto školu osobně navštívil. 
Cítil se tam velmi dobře.
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Pobavilo ho, že v jídelně dostal tác na jídlo jako 
všichni ostatní a čekal, až přijde na řadu, aby dostal 
od kuchařky jídlo. Nicky nenáviděl, když ho vynáše-
li do nebes. Měl rád skromnost. Všichni se na disku-
si shromáždili v tělocvičně. Někdo se Wintona zeptal, 
co tomu říká, že se škola bude jmenovat podle něho. 
Nicky se pousmál: „Je to pro mně velká čest, ale taky 
velká zodpovědnost. Odteď budu muset sekat dobro-
tu, abyste zase nemuseli školu přejmenovat.“ To byl 
typický Winton, plný humoru a dobré nálady. A tak od 
roku 2008 škola nese Wintonovo jméno.

Ředitelka školy Eva Krafková vzpomíná: „28. října 
2014 bylo našich padesát žáků přítomno na Pražském 
hradě předání nejvyššího státního vyznamenání Řádu 
bílého lva siru Nicholasi Wintonovi. Žáci mu také pře-
dali vlastní Řád malého lvíčka za jím rozdávané štěstí.

Nicholas Winton se žáky ZŠ školy N. Wintona v Kunžaku.
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Jsme hrdi na jméno naší školy a je pro nás vel-
ká čest a zároveň velký závazek nést jméno sira 
Nicholase Wintona. Váží si toho nejen žáci, ale i ob-
čané Kunžaku. Naše škola nese jméno Sira Nicholase 
Wintona nejen proto, že u nás začala diskuse o jeho 

Nicholas Winton diskutuje s žáky ZŠ Kunžak.
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nominaci na udělení Nobelovy ceny míru. Chceme 
také, aby se na jeho čin nikdy nezapomnělo, chceme 
předávat našim žákům příklad jeho lidskosti, neokáza-
lého hrdinství a lásky k lidem.

V současné době podepsalo petici na podporu její-
ho udělení více než 230 000 lidí, převážně žáků a stu-
dentů základních a středních škol.

Pro naše žáky se stalo samozřejmostí, že pomáha-
jí druhým. Děti si charitativní akce samy organizu-
jí a peníze na ně získávají prodejem knih, upomínko-
vých předmětů a hlavně samy organizují sběr tříděné-
ho papíru, kdy výtěžek z této akce použijí na pomoc 
ostatním. Finanční pomoc zasílají nejen sdružením, 
která se starají o nemocné (Červená stužka, Život dě-
tem, CPK Chrpa, Fond Sidus, Den boje proti rakovi-
ně), ale máme také adoptovaného keňského chlapce 
Labana, kterému platíme školné a zdravotní pojištění 
a se kterým si žáci dopisují.

Nicholas Winton na návštěvě školy v Kunžaku.
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Již několikrát jsme přispěli Židovskému národnímu 
fondu na vysazení stromů v Českém lese v Negevské 
poušti v Izraeli, dokonce jsme v roce 2010 přispěli na 
vysazení symbolického desetitisícího stromu. Před ně-
kolika lety žáci pomohli získat část finančních pro-
středků na zakoupení Braillského řádku pro svého ne-

Nezapomenutelná návštěva Wintona v Kunžaku.

Nicholas Winton s Ruth Hálovou.
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vidomého spolužáka, kterému tato pomůcka velmi po-
mohla při výuce. Paní Hálová přeložila knihu Malí 
prosebníci, která je o indických dětech.

Osobně tyto děti navštívila v jejich škole a našim 
žákům o nich vyprávěla. Zcela přirozeně se naši žáci 
rozhodli této indické škole pomáhat, a to tak, že oslo-
vili ostatní školy a nabízeli knihu Malí prosebníci. 
Výtěžek pak putoval přímo do indické školy.

Příklad činu pana Wintona a i aktivity paní Hálové 
jsou pro děti zcela konkrétní. Osobně oba dva znají 
a vědí, že jsou to slušní lidé, pro které je zcela přiro-
zené pomáhat druhým. Jsou pro naše žáky opravdový-
mi, ale neformálními vzory. Nicky a jeho příběh nás 
všechny velmi ovlivnil.“

Nicholas Winton se zapisuje do pamětní knihy.
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PODĚKOVÁNÍ SIRU NICHOLASOVI WINTONOVI 
PŘI PŘÍLEŽITOSTI JEHO 105.NAROZENIN

Pouto mezi Wintonem a Českou republikou pře-
trvalo celé desetiletí. Winton sem velmi rád jezdíval. 
Nejen proto, že se mohl setkávat se svými zachráně-
nými dětmi, ale i se studenty. Diskuse s nimi miloval. 
V roce 2011 se dostavil na premiéru filmu Nickyho ro-
dina. Ve věku 102 roků byl stále v úžasné formě, ale 
přece jen si mě vzal stranou a řekl: „Maťo, podívej se 
na tuhle láhev. Já mám přesně tolik energie, kolik je 
v ní tekutiny. Ani o kapku víc. Dobře si rozmysli, jak 
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ji využijeme.“ A tak jsme museli omezit přístup pro 
novináře, pro stovku lidí, kteří se chtěli s Wintonem 
setkat. Prostě, všechnu jeho energii jsme museli sou-
středit na samotnou světovou premiéru filmu, která 
byla rozdělena na dvě části.

 Dopolední premiéra byla určena především stu-
dentům základních a středních škol z celé republiky, 
kteří s tvůrci hraného dokumentu na vzniku filmu čas-
to také spolupracovali. Jako obvykle Zdeněk Tulis po-
jal to ve velkém stylu a zaplnil Kongresové centrum 
třemi tisícovkami studentů. Když po promítání filmu 
přišel sám Nicholas Winton, tak celý sál zachvátilo 
frenetické nadšení. Studenti se postavili, vytáhli desít-
ky plakátů, na kterých Wintonovi děkovali. Ovace ne-
měly konce. Wintona tato bezprostřední upřímná ode-
zva velmi dojala. 

Matej Mináč, Nicholas Winton, jeho vnuk Laurence a dramaturg 
Zdeněk Tulis, studentská premiéra Nickyho rodiny, leden 2011.
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Večerní slavnostní premiéry se zúčastnili zástup-
ci české vlády, významní představitelé státu, velvy-
slanci mnoha zemí a další významní hosté. Nicholase 
Wintona doprovázel Václav Havel.

Zdeněk Tulis (vlevo) s Nicholasem Wintonem.

Sir Nicholas Winton s panem Václavem Havlem.
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Po promítání byly pro Nickyho ovace ve stoje. Na 
závěr Winton řekl: „Velké díky patří vám všem, byl 
to pro mě dnes velký zážitek. Došel jsem k závěru, že 
v životě jsou důležitá dvě slova. To první je etika, ta 
patří ke každému náboženství, a to druhé je kompro-
mis. Bez toho to totiž nejde ani v manželství.“

Žáci škol v České republice byli stále víc a víc za-
saženi příběhem Nicholase Wintona. Samozřejmě, 
toužili se znovu setkat se svým hrdinou při oslavě 
jeho 105. narozenin. Jenomže, když se člověk doži-
je stovky, přece jen se mu hůř cestuje. A jako obvyk-
le, Zdeněk Tulis přišel se skvělým nápadem. Studenti 
se znovu setkají s Nicholasem Wintonem, ten však 
nebude muset opustit svůj domov v Maidenheadu. 
Slavnostní akce Růže pro Nickyho se konala v úte-
rý 20.května 2014 v kině LUCERNA v Praze. Na 
oslavě se sešli žáci ZŠ Zahradní Chomutov a ZŠ sira 
Nicholase Wintona Kunžak, slavné osobnosti a žáci 
pražských škol, aby si připomněli Nickyho a na dál-
ku mu popřáli. V programu byly použity dosud nezve-
řejněné záznamy rozhovorů a myšlenek sira Nicholase 
Wintona. Pořad připravil a uváděl Zdeněk Tulis, kte-
rý rozesmával jak studenty, tak starší část obecenstva.
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Mezi osobnostmi, které se zúčastnily akce, byla 
Klára Issová, Tereza Brodská, Braňo Holiček.

Lady Milena Grenfell-Baines, která patřila mezi 
poslední zachráněné děti v roce 1939, symbolicky pře-

Zdeněk Tulis s Nicholasem Wintonem.

Stanislav Zindulka či spisovatel Jiří Stránský 
nechyběli mezi hosty, kteří vzdali hold Wintonovi.
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Svým zpěvem akci doprovodila vítězka Talentmánie Patrícia 
Janečková.

Akce se zúčastnili naši olympionici Eva Samková, David 
Svoboda a Věra Čáslavská.
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Nicholas Winton přijímá růže od českých studentů.

Lady Milena Grenfell-Baines v Praze s kyticí růží od českých žáků.



76

POSELSTVÍ DOBRA

vzala pro sira N. Wintona kytici žlutých růží jako přá-
ní všech českých dětí k jeho významnému životnímu 
jubileu. Předtočili jsme si, jak paní Milena odevzdává 
žluté růže Nickymu u něho doma v Maidenheadu, kte-
rý z nich měl velkou radost a děkuje na videu českým 
studentům. Tento video záznam jsme pustili na samý 
závěr akce. Tím vznikl dojem, jako by se Winton 
osobně zúčastnil akce, převzal si jejich růže a zavítal 
mezi české žáky. 

 V rámci programu se uskutečnilo také slavnost-
ní vyhodnocení celostátní literární soutěže „Síla rodi-
ny“. Tématem byl názor dospívající mládeže na začle-
nění cizího dítěte do vlastní rodiny, na lidskost a vzta-
hy mezi lidmi. Ke vzniku této soutěže nás motivo-
val příběh jednoho Wintonova dítěte, který Zdeněk 
Tulis na akci uvedl takto: „Věra Gissingová, jedno 
z Wintonových dětí, se dostala díky transportům do 
jedné anglické rodiny velmi zajímavým způsobem. 
Věru si totiž vybrala rodina, které měla stejně starou 
dvanáctiletou dceru a rodiče se s ní radili: „Můžeme 
zachránit jednu dívenku z Československa, když ji 
vezmeme k nám do rodiny. Jenže pozor – ty už nebu-
deš mít pokoj sama pro sebe, ale budou tam dvě po-
stele. Nebudeš mít tak velké kapesné, ale pouze polo-
viční, aby to bylo spravedlivé. Ta dívka neumí anglic-
ky, ale budete spolu chodit do školy a s kamarádkami 
jí pomůžeš, aby se naučila anglicky mluvit … Chceš 
a nebo nechceš, aby ta dívka byla u nás?“ … Mladá 
dvanáctiletá Angličanka se zamyslela a po chvíli řek-
la: „Jo, chci … ale nebudu chodit na klavír!!!“

Věra se díky tomu ocitla v milující anglické rodině, 
domů se již nevrátila, protože rodina zahynula v kon-
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centračním táboře a postupem let se z ní stala se vel-
mi uznávaná spisovatelka. Napadlo nás, že by se tento 
příběh dal posunout do současnosti a literární soutěž 
„Síla rodiny“ má jedno důležité téma – adopce. Aneb 
– jak bych se zachoval a proč? – kdyby za mnou při-
šli moji rodiče a řekli by, že se rozhodli adoptovat dítě 
z dětského domova.

Celkově nám přišlo za rok 2013/14 skoro 230 pra-
cí z celé republiky, úryvky těch vítězných přečetli čle-
nové Dismanova dětského rozhlasového souboru. 
Několik z nich uvádíme:

„Na besedě k filmu o siru Nicholasovi Wintonovi 
jsem dostal otázku, zda bych byl ochoten adoptovat 

Vítězové literární soutěže spolu se Statislavem Zindulkou a Jiřím 
Stránským.
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do své rodiny cizí dítě. Velmi jsem o tom přemýšlel 
a srovnával s tím, co jsem viděl, jak se sir Winton za-
choval a zachránil pro něj úplně cizí děti. Ano, neva-
dilo by mi mít bratra nebo sestru. Ani by mi nevadi-
lo se s ním dělit o své věci. Ale nevím, jak by se to 
líbilo mému mladšímu bráchovi, jestli by se on chtěl 
dělit s někým jiným než se mnou. Zároveň si uvědo-
muji, že by nám asi nestačil byt a neměli bychom asi 
dost financí. Já bych se totiž nechtěl stěhovat, proto-
že jsme se stěhovali zrovna před dvěma roky, a pro-
to bych v současné době asi řekl, že ne. V budoucnu 
se ale může můj názor a situace změnit a vše může být 
úplně jiné. Zatím budu pomáhat cizím dětem alespoň 
jinými prostředky dle svých možností.“

Ondřej Kadleček, 6.B, Kostelec nad Černými lesy

 
 
„Já osobně bych nového bráchu bral, ale nevím, jak 

by to vzala babička. Do blázince ji dostat nechci. Já si 
myslím, že je i ze mne hotová … Takže její názor ne-
vím. Ale bylo by to super, mít bráchu. Dělali bysme 
průsery atd. Spal by na posteli, která by se koupila, ale 
česky bych ho neučil, protože by to bylo jako učit hro-
cha chodit po dvou. Kdyby se dal do jazykové školy, 
bylo by to super !!! Chtěl bych ho ale jen pod dvěma 
podmínkami. Za prvé – ten brácha musí být v mém 
věku a za druhé – musí to bejt kluk!“

 Rosťa Mitiska, ZŠ Police nad Metují

„Vzala by si moje rodina dítě z dětského domova? 
Četla jsem dvě knihy z prostředí dětského domova, 
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a proto vím, že děti, které se tam dostanou, ať už pro-
to, že je rodiče nechtějí nebo proto, že o ně přišli při 
tragické nehodě, to nemají v životě vůbec jednoduché. 
Každé takové dítě stále touží po fungující rodině, kde 
má vedle sebe mámu a tátu. Pracovníci dětského do-
mova se sice snaží těmto dětem rodinu nahradit, ale 
přesto jim nemohou všem dát tolik lásky a péče jako 
milující rodiče.

Vyjádřit se jednoznačně k této otázce bylo však těž-
ké i pro moje rodiče. Přijetí nevlastního dítěte do ro-
dinného prostředí je vždycky náročné nejen pro stá-
vající členy rodiny, ale i pro dítě, které přišlo z jiného 
prostředí. Dnes by si určitě moji rodiče již dítě z dět-
ského domova nevzali, protože mají tři vlastní děti, 
ale jsou přesvědčeni, že kdyby nás nebylo tolik, určitě 
by uvažovali o tom osvojit si dítě z dětského domova. 
Já osobně si také nedokážu představit, že bych měla 
přijmout za sourozence někoho, koho jsem neznala 

Vítězové literární soutěže spolu s režisérem Matejem Mináčem.
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již od malička, přestože je mi dětí z dětského domova 
líto. Moji rodiče nám vytvářejí právě to zázemí a po-
skytují tu jistotu, která těmto dětem chybí. Proto jsem 
přesvědčená, že by dokázali vytvořit takovéto zázemí 
i pro někoho, kdo rodinu nemá. Měla bych ale strach, 
aby právě kvůli tomu se to moje rodinné zázemí ne-
rozbilo.“

Jana Svobodová, ZŠ Kostelec nad Černými lesy

„Jmenuji se Simona Šárová. Je mi 12 let a cho-
dím do 7. třídy v Panenském Týnci. Moje mamka se 
jmenuje Miloslava (51) a táta Miroslav (54). Mamka 
je bývalá učitelka a taťka zootechnik, ale teď dělá ve 
Výzkumném ústavu rostlinné výroby. Moji rodiče ne-
mohli mít děti a tak si je adoptovali. Nejdříve adop-
tovali mého bratra Miloslava (18) a po necelých 6 le-
tech i mě. Mám nejlepší rodinu, co sem kdy mohla 
mít, ale i nám to někdy neklape. Když si ale předsta-
vím, že bych teď nemohla být doma a musela být ně-
kde v dětském domově … Věřím, že u nás u stolu by 
se další místo našlo. Sestřičku bych seznámila s mými 
přáteli, spolužáky a pomohla bych jí poznat náš život 
na vesnici. Někdy bych chtěla mít sestru a klidně bych 
se s ní dělila o vše. Někdy jezdím s dětmi z dětského 
domova na výlety. Mám tam mnoho kamarádů a tak. 
Hodně mi chybí člověk, kterému bych vše mohla říct. 
Ve stejné vesnici, kde bydlí moje rodina, žije strejda, 
babička, děda. Strejda má malý statek, ale nemá ženu-
-přítelkyni ani děti. Má mě strašně rád a nechává mě 
u něj pracovat, když potřebuji nějaké peníze navíc. 
Nejvíce bych si přála sestru v podobném věku jako 
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jsem já. Potřebovala bych někoho, komu se můžu se 
vším svěřit. Všechen svůj smutek, štěstí, lásku a tak.“

Simona Šárová, ZŠ Panenský Týnec, 7.třída

„Pokud by za mnou přišli rodiče, že chtějí adopto-
vat nějaké dítě, určitě bych se nad tím musel pořádně 
zamyslet. Za mých mladších let bych řekl jednoznač-
ně ano, avšak s odstupem času se na to dívám více re-
alističtěji. Důležité by pro mne bylo daleko více fakto-
rů než jen: „Super, bude dobrodružství a zábava …!“ 
To by nepochybně byla, ale říkám si: „Je to kluk nebo 
holka? Jakého věku? Odkud by k nám přišla nebo při-
šel …?“ Asi nejvíce by pomohlo, kdybych budoucího 
bráchu nebo sestru osobně poznal a měl čas popoví-
dat si pořádně. Také by bylo zajímavé vžít se do kůže 
adoptovaného dítěte. Musí to být opravdu těžké. … 
Neznámé prostředí, mnoho nových lidí, nová škola … 
a ještě k tomu někomu cizímu začít říkat mámo a táto 
…Avšak být v láskyplné a milující rodině si zaslou-
ží každé dítě bez ohledu na věk, pohlaví či národnost. 
No, nevím … Do role adoptovaného dítěte se nedo-
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kážu správně vžít, ale jedno vím určitě – nechtěl bych 
jím být. Proto si také myslím, že adopce dětí je jedním 
z největších dobrých skutků, které lze vykonat.“

Tomáš Vrána, 9.B, Kladno, Gymnázium E.Beneše  
I.ročník

„Otázka, zda bychom byli ochotni přijmout něja-
ké dítě do rodiny, není zdaleka tak jednoduchá, ne-
boť naštěstí žijeme v jiné době. Já sám si to nedovedu 
dost dobře představit. Myslím si ale, že když se člověk 
ocitne ve vážné situaci, dokáže se rozhodnout a jednat 
jinak. Vítězí totiž touha pomoci, která se mísí se sou-
citem a lítostí nad osudem a to zvláště tehdy, jedná-li 
se o malé dítě. Troufám si tedy říci, že i naše rodina 
by se takové pomoci nevyhnula a alespoň na nějakou 
dobu by se rodiče o nějaké malé dítě dokázali posta-
rat. Jsem rád, že žijeme v jiné době a nemusím tako-
vou situaci řešit. Nerad bych toto někdy zažil! Velice 
obdivuji jednání lidí, kteří v sobě nalezli tolik odvahy 
a dětem pomohli.“

Karel Chromý, student 1. A Gymnázia v Moravských 
Budějovicích

Zdeněk též přečetl pár postřehů, které nám posla-
la paní učitelka Sýkorová ze ZŠ J.Š.Baara v Českých 
Budějovicích. Nechala psát své páťáky a tady je něko-
lik výsledků:

„Mít někoho navíc by bylo pěkné. Můj bratr a ses-
tra už bydlí jinde, takže bych si měla s kým povídat. 
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Studentky Školy mezinárodních vztahů se zachráněnými  dětmi, 
Zdeňkem Tulisem a Matejem Mináčem v Karlových Varech.

Byla bych radši, kdyby to byla holka …. Kluci jsou 
moc otravný …“

„Myslím, že bychom si mohli vzít jedno dítě. Ale 
musela bych se s tím dítětem podělit o postel. Nebo 
bychom museli rozložit gauč, který je strašně dlouhý. 
Ale šlo by to, kdybychom ho roztáhli !“

„Dalšího bráchu nebo ségru bych chtěla! Ale do 
našeho bytu bychom se nevešli. Je to byt 2+1. Museli 
bychom se rozdělit o psa, o postele, o skříně a poko-
jík. Pro kluka ten pokoj není, protože je holčičí. Do 
auta bychom se vešli, ale byl by problém s připoutá-
ním, protože nám uprostřed blbne pás …“
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Winton k záchraně dětí přistoupil s tou typicky 
britskou samozřejmostí, jako by to byla nejobyčejnější 
věc na světě. „Děti byly v ohrožení, tak jsem jim po-
mohl.“ – vzpomíná Winton. Každý v Praze mi říkal: 
´Podívej se, neexistuje žádná organizace na pomoc dě-
tem. My na to nemáme ani čas ani peníze. A samotné 
děti stejně nikdo nikam nepustí. Ale když chceš, tak to 
zkus! ‘A podle mě neexistuje věc, která by se nedala 
uskutečnit, když je opravdu rozumná.“
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Toto Wintonovo odhodlání přesvědčilo stov-
ky britských rodin, aby otevřely dveře svých domo-
vů a nabídly lásku neznámým dětem, a to bez jakéko-
li podpory státu nebo jiné oficiální organizace. Přitom 
sami byli často v těžké ekonomické situaci, protože 
Británie se tehdy potýkala s vleklou hospodářskou kri-
zí. Britské rodiny jsou důležitými hrdiny Wintonova 
příběhu a dodnes nás příběhy jejich lidskosti inspirují. 
Tady jsou dva z nich.

Ann Chadwick vypráví:
Na jaře v roce 2007 jsem se setkala s naším míst-

ním pastorem, který se právě připravoval na cestu do 
Izraele, a poprosila jsem ho: „Nicku, jestli se zastavíš 
u památníku Yad Vashem v Jeruzalémě, nemohl bys 
tam položit za mne tyto tři kamínky?“ Pastora velmi 
zajímalo, proč to chci? Posadili jsme se tedy ke sto-
lu a já jsem mu začala vyprávět náš příběh: „Víš, tyto 
kameny jsem sebrala v severním Walesu a připomína-
jí mi časy, kdy do naší rodiny přišla moje pětiletá ado-
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ptivní sestra Suzie Spitzer z Prahy. Na nejmenší kamí-
nek jsem napsala „S“ - pro Suzie, na druhý „H“ – pro 
její maminku Hansi, na třetí „L“ – pro jejího tatínka 
Lea, právníka. 

Suzie se narodila 9. května 1934 ve Vídni. Byla 
jedináček a její život se ubíral normálním, šťast-
ným způsobem až do chvíle, kdy Němci obsadili 
Rakousko. Rodina přišla o svůj dům ve Vídni a proto 
utekli k příbuzným na Moravu. Jak se nebezpečí blíži-
lo do Československa, matce Hansi se podařilo umístit 
malou Suzie do Wintonova transportu. 

Moji rodiče Winifred a Aubrey Chadwickovi byli 
oba učitelé v Cambridge, zamilovali se do sebe už 
jako děti, vzali se v roce 1936 a o rok později – 8. 
června 1937 - jsem se jim narodila já. Otec učil na 
škole St. George a maminka se mnou zůstala doma. 
V roce 1939 moje matka slyšela v rádiu prosbu, aby 
britské rodiny přijaly židovské děti, které musely jako 
utečenci opustit Rakousko a Sudety a žijí teď v hroz-
ných podmínkách. Rodiče se rozhodli, že mají ješ-
tě místo a mohli by takovému dítěti poskytnout do-
mov. Dozvěděli se o Wintonově iniciativě a přijali 
Suzie, zaplatili za ni ručitelský poplatek 50 liber, což 
byla v té době velmi vysoká suma. Navíc museli počí-
tat s tím, že se jejich výdaje zvýší, protože Suzie bude 
potřebovat oblečení, hračky, školní potřeby a spoustu 
dalších věcí. 

A tak v roce 1939 přijela pětiletá černovlasá Suzie 
Spitzer jedním z Wintonových vlaků do Londýna na 
Liverpool Street Station. Když ji rodiče poprvé uvi-
děli, připadala jim opravdu ještě hodně malá, ale byla 
moc hezká. Aby si společně hned porozuměli, vzali 
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s sebou rodiče na nádraží paní Duckering, která uměla 
německy. Doufali, že díky ní bude úvodní kontakt jed-
nodušší, protože holčička, jak jim řekli, mluvila jenom 
německy. Jenomže kdoví proč, ty dvě si vůbec nero-
zuměly. Snad to bylo zapříčiněné nějakým německým 
dialektem nebo Suzinou nervozitou, ale pravdou je, že 
tento problém se podařilo velmi rychle vyřešit. Moje 
maminka vymýšlela nejrůznější jazykové hry, ostat-
ně měla k tomu pedagogické předpoklady, takže Suzie 
brzy mluvila bez problémů anglicky. 

Suzie se okamžitě stala miláčkem celé rodiny, ze-
jména dědečka a babičky, a já jsem získala skvělou 
novou sestru. Samozřejmě ne všechno probíhalo zce-
la hladce. Suzie byla o tři roky starší, někdy mě tahala 
za vlasy, často jsme se do sebe pustily jako dvě tygřice 
a bylo na rodičích, aby naše spory rozsoudili. 

Mám krásnou fotografii, na které sedíme na zahradě a užíváme si 
piknik.
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Otec Suzie v červenci 1939 napsal: 

Moje malá drahá Suserle,
abys nezapomněla na maminku a na mně, posílám 

Ti naši společnou fotografii. Jsem tak šťastný, že jsi 
statečná a že už umíš dobře mluvit anglicky. Ale ne-
smíš zapomenout německy, protože pak bychom se 
spolu nemohli domluvit. 

Posílám Ti tisíce pozdravů a polibků. 
Tvůj otec

Otec narukoval do Královského letectva a stal se 
instruktorem ve Fulbecku, kam jsme se za ním přestě-
hovali. Obě jsme tam dostaly plané neštovice a bylo 
nám opravdu chvíli zle. Maminka učila v místní škole, 
kam jsme denně ve větrném počasí jezdily na mamin-

Suzie s rodiči
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čině kole, takže nám rodiče museli pořídit teplé ob-
lečení, abychom neprochladly. Se Suzie jsme si uži-
ly hodně legrace. Ve škole Suzie přijala naše příjme-
ní Chadwick, ona mi pro změnu dala přezdívku Nig. 
Ta vznikla z toho, že když jsem si někdy neumyla krk 
ke spokojenosti své maminky, říkala mi, že vypadám 
jako černoch – nigger. Musím říct, že se mi ta pře-
zdívka moc líbila. Takovou přezdívku nikdo neměl. 
V noci jsme spolu tajně hltaly příběhy z knížek, napří-
klad Malorské věže od Enid Blytonové. Když se našim 
narodila další dcera, Rosemary, hádaly jsme se, která 
z nás bude vozit kočárek. 

Když válka skončila, Suzie pátrala po svých rodi-
čích. Matka i otec zahynuli v Osvětimi. V roce 1950 
se ozval bratr jejího otce Ernest Spitzer, který žil 
v Argentině. Nabídl Suzie, aby žila u nich a nás če-

Společná fotografie s maminkou a nevlastní sestrou Suzie (vpravo).
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kalo velmi bolestné rozloučení. Vždyť Suzie se mnou 
a naší rodinou strávila jedenáct let. Dodnes si pamatu-
ji, jak rodiče plakali, nikdy předtím jsem je tak zničené 
neviděla. A tak Suzie oslavila svoje šestnácté naroze-
niny na lodi, která ji odvážela do neznáma. V Buenos 
Aires se Suzie stala zdravotní sestrou, ale v roce 1953 
se zase vrátila k nám, i když jenom na dobu, během 
níž absolvovala praxi v Hillingdonské nemocnici. 
Zdokonalila se v oboru zdravotní ses try. Pracovala 
pak na ostrově Fidži, v Kanadě, v Jižní Americe, po-
máhala pacientům, trpícím tuberkulózou a dalšími 
vážnými chorobami.

Já jsem po skončení univerzity v Cardiffu praco-
vala v podobném oboru jako Suzie v Cardiffské krá-
lovské ošetřovně. Suzie tam dokonce nějakou dobu 

Všechno jsem dělala spolu 
se Suzie.
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pracovala jako noční sestra. Ať jsme si byly nablíz-
ku, nebo daleko od sebe, stále jsme si telefonovaly. 
Navštěvovaly jsme se a moje láska k sestře byla stá-
le stejně velká. Nakonec se Suzie stala vrchní sestrou 
v londýnské nemocnici a život v metropoli se jí vel-
mi zalíbil. Měla spoustu přátel, chodila s nimi do diva-
del, do zoologické zahrady, do muzea voskových figu-
rín Madame Tussauds. Zamilovala se do milého muže 
jménem John a usadila se. 

V roce 1973 si zlomila nohu. Otec právě oslavoval 
60. narozeniny, na nichž samozřejmě Suzie nemoh-
la chybět. Moc jsme si přáli, by tam byla i navzdory 
svému úrazu. Týden před oslavou jsem jí telefonova-
la a chtěla jsem ji přesvědčit, aby u nás zůstala déle. 
Myslela jsem si, že změna prostředí a maminčina do-
mácí kuchyně jí udělají dobře. Jenomže John mi sdě-
lil, že jí telefon nemůže předat, protože Suzie je mrtvá. 
Všichni jsme byli jako omráčení, zhroutil se nám celý 
svět. Nemohli jsme tomu uvěřit, vždyť Suzie bylo te-
prve 39 let!

Ann Chadwick.
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Později jsme se dozvěděli, že její tragický konec 
zapříčinila souhra nešťastných náhod. Suzie dost bo-
lela noha, a tak si vzala prášky proti bolesti. Možná 
si jich vzala víc, než měla. Večer se zúčastnila večír-
ku, kde se napila alkoholu. A právě kombinace práš-
ků a alkoholu se jí stala osudná. Celá rodina nesmírně 
truchlila. Jednou v noci, krátce po smrti Suzie, jsem se 
v noci probudila a uvědomila jsem si, že jsem defini-
tivně přestala být „Nig“, protože tuto přezdívku pou-
žívala pouze Suzie. Ze zjištění, že kus mého já je na-
vždy v nenávratnu, jsem se rozplakala. 

Mohli byste si myslet, že tady příběh končí. 
Jenomže, abych se vyrovnala se ztrátou sestry, měla 
jsem potřebu zjistit toho o Suzie co nejvíc. Začala 
jsem pátrat v jejích dokumentech, zjišťovat infor-
mace o osudech jejích rodičů a příbuzných. V roce 
1988 jsem viděla program televizní stanice BBC „To 
je život“, kde vystoupil pan Nicholas Winton. Začala 
jsem se zajímat o to, jak se transporty dětí organizo-
valy. V roce 2003 jsem napsala utečeneckému vý-
boru Refugee Committee v Londýně, zda nemají 
o Suzie bližší informace. K našemu obrovskému pře-
kvapení nám odpověděli, že Suzie je přímo na sezna-
mu Nicholase Wintona, dokonce je tam i naše adre-
sa v Cambridge. V roce 2008 nás vyhledal Mike Levy 
a pozval mě a tatínka, abychom v den památky obě-
tem holocaustu 27. ledna 2009 vyprávěli v Cambridge 
náš příběh. Když jsem naše vystoupení připravova-
la, uvědomila jsem si, že tím vlastně otvírám dveře 
do naší rodinné historie, které byly po léta zavřené. 
Začala jsem shromažďovat fotografie a různé příběhy. 
Naše vystoupení bylo velmi dojemné, zejména když 
začal vyprávět můj tatínek. 
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Pak mě začali zvát do škol, abych tam vyprávěla 
o našem životě se Suzie. Děti náš příběh fascinoval, 
a tak jsem ho nakonec sepsala a vydala knižně. Moje 
sestra Rosemary zřejmě z rodinné tradice hodně zdědi-
la, protože si s manželem, s nímž žije na farmě, osvo-
jila několik dětí. Pro jejich dvě vlastní dcery, Emily 
a Stephanii bylo zcela samozřejmé, že se s osvoje-
nými dětmi dělily o svůj domov, o hračky a dokon-
ce o rodiče. Bylo to stejné, jako když jsme se my dvě 
se Suzie dělily o všechno. Suzie se stala součástí naší 
rodiny. Vlastně nás všechny změnila a naše životy 
obohatila. 

„Proto si, Nicku, přeji, abys položil v Yad Vashem 
tyto tři kamínky jako vzpomínku na vzácného člově-
ka Suzie a její rodiče Hansi a Lea,“ obrátila jsem se 
na pastora, který mě pozorně poslouchal. Když se poté 
z Izraele vrátil, hned mi hlásil, že pro ty tři kamínky 

S tatínkem a sestrou Rosemary (vpravo) na akci v den památky obětem 
holocaustu.
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našel v Jeruzalému krásné místo, hned vedle hrobu 
Oscara Schindlera. 

Tento příběh je nejen o tragédii, která postihla rodi-
nu Suzie, ale je také inspirací pro další generace, aby 
dokázaly otevřít své domovy a srdce takovým lidem, 
jakým byla Suzie.
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Tom Schrecker vypráví: 
Řetěz dobra, který mi zachránil život před na-

cisty, začal mými rodiči, pokračoval mým strýcem 
Frankem, pak Nicholasem Wintonem s jeho pomoc-
níky, pak britskými úřady, které souhlasily s přije-
tím uprchlých dětí a nakonec mou skotskou poručni-
cí Jean Barbour. Bylo by nespravedlivé pokoušet se 
je řadit podle důležitosti a bylo by to vlastně nesmy-

Jean Nelson Barbour – Marnie.
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slné, protože každý článek řetězu byl životně důleži-
tý. Nicméně, Jean Barbour mi nejen zachránila život 
tím, že mně přijala do svého domova, ale hrála vel-
kou roli v mé výchově a formování mého charakteru 
– snad, vzhledem k okolnostem, i větší než moji rodi-
če. Odjakživa je ve mně pocit, že její život si zasluhu-
je biografii, a obávám se, že tento opožděný a stručný 
projev úcty ji zdaleka dostatečně neocení. Ona však 
byla stejně příliš skromná, než aby očekávala uznání 
nebo dokonce poděkování.

Narodil jsem se v Praze 7. ledna 1932. Přesto, že 
rodiče byli židé, nebyli pobožní. Bohužel se rozvedli, 
když mi byly tři roky. Bydlel jsem s otcem, když na-
cistická hrozba dosáhla kritického bodu Mnichovskou 

Maminka Markéta v Praze v roce 1935.
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dohodou v září 1938. Nevím, kdo z mých rodičů hrál 
větší roli v rozhodnutí pokusit se mně dostat ven 
z Československa. Snad to byl otec a určitě to byl on, 
který požádal mého strýce Franka, který po Mnichovu 
odjel z Prahy do Londýna, aby v Británii zkusil najít 
rodinu, která by se mě ujala.

Můj strýc se snažil zařídit se v Londýně. Měl málo 
peněz, neuměl skoro vůbec anglicky a přesto si našel 
čas pravidelně stát ve frontě u střediska pro uprchlí-
ky. Po několika dnech a téměř žádném úspěchu koupil 
aktovku a vešel do budovy, jako kdyby tam pracoval. 
Na dveřích hledal neanglicky znějící jméno a když ho 
našel, zaklepal a vešel. Uvnitř viděl dvě dosti překva-
pené dámy. Jedna z nich mluvila německy. Strýc jim 
ukázal moji fotografii a naléhavě je prosil o pomoc při 

Na reklamě společnosti Tex je podobizna strýce Franka. I díky jemu se 
Tom dostal do Anglie.
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hledání rodiny, která by se mě ujala. Dámy vysvětlily, 
že nemohou nic dělat oficiálně, protože předešel fron-
tu. Druhá dáma se však nad ním smilovala a řekla mu, 
že má přítelkyni, která už adoptovala dva chlapce, ale 
měla zájem ujmout se i utečeneckého dítěte. Tato pří-
telkyně byla Jean Barbour a stala se mou poručnicí 
a zachránkyní. Je všeobecně známo, že hlavní ingre-
diencí v přežití holocaustu bylo štěstí, náhoda. V mém 
případě tomu určitě tak bylo. Protože ta dáma, které se 
zželelo mého strýce, byla vedoucí toho střediska a v té 
kanceláři byla jen na několik minut navšívit svou ko-
legyni!

Tom s otcem v roce 1939.
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Můj strýc poslal telegram do Prahy, kde moje jmé-
no už bylo na seznamu, vytvořeném Wintonovým zá-
chranným týmem. Podařilo se mi uniknout pátým vla-
kem, který odjel 2. června 1939 z Prahy. Jean Barbour 
zaplatila 50ti librovou záruku, která byla podmín-
kou pro získání povolení ke vstupu do Velké Británie. 
V té době to byla velká částka. Spolu se strýcem če-
kala na vlak ve stanici Liverpool Street. Odvezli mě 
do Oxfordu, kde bydlela. Už jenom tři další vlaky 
odjely z Prahy, než 1. září vypukla válka, tak je do-
cela možné, že by se mi nepodařilo opustit včas 
Československo, kdyby se mně nebyla ujala. Později 
také pomohla zachránit život otci, když mu zaplatila 
lodní lístek z Janova do Šanghaje.

K mé velké lítosti mám jen málo informací o životě 
Jean Barbour. Říkali jsme jí Marnie a tak ji budu dále 
nazývat. Zemřela, když mi bylo devatenáct a to málo, 
co o ní vím, jsem se dozvěděl o mnoho let později 
od jejího mladšího bratra. Marnie se narodila v roce 
1897 v Edinburgu ve velmi významné skotské rodi-
ně. Mezi jejími předky byli Robert the Bruce a králov-
ský rod Stuartů. Její otec byl prezidentem Královské 
lékařské komory v Edinburgu (v síni komory je jeho 
vynikající portrét od de Laszla) a spoluautorem slav-
ného „Manuálu o gynekologii“, který byl první mo-
derní vědeckou učebnicí o ženském lékařství. Její ba-
bička, členka vydavatelské rodiny Nelson, byla pro-
vdána za George Browna, který je znám jako „otec“ 
Kanadského parlamentu. Součástí pozemku poblíž 
Pitlochry, patřícímu jejím sestřenicím, byl vodopád, 
který ráda navštěvovala královna Viktorie. Bývalá 
„hlava rodiny“ byla hlavním představitelem skotské 
církve.
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Marnie měla dva bratry a dvě sestry. Každý z nich 
svým způsobem významně obohatil tento svět. Marnie 
studovala na Oxfordské universitě. Po celý život se 
zajímala o náboženství a ve svém hledání – od pres-
byteriánství až po konverzi ke katolictví – byla podni-
kavá a rozhodná. Jednou jela lodí do Bombaje a zpět 
jen proto, že chtěla s indickým guru prodiskutovat ně-
jakou filozofickou otázku. Ve dvacátých letech to bylo 
opravdu neobvyklé pro tak mladou dívku! Po celý ži-
vot se podle tradice své rodiny také angažovala v so-
ciální oblasti. Aktivně podporovala společnost Grail – 
organizaci pro katolické sociální pracovnice. Znala se 
s Marií Montessoriovou, italskou lékařkou, která vy-
pracovala zvláštní metodu vyučování pro malé děti. 
Přál bych si, abych věděl více o mnoha dalších přípa-
dech, ve kterých se jistě angažovala v letech mezi svě-
tovými válkami.

Tom se svým strýcem Frankem, 
s Marnie a se svým oblíbeným psem.
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Nikdy se neprovdala, ale adoptovala tři chlap-
ce, dva než se stala mou poručnicí a jednoho potom. 
Umožnilo jí to dědictví po jejím otci. Nebyla boha-
tá, ale všeho bylo dost, i když toho po její smrti moc 
nezbylo. Kdyby žila déle, finance by nebyly problém. 
Postaral by se o to můj otec, který přežil válku částeč-
ně díky její pomoci a byl už tou dobou dobře zavede-
ným obchodníkem a mohl by poskytnout, co by bylo 
třeba.

Někdy se říká, že lze lidi posoudit podle jejich přá-
tel. Byl jsem příliš mladý na to, abych opravdu poznal 
přátele Marnie, ale vím, že se znala s velmi zajíma-
vými lidmi. Napřed jsme bydleli v Oxfordu. Pamatuji 
si, že jsem se tam setkal s J.R.R.Tolkienem, autorem 
„Hobbita“ a „Pána prstenů“, který bydlel blízko nás. 
Marnie se také znala s rodinou Pakenham/Longford. 
Já jsem si někdy hrál s jejich dětmi, zvláště s Antonií 
(pozdější spisovatelka Antonia Fraser), která byla stej-
ně stará jako já. A o rok mladším Thomasem, který byl 
později se mnou ve třídě v Ampleforth a v Mertonu, 
když jsem byl na Univerzitní koleji v Oxfordu. Stal se 
historikem a 8. hrabětem z Longfordu. Zvláště mě za-
jímá jedna věc, týkající se jeho otce „Franka“, 7. hra-
běte. On se obrátil ke katolictví v roce 1940, přesně 
v době, kdy Marnie blízko něj bydlela a pravidelně se 
s ním stýkala. Jestlipak v tom hrála roli? Museli ale 
určitě spolu vést fascinující debaty.

Když toto píšu, lituji, že jsem s Marnie nemlu-
vil o jejím životě a o lidech, které znala. Zemřela po-
měrně mladá a pro mě nečekaně. Také jsem se s ní 
moc v posledních letech neviděl. Určitě byla v sa-
mém centru katolicismu ve Spojeném království 
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a zvláště v oblasti konverze. Tím vzniká tolik otá-
zek. Např. znala G.K.Chestertona, který byl konver-
titou? Navštívili jsme ostrov Caldey u velšského po-
břeží, kde Chesterton kdysi choval králíky. (Hlavním 
středem zájmu Marnie na ostrově však bylo opatství, 
tehdy vedené cisterciáckým řádem.) Dalším jejím ob-
líbeným ostrovem byl nádherný ostrov Iona u západ-
ního pobřeží Skotska. Tamnější opatství je dnes v ru-
kou křesťanského, nikoliv však katolického společen-
ství. Tyrkysová barva moře nad světlými písky tam 

Tom krátce před odjezdem do Anglie 
v roce 1939.
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byla fantastická. Mnoho věhlasných malířů tam často 
pracovalo a pamatuji se, že jsem viděl obraz Iony, kte-
rý namalovala Marnie a na amatéra byl dosti dobrý.

Dalším slavným konvertitou byl Evelyn Waugh - 
v roce 1930. Jestlipak se s ním Marnie setkala? Seriál 
„Návrat na Brideshead“ (nemohu se tohoto televizní-
ho seriálu nabažit) vyvolává tolik citu při emocionál-
ních diskuzích, týkajících se víry a katolictví, které 
spojuji s Marnie. Když jsme se přestěhovali na statek 
do Skotska, měla i tam zajímavé přátele, jako např. 
Petera Scotta, ornitologa a syna polárníka Roberta 
Scotta. Byla také přítelkyní Kurta Hahna, pedagoga, 
který bydlel poblíž. To byl opravdu pozoruhodný muž 
– byl zakladatelem Gordstounu a dalších škol a anga-
žoval se i při založení organizace „Outward Bound“. 
Byl to žid, ale přestoupil ke křesťanství, a tak v kom-
binaci s jeho pedagogickou činností jistě měl s Marnie 
mnoho společného.

Od června 1939, kdy jsem přijel do Anglie, do 
února 1951, kdy zemřela, bydlela Marnie v Oxfordu, 
pak na statku blízko Elginu ve Skotsku, v Edinburgu, 
a pak v posledních letech blízko Stroudu v Cotswolds 
v Anglii, v blízkosti jedné ze svých sester. Bohužel 
jsem ji viděl jen málo, protože po prvním roce stu-
dií jsem žil v internátu a doma jsem byl jen o prázdni-
nách. Navíc od roku 1947 jsem trávil velkou část dlou-
hých letních prázdnin ve Francii nebo v Rakousku. 
Nebudu se pokoušet o historický popis prázdnin, kte-
ré jsem s ní trávil, raději krátce popíšu své vzpomínky 
na její charakter a přesvědčení, zvláště ta, která mně 
nejvíce ovlivnila. Teď, kdy píši, je mi 84 let. Byl jsem 
s Marnie od mých sedmi do devatenácti let - ani ne 12 
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roků, a přesto je pokládám za jedny z nejdůležitějších 
v mém životě.

 Jak už jsem se zmínil, tím nejdůležitějším v ži-
votě Marnie byla její náboženská víra. Já sám jsem 
přísný agnostik a velký kritik všech náboženství vzhle-
dem k časté intoleranci a pokrytectví mnoha pobož-
ných lidí. Obecně nejmorálnější lidé, které jsem v ži-
votě potkal, nebyli pobožní. Marnie byla světlou vý-
jimkou. Neměla jen víru, ale ona podle ní i žila. Budu 
citovat jednu historku. O Velikonocích v roce 1947 
vzala jednoho ze svých adoptovaných chlapců a mně 
na první poválečnou návštěvu Itálie. Zlatým hřebem 
této návštěvy měla být soukromá audience u pape-
že v Římě. Napřed jsme si prohlédli nějaké památky 
ve Florencii a pak, většinou v přestavěných dobytčích 
vagonech, jsme jeli do Neapole na prohlídku Pompejí. 

Povolení pro vstup do Velké Británie pro Toma 
Schreckera.
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Na cestě zpátky zjistila Marnie na neapolském nádra-
ží, že ztratila naše jízdenky, pasy i peníze. Její oka-
mžitá reakce byla, že nás zcela klidně požádala, aby-
chom si s ní klekli a modlili se. To vyvolalo u kolem-
doucích zvědavost. Jeden pán se nás zeptal, zda ne-
potřebujeme pomoc. Ukázalo se, že ten pán byl pra-
covník Britského velvyslanectví v Římě a ten pro nás 
všechno zařídil! Marnie přirozeně věřila, že to způso-
bily naše modlitby a tak vždy myslela, jednala a věřila 
po celou dobu, po kterou si ji pamatuji.

Marnie byla tou nejnesobečtější osobou, kterou 
jsem v životě potkal. Její první reakcí bylo vždy my-
slet na druhé. To se týkalo malých i velkých věcí. Na 
jednu z těch malých věcí si vzpomínám. V té době 
nebyla televize, ale chodili jsme občas do biografu. 
Protože jsme museli chodit brzy spát, častokrát jsme 
nemohli vidět mnoho delších filmů do konce, např. 
druhou část „Jihu proti Severu“ jsem viděl až o mno-
ho let později. Ale hlavním problémem bylo vždy roz-
hodnutí, na který film jít. Bylo nám jasné, že Marnie 
vždy navrhla film, o kterém si myslela, že by se nám 
dětem líbil. To nás zase nutilo navrhovat filmy, o kte-
rých jsme si mysleli, že by se líbily jí. Výsledek byl 
ten, že jsme se často chodili dívat na filmy, které nikdo 
z nás vlastně vidět nechtěl! Vyřešili jsme tento pro-
blém tak, že jsme se střídali ve volbě filmu. Myslím, 
že to byl názorný příklad způsobu myšlení Marnie. 
V tom, tak jako ve všech morálních otázkách, stanovi-
la měřítko, kterému jsem se snažil, ale většinou nedo-
kázal, vyrovnat.

Mohlo by se zdát, že se pokouším líčit Marnie 
jako nějakou svatou, ale tak tomu není. Já si ji pa-
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matuji jako velmi lidskou, realistickou a velmi zá-
bavnou ženu. Zpravidla byla přísná, ale spravedlivá. 
Potrestání odpovídalo prohřešku a po jeho provede-
ní bylo na věc zapomenuto. Snad proto, že měla dva 
bratry, věděla, jaké myšlenky se v hlavičkách malých 
kluků honí. Psala nám krásné dopisy do internátu. Ke 
všemu měla jasný a praktický přístup. Pamatuji se, že 
ten první den, kdy mi se strýcem přišla naproti na ná-
draží a odvezla mě do Oxfordu, připravila pak oběd 
a já jsem řekl, že nemám hlad. Byl jsem v Praze vel-
mi hýčkán a zvyklý na to, že mně všichni doma muse-
li prosit, abych něco snědl. Marnie však jednoduše od-
klidila můj talíř. Když jsem odpoledne požádal o ně-
jaké jídlo, bylo mi řečeno, že musím čekat do veče-

Tom Schrecker vpravo (dole režisér Matej Mináč), vlevo Alice Klímová 
- zachráněné dítě na otevření studentské výstavy „Winton“ v Novém 
Městě nad Metují.
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ře. Tam jsem snědl všechno, co jsem dostal a už ni-
kdy nebyl problém s tím, abych jedl! Dalším příkla-
dem jejího přístupu k problémům bylo, že když je-
den z nás onemocněl některou z obvyklých dětských 
nemocí, proti kterým tehdy neexistovalo očkování, 
jako jsou plané neštovice, spalničky, spála, černý ka-
šel nebo příušnice, dala nás všechny do jednoho poko-
je, abychom tu nemoc měli všichni najednou a ne je-
den po druhém.

U narozeninových nebo vánočních dárků zastáva-
la Marnie názor, že bychom je měli udělat sami – třeba 
napsat básničku, nakreslit obrázek nebo udělat dřevo-
řezbu apod. Jako vždy velmi štědrá nám na to dala po-
třebné „nářadí“. Marnie nás také podporovala ve čte-
ní dobrých knih. Při jedné příležitosti, kdy jsme ješ-
tě na začátku války bydleli v Oxfordu, dostaly se tyto 
dvě zásady do rozporu. Koupila mi maličkou kovár-
nu, abych mohl vyrábět cínové vojáčky. Jednou, když 
byla několik dnů mimo domov, jsem vyrobil velký po-
čet těch vojáčků, natřel je barvou a použil jsem k tomu 
i olověné linky z našeho tenisového kurtu. Vojáčky 
jsem pak prodal v oxfordském krámku za dost peněz. 
Za ně jsem si pak koupil hromadu komiksů. Bohužel 
je Marnie našla a vyhodila dřív, než jsem měl čas vět-
šinu z nich přečíst. Nepovažovala komiksy za dob-
ré čtení. Též, jako součást trestu jsem musel namísto 
olověných linek na kurt namalovat všechny čáry a to 
kdykoliv chtěl někdo hrát. A linkovací stroj jsem mu-
sel zaplatit ze svého kapesného. 

V roce 1942 jsme se stěhovali na malý statek blízko 
Elginu na severu Skotska. Marnie byla přesvědčena, 
že to bude pro nás děti zdravější - dál od bombardo-
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vání a s lepším jídlem. Pamatuji si, že prázdniny, kte-
ré jsem po dobu pěti let trávil na tomto statku, byly ty 
nejradostnější časy mého mládí. Nebyl to žádný luxus-
ní statek, nebyla tam elektřina ani telefon, vodu jsme 
si museli pumpovat ze studny. Ráno jsme všichni mu-
seli pracovat. Velmi brzy ráno jsem pomáhal dojit krá-
vy a po jídle jsem myl nádobí. Kompenzací nám bylo 
celé horní patro stodoly, které se stalo naším „králov-
stvím“. Přístup byl provazovým žebříkem a padacími 
dveřmi a museli jsme říci heslo. Když umřel můj mi-
lovaný pes, dánská doga, protože sežral kuřecí kosti, 
darovala mi Marnie shetlandského poníka, na jehož 
hřbetě, nebo i pěšky, jsem se toulal po okolních vřeso-
vištích. Marnie vždy podporovala dobrodružství a se-
bedůvěru. Několikrát jsem strávil týden nebo dva pra-
cí na rybářské lodi z Aberdeenu. Taktéž velmi důležité 

Tom jako student v Oxfordu.



109

Poselství dobra - Britské rodiny

bylo, že tu byly další děti, se kterými jsem musel vy-
jít a podělit se. V Praze jsem byl jedináčkem a chodil 
jsem do denní školy.

Obávám se, že tyto poněkud nesouvislé vzpomín-
ky nemohou zcela a přesně zobrazit portrét této pozo-
ruhodné ženy. Avšak doufám, že dají jistou představu 
o jejím charakteru a víře. Jak jsem se již zmínil, její 
náboženské přesvědčení bylo středem všeho. To pod-
porovalo její nesobeckost, její optimismus a stateč-
nost. V roce 1950, 9. listopadu, mi napsala nádherný 
dlouhý dopis do školy. Byla po operaci rakoviny prsu 
a já se domnívám, že věděla, že umírá. Dopis však byl 
plný optimismu a starostí o jiné. Nebyl v něm ani ná-
znak stížnosti nebo sebelítosti. Zabývala se mnohými 
otázkami, jedna z nich byla „odvaha“ a já myslím, že 
krátká citace z jejího dopisu vyzradí mnohé.

„Jedna z věcí, která mne jako konvertitu ke kato-
lictví nejvíce mátla byla, že presbyteriáni se neustá-
le vraceli k „bitvě“ proti hříchu a nízkým lidským pu-
dům a tak jako sv. Pavel často používali metafory „vo-
jáka“. Jako mladí jsme hodně přemýšleli o statečnosti, 
sebezapření a vytrvalosti jako o dosti krásných vzru-
šujících vlastnostech a styděli jsme se, když nás někdo 
přistihl při reptání nebo změkčilosti. Zdá se, že kato-
líci se dívali na „odvahu“ jako na nádhernou ctnost, 
za kterou je třeba se modlit, a ona pak sestoupí z ne-
bes – místo toho, aby si vykasali rukávy, dívali se na 
potíže jako na legraci a postavili se jim čelem. Nikdy 
jsem neslyšela katolické kázání o povinnosti mít od-
vahu nebo být statečný tváří v tvář osobním potížím. 
Slyšela jsem mnoho vynikajících nekatolických kázá-
ní – nicméně zkouška svatořečených je jejich „heroic-
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ká posvátnost“. Je to tudíž tam – v srdci učení katolic-
ké církve, jen kdyby se dobře dívali.“

Marnie jsem ještě jednou krátce viděl o Vánocích. 
Ani tehdy jsem si neuvědomil, jak vážně byla nemoc-
ná. O několik týdnů později jsem v lednu 1951 naru-
koval do britské armády, abych splnil svou brannou 
povinnost. Marnie umřela 28. února.

Tom jako důstojník kadet v britské armádě, 1951.
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Musím říct, že fenomém Winton mě provází na 
kaž dém kroku. To mě moc těší, když jsem totiž v roce 
1997 narazil na příběh záchrany dětí, tak se vlastně 
v Čechách o Wintonovi skoro nic nevědělo. Filmy, 
které jsme natočili, pomohly udělat z Wintona celebri-
tu. 

 Winton mi několikrát se smíchem vyčítal, že jsem 
ho zničil, protože teď má na Vánoce od všech svých 
dětí tak obrovskou korespondenci, že bych mu musel 
sehnat dvě sekretářky, které by na to odpovídaly. A zá-
roveň se mi také přiznal, že je to pro něho i velké štěs-
tí mít tak velikou rodinu.
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Nicholas Winton oslavil své sté narozeniny v kruhu největší rodiny na 
světě.

Moje manželka Karin s kamerou během natáčení Nickyho rodiny. Vzadu 
kráčí Věra Gissingová a vedle Karin je lady Milena Grenfell-Baines, 
obě zachráněné děti.
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Když se člověk dožije stovky, tak většinou všich-
ni jeho blízcí, jeho současníci jsou už po smrti. On ale 
získal největší rodinu na světě, rodinu zachráněných 
dětí, do které se už dnes počítá skoro 6 000 tisíc lidí. 
To mu vlastně dodávalo sílu do dalších let. S desítka-
mi těchto dětí jsem se seznámil, píšeme si a voláme.

 Když jsem se letos na filmovém festiva-
lu v Karlových Varech šel zaregistrovat a ubyto-
vat se, obrátila se na mně velmi milá dívka Michaela 
Čermáková. Vyprávěla mi, jak na ni zapůsobil film 
Nickyho rodina. Ale snad bude lepší dát jí slovo.

Napsala Michaela Čermáková:
 
Před několika lety se ke mně dostaly záběry z fil-

mu Nickyho rodina. Nejvíce na mě zapůsobila scéna, 
kde v potemnělém Kongresovém sále tisíce lidí zveda-
ly své rozsvícené mobily jako výraz pocty přítomné-
mu Nicholasi Wintonovi. Uvědomila jsem si, na kolik 
lidí má Wintonův skutek vliv a naopak kolik lidí his-
torii stále nebere v potaz. Tematiku Wintonových dětí 
jsem si proto vybrala pro svůj diplomový úkol ke stát-
ní zkoušce z dramatické výchovy. Vytvořila jsem šesti-
hodinový projekt ,,Koleje (k) osudu“, který jsem zre-
alizovala v dubnu 2016 v rámci závěrečné studentské 
praxe s dětmi 4. ročníku Fakultní základní školy profe-
sora Otokara Chlupa v Praze.
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Během projektu měli žáci možnost projít příběhem 
tří fiktivních židovských dětí (Ester Goldsteinové, 
jejího bratra Šimona a dětské lásky ze sousedství 
Samuela), kteří se rozhodli odjet s pomocí Nicholase 
Wintona do Anglie. V průběhu lekce se děti sezna-
movaly se specifiky židovského obyvatelstva a zhor-
šováním jeho životních podmínek v období od srp-
na 1939 do května 1945. To celé především prostřed-
nictvím vstupování do rolí postav příběhu v simulo-
vaných situacích. Cílem bylo, aby si žáci vstupem do 
role s použitím kostýmního znaku zkusili prožít ne-
spravedlnost doby, pochopit pocity diskriminovaných 
lidí a vyzkoušeli si rozhodnout se za postavu v těž-
ké situaci. Žáci například malovali vysněné povolání 
Ester, ztvárňovali zážitky trojice postav na jejich oblí-
bených místech, hledali argumenty pro a proti odjezdu 
do Anglie s následným rozhodováním a pomyslně po-
máhali balit kufr pro Ester.

Michaela Čermáková.
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Klíčovou situací příběhu bylo loučení dětí s rodiči 
na nádraží, kdy na poslední chvíli bylo Goldsteinovým 
sděleno, že Ester se Šimonem byli nakonec zařazeni 
do vlaku o týden později (odjíždějícího 1. září 1939) 
a původním vlakem odjel pouze Samuel. Třída se roz-
dělila do dvojic rodič/dítě a několik dětí ztvárňovalo 
konkrétní postavy příběhu, žákům v rolích loučících 
se dětí byla rozdána čísla na krk a tato celá připravená 
improvizace končila odjezdem vlaku.
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Nejvíce jsem pracovala s metodou ,,učitel v roli“, 
kdy jsem v různých rolích sdělovala zásadní informa-
ce a pokyny. Nejsilnějším zážitkem pro mě byl mo-
ment, kdy jsem k dětem přišla jako Ester, začala si 
na kabát přišpendlovat žlutou hvězdu a v dialogu se 
skupinou oznámila, že Ester se Šimonem nakonec do 
Anglie 1. září kvůli začátku druhé světové války ne-
odjeli. Projekt jsem nazvala ,,Koleje (k) osudu“ také 
proto, že jsem žákům chtěla poukázat na skutečnost, 
že po Wintonových vlacích se v dějinách objevily také 
vlaky, které odvážely Židy do koncentračních táborů. 
Žáci tak v příběhu znovu balili Ester kufr (tentokrát 
však s jinou cílovou stanicí), prožili cestu do koncen-
tračního tábora ve stísněném prostoru improvizované-
ho vagonu, v roli Ester byli odděleni od rodičů i brat-
ra, četli deníkové zápisy Ester z Terezína či psali dopi-
sy Šimonovi do Anglie, které jim poté zničil dozorce.
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Na závěr lekce jsem dětem zadala, aby společně 
vstoupily do role Šimona, který se po válce vrátil do 
Československa, a někdo za ním přichází. Když jsem 
o pár okamžiků později vešla do třídy v kabátě Ester, 
jeden chlapec úlevně zašeptal: ,,Uffff, je to Ester…“

A na podobné úlevě je postaven i můj vztah k pří-
běhu sira Nicholase Wintona. Vážím si doby, ve které 
žiju a právě proto jsem mladší generaci na jeho příkla-
du chtěla ukázala kontrast důsledků lidské nesnášenli-
vosti s projevem neobyčejné odvahy a lidskosti. Tyto 
skutečnosti je podle mého názoru potřeba neustá-
le opakovat, protože naše vlaky (k) osudu stále jez-
dí a záleží jen na nás, po jakých to bude kolejích…
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Společně s mým přítelem Zdeňkem Tulisem jsme 
propagaci Wintonova příběhu v České republice věno-
vali spoustu let. Byly to pro nás mimořádné roky, pro-
tože jsme na vlastní oči viděli, jak Wintonův příběh 
zanechává svůj otisk v srdcích mnoha dětí. 

Mladí lidé se začali zamýšlet nad základními otáz-
kami života a hledat v něm svoje místo. Ta práce se 
nám zdála a stále zdá být velmi smysluplná. A dělat 
něco, co má smysl - to člověka naplňuje štěstím. Žít 
s dobrem v srdci není jen otázka morální, ale je zcela 
zásadní pro přežití lidstva. 

Když se nebudeme snažit pomáhat svým spolubliž-
ním, když nebudeme šetřit naši planetu, tak jednoduše 
naše samotná existence bude na vážkách. Každý z nás 
je důležitou nití ve vzácné tapiserii života toho dru-
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hého. A naše životy jsou tkané společně, jak je krásně 
vidět z podobenství, které jsem nedávno četl:

„Jednoho dne se myš dívá škvírou na sedláka se 
selkou, jak rozbalují balíček. S hrůzou zjistí, že je 
v tom past na myši. Běží na dvorek a křičí: „Past na 
myši, past na myši.“

Slepice se na ni podívá a říká: „Vím, že se hodně 
bojíš, ale já se nemám čeho bát.“

Myš se tedy obrátila na prase se stejným: „Past na 
myši, past...“

Prase zachrochtá a povídá: „Je mi to líto, ale to se 
mě netýká.“

Myš se rozběhla tedy za krávou a zase: „Past na 
myši...“

Nicholas Winton s dětmi ve škole N. Wintona v Kunžaku.
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Kráva zabučí: „Wow, myško, je mi líto, ale nejde 
o mou kůži.“

Myš s hlavou sklopenou se vrátí do domu, odmít-
nuta teď musí čelit pasti sama.

 
Ještě tu noc se domem ozval zvuk klapnuti pas-

ti. Selka se hned běžela podívat, co se chytlo, ale ve 
tmě neviděla, že je to jedovatý had a má chycený ocas. 
Had selku kousl. Farmář ji honem odvezl do nemocni-
ce, ale vrátila se s horečkou. Každý ví, že nejlépe je lé-
čit horečku dobrou kuřecí polévkou. Farmář tedy zabil 
slepici a udělal polévku. Nicméně, žena dál stonala. 
Přišli přátelé, aby se o ni celé dny starali. Farmář zabil 
prase, aby měli dost jídla. Nic však nepomohlo a far-
mářka umřela. Na pohřeb přišlo hodně lidí, tak farmář 
zabil krávu, aby bylo dost jídla na hostinu. Myška to 
celé sledovala škvírou s velkým zármutkem.“

Nicholas Winton s Matejem Mináčem
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Slavnostní vzpomínková akce se konala 19. května 2016 v londýnské 
Guildhall, v den nedožitých 107. narozenin sira Nicholase Wintona, za 
přítomnosti i necelé třicítky z těch, které jako děti sir Nicholas Winton 

zachránil před holocaustem.
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UKÁZKY Z KNIHY VÝSTŘIŽKů

Po vypuknutí války v roce 1939 Wintonova se-
kretářka lepila důležité dokumenty: žádosti, dopi-
sy, telegramy a fotografie do knihy výstřižků. Proto 
dnes můžeme sledovat den po dni, hodinu po hodině, 
jak se odvíjelo drama záchrany dětí. Tuto knihu na-
šla Wintonova manželka na půdě jejich domu v roce 
1988. A právě ona vlastně vedla k odhalení celého pří-
běhu. Bez ní by Nicholas Winton nebyl znám. Proto 
také dnes držíte v rukou tuto knihu.
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Ukázky z knihy výstřižků
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