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„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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„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.
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„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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„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 Christiane 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

Předpokládám, že po šestnácti letech by mě nemě-
lo překvapit, že projekt započatý Matejem Mináčem 

Tom Schrecker a Matej Mináč.
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Úvodem

a Zdeňkem Tulisem o záchranné akci Nicholase 
Wintona z roku 1939, stále sehrává důležitou roli. 
Vlastně se domnívám, že její důležitost jenom časem 
stoupá. Nicméně mne překvapuje, že existují skuteč-
né paralely mezi tak odlišnými světy. Fanatizmus fa-
šistických diktátorských režimů v roce 1939 a dnešní 
fanatizmus ISIS a náboženský terorizmus mají mno-
ho společného včetně pozitivního odkazu že, doufej-
me, nakonec fanatizmus ve všech formách bude zni-
čen. Ale to jen za předpokladu, že se lidé dobré vůle 
postaví tomuto zlořádu, protože odporuje základním 
zájmům lidstva. 

Tom Schrecker těsně před odjezdem do Anglie, 
1939.
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Všechno se dá v životě uskutečnit

Další paralelou je samozřejmě otázka utečenců. 
Existuje ohledně toho mnoho protiřečení. Ale nemě-
lo by být žádných pochybností, když se jedná o děti, 
které nemají rodiny, které by se o ně postaraly. Mnoho 
zemí včetně České republiky dosud byly méně štědré 
ohledně této záležitosti. Proto je to problém, který my 
všichni se můžeme pokusit ovlivnit.

Tato kniha se též zabývá otázkou jiného způsobu 
záchrany ohrožených životů než přes Wintonovu misi. 
Jedna z možností byla přes Šanghaj a ta zachránila ži-
voty mého otce a nevlastní matky. Později v knize naj-
dete krátkou zprávu jejich příběhu. 

Neustálé bombardování medií tragickými zprávami 
může směrovat k otupení smyslů ohledně těchto hrůz. 

Povolení pro vstup do Velké Británie pro Toma 
Schreckera.
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Úvodem

Ale musíme být povděční mít takové rychlé zprávy 
a možnost sdílet myšlenky přes internet. Kam přesně 
nás internetová revoluce vede, není celkem jasné, ur-
čitě ne pro starého muže, jakým jsem já. Ale když je 
internet správně použitý, představuje skvělou příleži-
tost na pozitivní akci.

Nikdy bychom neměli zapomínat, že úhelným ka-
menem Wintonovy víry byl jeho optimizmus. Ten ob-
sahuje jedno jeho úsloví, ze kterého byl převzat titul 
této knížky: “Všechno se dá uskutečnit, když to není 

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 
dostává do všech koutů České republiky.
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Všechno se dá v životě uskutečnit

vysloveně nemožné, když na to člověk zaměří svou 
mysl a když je rozhodnutý, že to udělá.”

 Tom Schrecker, říjen 2017
 

Tom Schrecker a Nicholas Winton.
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NACIONALIZMUS, XENOFOBIE A SOUČASNÝ SVĚT

V následujících řádcích vám předkládám, jak 
vnímám fenomén nacionalizmu, xenofóbie já. 
Samozřejmě nemusíte s mou představou souhlasit. 
Důležité je, abyste se nad těmito otázkami zamysleli, 

Nicholas Winton s Matejem Mináčem.
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Všechno se dá v životě uskutečnit

abyste o nich diskutovali, protože z velké míry hýbou 
současným světem.

Dcera pana Wintona Barbara v únoru 2017 se ote-
vřeným dopisem obrátila na premiérku Velké Británie 
Theresu Mayovou. Žádala ji o pomoc v duchu huma-
nizmu svého otce. Vláda Velké Británie začátkem to-
hoto roku přijala pouze 350 dětí, které jsou syrskými 
uprchlíky bez doprovodu, namísto plánovaných 3000. 
Barbara premiérce napsala: „Otec věděl, že všichni 
sdílíme odpovědnost za ostatní muže, ženy a děti, od-
povědnost nabídnout bezpečné místo těm, kdo prcha-
jí před pronásledováním. Týká se to také syrských 
dětských uprchlíků...“

Nicholas Winton se svou dcerou  Barbarou, vnučkou Holly a vnukem 
Laurencem.
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Nacionalizmus, xenofobie a současný svět

70 LET MÍRU

Žijeme v pozoruhodné době. 2. světová válka skon-
čila v roce 1945 a od té doby se světem nepřehnal žád-
ný velký vojenský konflikt. Navzdory neustálému na-
pětí se těšíme míru v Čechách i ve většině Evropy už 
více než 70 let. Vyplývá z toho naděje, že lidstvo má 
přece jen určitou míru sebereflexe, schopnosti po-
učit se z minulosti. To nám umožňuje lépe formovat 
budoucnost. Proto také vznikla Evropská unie, která 
byla původně založena na bázi hospodářské spoluprá-
ce v Evropě. Stala se základním kamenem k eliminaci 
konfliktů na našem kontinentě. Mezi největšími rivaly 
v západní Evropě - mezi Německem a Francií vznik-
lo mírové soužití. Proto je nesmírně důležité neustále 

Winton vyfotografoval utečence v táborech v okolí Prahy. Jsou to 
jedinečné fotografie. V těchto chvílích se Winton rozhodl, že nechá všeho 

a pomůže těmto ohroženým lidem, tedy aspoň jejich dětem.
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Všechno se dá v životě uskutečnit

si připomínat události druhé světové války. Snažit se 
z nich získat poučení pro dnešek.

NĚMECKO TŘICÁTÝCH LET 

Asi vás překvapí zjištění, že ve třicátých le-
tech Německo bylo otevřenou progresivní společ-
ností s jednou z nejvyspělejších kultur i věd na svě-
tě. Univerzity v Německu patřily k těm nejlepším. Je 
přímo neuvěřitelné, jak mohla tak vyspělá společnost 
upadnout do středověku a barbarství během několika 
málo let. Jak se z ní mohl vyvinout nástroj, který vedl 
ke státem organizovanému vraždění lidí podle etnické 
či náboženské příslušnosti. Vedl ke genocidě nebýva-
lých rozměrů.

Proto se domnívám, že nacionalizmus, xenofobie, 
které se halí do nejrůznějších roušek, je třeba včas 

Nicholas Winton byl vášnivý fotoamatér a v roce 1936 vyfotografoval 
v Německu pochod Hitlerjugend a wehrmachtu.
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Nacionalizmus, xenofobie a současný svět

identifikovat. Xenofobie je projev chování, který spo-
čívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizí-
mu. Je velký rozdíl být hrdý na to, čím se člověk na-
rodí nebo být nacionalistou. Když se člověk narodí 
např. v Čechách, je samozřejmé, že by měl mít rád své 
vlastní dějiny, jazyk, kulturu a měl by také být hrdý na 
to, čeho jeho země dosáhla ve světě, čím se stala. Měl 
by být patriot a v případě konfliktu svoji zemi bránit. 
To ale neznamená, že by se neměl zajímat o jiné kultu-
ry a etnika a nenavazovat s nimi přátelství. Měl by po-
máhat lidem všude ve světě, kde je to třeba. Nakonec 
to vše přispívá k obohacení vlastního života, přináší 
tvořivost, radost a inspiraci, a dává to životu smysl.

Nicky Winton v roce 1939 v Praze s rodinami, které chtěly poslat své 
děti do bezpečí.



20

Všechno se dá v životě uskutečnit

Na druhé straně nacionalizmus, jehož hlavním zna-
kem je, že se vymezuje proti jinému etniku nebo sku-
pině, je většinou nebezpečný. Nacionalista často sva-
luje vinu za svou vlastní neschopnost či neúspěch na 
někoho jiného. A navrhuje omezit nebo přímo odstra-
nit toho druhého, aby on sám mohl být úspěšný. Prostě 
navozuje strach. V hitlerovském Německu za všech-
no prý byli vinni Židé. Že Němci prohráli první světo-
vou válku, že museli projít velkou hospodářskou krizí. 
Za veškerým zlem Němci viděli škůdce a to byli Židé. 
Nenávist začala slovními invektivami, pak fyzickým 
napadáním, až to skončilo ve vyhlazovacích táborech. 

Prosba o pomoc pro utečenecké děti.
Wintonova kniha výstřižků, 1939.
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Nacionalizmus, xenofobie a současný svět

DNEŠNÍ NEKLIDNÝ SVĚT

Když dnes slyším, jak v Británii slovně a někdy 
dokonce fyzicky jsou po Brexitu ve zvýšené míře cí-
leně napadáni cizinci, kteří tam žijí, tak je to nepěk-
ná paralela s minulostí. A to i přesto, že Británie patří 
ke kolébkám parlamentní demokracie. Je překvapují-
cí, že se teď pro část Británie stala Evropská unie ztě-
lesněním zla. Přitom EU je založena na toleranci, na 
respektování práv všech občanů i států. Samozřejmě, 
Evropská unie má spoustu nedostatků, jako každý 
jiný lidský výtvor. Trpí byrokracií a komplikovanos-
tí. Vždyť ji tvoří 28 států. A je na nás, abychom hleda-
li optimální řešení těchto problémů. 

Musíme si však uvědomit, že EU byla snem mno-
ha generací jako řešení nekonečných válek na našem 
kontinentě. Stefan Zweig, rakouský spisovatel, jeden 
z nejoblíbenějších a nejpřekládanějších autorů mezi 
světovými válkami, napsal dávno před vznikem EU: 

Zatýkání (hraná rekonstrukce z filmu Nickyho rodina).
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Všechno se dá v životě uskutečnit

„Všichni vedoucí představitelé států Evropy, intelek-
tuálové, umělci a vědci, jsou už nějakou dobu pře-
svědčeni, že jen oddanost všech států nadřazenému ří-
dícímu orgánu by mohla zmírnit současné ekonomic-
ké obtíže, snížit možnost vypuknutí válek a odstra-
nit úzkost z možnosti vyvolání konfliktů, které jsou 
samy o sobě jednou z hlavních příčin hospodářské kri-
ze. Naším hlavním společným úkolem je nyní přesu-
nout naše myšlenky z oblasti diskusí do oblasti tvůr-
čí akce.“

Titulní strana ze slavné Wintonovy 
knihy výstřižků z roku 1939.
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Nacionalizmus, xenofobie a současný svět

Jsem dost nešťastný, když vidím, jak se za všech-
no zlé Evropská unie kritizuje, přičemž se úplně za-
pomíná na její obrovský přínos k poklidnému mírové-
mu soužití národů v posledních desetiletích. Předtím 
lidi oddělovaly hranice, celní kontroly byly na každém 
kroku. Neexistovala možnost, že byste se mohli jedno-
duše sebrat a na chvíli zkusit žít třeba v Amsterdamu 
nebo v Madridu. Nebo podnikat na celoevropské 
úrovni. Předtím byste na to potřebovali měsíce či roky 
příprav, povolení, víz.

Kvalita fotografie často rozhodovala o tom, jestli si 
adoptovala dítě rodina v Británii.
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Všechno se dá v životě uskutečnit

Stále se však na margo Evropské unie říká, že je 
zlá, protože potlačuje „národní svébytnost“, že „ná-
rodní státy“ v ní ztratí svou osobitost, specifičnost. 
Myslím si, že je to ne zcela oprávněná výtka. J. K. 
Rowlingová nepotřebovala žádný státem regulovaný 
úřad, který by hájil zájmy britských občanů, aby na-
psala Harryho Pottera. Její knížky jsou jedinečné, brit-
ské. Děti na celém světě jsou nadšeny dodnes. Prodalo 

Žáci ZŠ Slavonice se rozhodli pod vlivem Wintonova příběhu poslat 
dárky kambodžským dětem v sirotčinci, kterým udělali ohromnou 
radost.
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Nacionalizmus, xenofobie a současný svět

se dosud půl miliardy výtisků. Prostě, na hájení „ná-
rodní svébytnosti“ potřebujeme hodně takových ta-
lentovaných lidí, jako je např. Rowlingová a ne hra-
nice, ploty, celní prohlídky, které nakonec mohou vést 
k válce. Podívejme se na existenci EU v dnešním glo-
balizovaném světě z ekonomického hlediska. Všechny 
velké ekonomiky se spojují do velkých bloků: Čína, 
Indie, USA. Ptám se, jakou jinou možnost máme, než 
kooperovat v rámci velkého ekonomického bloku, ja-
kým je Evropská unie? Věřím, že se současné nacio-
nalistické tendence v Evropě uklidní, ale je třeba být 
na pozoru.

PARALELY NACIONALIZMU A XENOFOBIE 
V RŮZNÝCH DOBÁCH

Ukazuje se, že nacionalizmus a xenofobie můžou 
kvést vždy a všude. A nemějte pochybnosti o tom, že 
jednou, když se pustí z uzdy, začne ve společnosti pá-
chat nepředstavitelné škody tak, jak to bylo ve třicá-
tých letech v Německu. Nacionalizmus je výjimeč-
ně nebezpečný výbušný elixír, jehož hlavními znaky 
jsou bláznovství, fanatizmus a blbost. Někdo se posta-
ví před dav lidí, jako např. Hitler a tvrdí, že je spasite-
lem. Začne kázat, že za vším zlem jsou nějací nepřá-
telé, kteří nemají na práci nic jiného, než škodit nám, 
„dobrému“ pracujícímu lidu. Často lidem slibují raj-
ský život; utopii, kterou oni uskuteční, když je lidé bu-
dou následovat. Jejich jednoduché banální proklamace 
o nepřátelích mají zaručený úspěch, protože v lidech 
probouzejí to nízké a bezohledné. 
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Všechno se dá v životě uskutečnit

5. října 1938 nařídily německé úřady označení cestovních pasů Židů 
zřetelným razítkem „J“, tedy „Jude“ - „Žid“. Dosavadní pasy Židů 
byly prohlášeny za neplatné a Židé dostali lhůtu dvou týdnů k tomu, aby 
si nechali svůj původní pas tímto znamením označit. Červené písmeno 
„J“ v cestovním pase se pak pro mnohé stalo zásadní překážkou na 
útěku před nacistickým pronásledováním. Každý Žid musel před své 
osobní jméno přidat jméno Israel a žena jméno Sára. Pas Roberta 
Schreckera, Tomova tatínka – zachráněného dítěte, který napsal úvod 
k této knize.
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Nacionalizmus, xenofobie a současný svět

Probouzejí strach. Lidem se opravdu zdá, že když 
se zbaví těchto „nepřátel“, těchto opovrženíhodných 
živlů, tak se věci i jejich život najednou zázračně zlep-
ší. Lidé jdou dobrovolně za těmito falešnými mesiá-
ši v přesvědčení, že mají pravdu. Věří, že jejich jedno-
duché řešení jim přinese štěstí. Jenomže, když se tito 
falešní mesiáši dostanou k moci, nejdřív se snaží roz-
ložit demokratické principy společnosti. Ukáže se, že 
jsou to tyrani, kteří nechtějí nic jiného než jenom moc, 
moc a moc. Když na to lidi přijdou, je už často pozdě. 
Základní znaky demokracie jsou narušeny. Občany na 
každém kroku začne hlídat tajná policie. V zemi pře-
vládne udavačství, zanikne svoboda slova, soudy se 
stanou jenom hlásnou troubou diktátora. Lidé se zač-
nou bát. A tehdy je už skutečně pozdě. Diktatura se už 
nezadržitelně šíří jako mor. 

Tak to bylo v roce 1938, kdy se nacistické 
Německo pustilo na cestu expanze. Hitler se prohlá-
sil za spasitele německého národa. Požadoval jenom 
jednu věc. Absolutní poslušnost. Poslušnost otroků. 
A sliboval, že se on sám zázračně o všechno postará. 
Nejdůležitější evropské demokratické státy jako Velká 
Británie nebo Francie si zakrývaly oči před realitou. 
Nechtěly vidět, co se děje v Německu, jak se tam ší-
řil hnědý nacistický nacionalistický mor. Představitelé 
těchto vlád zvolili politiku usmiřování Hitlera, tzv. po-
litiku appeasementu, která vedla až k mnichovské do-
hodě. A tak pomáhali Hitlerovi, kterému, jako všem ji-
ným diktátorům šlo především o moc, o posty. Určitě 
ne o samotné německé občany, jejich dobro nebo o ně-
jaké ušlechtilé myšlenky. 
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Nacionalizmus, xenofobie a současný svět

V roce 1938 se Winton v Praze dozvěděl přísně tajnou informaci, že co 
nevidět bude okupováno celé Československo. Získal tajnou německou 

mapu, na které bylo vyznačeno, jak bude postupně celá Evropa 
Německem obsazována. Byly tam i přesné termíny.
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Nakonec to skončilo světovou válkou s desítka-
mi milionů mrtvých lidí, s kompletním zpustoše-
ním Německa, Evropy a mnohých jiných částí světa. 
Dodnes se vzpamatováváme z této hrůzné doby. Toto 
je varovná lekce, kterou si stále musíme připomínat.

Adolf Hitler na Pražském hradě – březen 1939.

Transport do koncentračního tábora.
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Nacionalizmus, xenofobie a současný svět

OTÁZKY PRO STUDENTY:

• Jaký je podle vás rozdíl mezi být hrdým Čechem 
a být nacionalistou ?

• Proč jsou nacionalizmus a xenofobie tak nebez-
pečné?

• Co je to xenofobie? 
• Proč nacionalisté útočí na svobodu slova, na de-

mokratické instituce, jakými jsou soudy a nezávislá 
media?
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MNICHOVSKÁ DOHODA

Mnichovská dohoda (označovaná také jako mni-
chovská zrada či mnichovský diktát) byla dojedná-
na 29. září 1938 v Mnichově. Zástupci čtyř zemí 
– Neville Chamberlain (Velká Británie), Édouard 
Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito 
Mussolini (Itálie) – se dohodli, že Československo 
musí do 10. října 1938 postoupit Německu pohranič-
ní území obývané Němci (Sudety). Mnichovská do-
hoda byla završením úsilí Adolfa Hitlera rozbít demo-
kratické Československo, což bylo jedním z jeho po-
stupných cílů k ovládnutí Evropy. Mnichovská do-
hoda je příkladem politiky ústupků „appeasementu“. 
V rozhlasovém projevu v září 1938 britský minister-
ský předseda Neville Chamberlain prohlásil: „Je to 
fantastické a neuvěřitelné, že my, lidé Velké Británie 
bychom měli kopat zákopy a zkoušet si plynové mas-
ky – kvůli hádce ve vzdálené zemi mezi lidmi, o nichž 
nic nevíme!” 
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Mnichovská dohoda

I když Československo mělo spojeneckou smlouvu 
s Francií, západní spojenci ho zradili, protože se báli 
síly německé armády, obzvlášť letectva. Jedna věc je 
zcela jasná. Kdyby západní demokratické země hned 
od začátku označily Hitlera jako zlo, které civilizova-
ná společnost nebude trpět, kdyby se mu postavily na 
odpor, určitě by se podařilo tento režim zla včas vy-
kořenit a nemuselo vůbec dojít k druhé světové válce. 
Jenomže většina politiků v tehdejších svobodných ze-
mích zavřela oči před tím zlem, které se jasně rýso-
valo. Všichni se tvářili, že se jich to netýká. A dělali 
Hitlerovi neustále ústupky, prostě si ho chtěli udobřit. 

Mnichovská dohoda, září 1938.

Britský premiér Neville Chamberlain zradil 
Československo. Domníval se, že zachraňuje mír.
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Joe Schlesinger to vyjádřil takto: „Ani v Británii, 
ani v žádné jiné demokratické zemi nebyla vůle jít 
do konfliktu s Hitlerem a riskovat válku. A tak brit-
ští a francouzští ministerští předsedové odcestovali do 
Mnichova a podepsali potupnou dohodu s Hitlerem. 
Slovo Mnichov je od té doby synonymem zbabělé zra-
dy. Avšak tehdy, když se premiér Neville Chamberlain 
vrátil z Mnichova sem do Londýna, mával kusem pa-
píru a vyhlásil, že přináší mír, vlna úlevy se převalila 
celou Evropou. Ne však Československem.”
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Mnichovská dohoda

OTÁZKY:

• Proč metoda ústupků na Hitlera neplatila?
• Co to byla mnichovská dohoda? Proč britští 

a francouzští představitelé ustoupili Hitlerovi?

UTEČENCI ZE SUDET

Začátkem října 1938 začala obrovská přistěhova-
lecká vlna z obsazeného pohraničí – ze Sudet. Téměř 
všichni Židé a němečtí antifašisté – sociální demokra-

Tato fotografie z Wintonovy knihy výstřižků byla pro mne záhadou. 
Před nedávnem se nám podařilo identifikovat některé děti. První zleva 

v horní řadě je Ruben Auerbach, vedle něho jsou paní Strasserová 
a Bedřich Schwarzkopf. Třetí zprava je Asaf Auerbach. Malá holčička 

se jmenuje Lízinka Dashová..
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té a komunisté – uprchli do neobsazeného vnitrozemí. 
Již několik let byli vystaveni teroru henleinovského 
hnutí, podporovaného nacistickým Německem. Nyní 
byli – pokud se nenastěhovali k příbuzným – umístěni 
v narychlo zřízených utečeneckých táborech, ve kte-
rých byly velmi těžké podmínky. Jak na to vzpomína-
jí Wintonovy děti?

Jiří Kafka (Česká republika): „Když Němci vpo-
chodovali do Sudet, můj strýček a jeho rodina samo-
zřejmě uprchli a přijeli k nám do Prahy. Neměli tak-
řka nic. Najednou jsme pochopili, že se děje něco váž-
ného.“

Hana Slone (USA): „Měli jsme skvělou němec-
kou kuchařku Poldi, která nám připravovala výborná 
jídla a večer nám dětem četla pohádky. Pocházela ze 

Prezentace projektu s Jiřím Kafkou na ZŠ Na Šutce, Praha 8 – Troja. 
Zleva: režisér Matej Mináč, paní Machačová, Jiří Kafka a Jana 
Haluková.
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Mnichovská dohoda

Sudet a měli jsme k ní velmi blízko. Ale jednoho dne 
se sbalila a po všech těch letech, strávených pod jed-
nou střechou, odešla. Otevřela jsem okno a křičela za 
ní: „Poldi, vrať se! Poldi, vrať se!“ Ale ani se neotoči-
la a já už ji nikdy neviděla.“

Malka Sternberg (Izrael): „Měli jsme všechno, 
nevěděli jsme, co to znamená, když člověku něco chy-
bí. Najednou, ze dne na den, jsme byli bez domova, 
bez střechy nad hlavou, celou noc jsme šli a hledali 
místo, kde bychom mohli zůstat. Jenomže Praha byla 
plná utečenců. Nemohli jsme se nikde ubytovat, takže 
nakonec jsme spali na lavičkách v parku.“

Pas Hany Slone.
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OTÁZKY:

• Jaké byly důsledky Mnichova?
• Proč si nacisté vybrali za svou oběť právě Židy, 

cikány, homosexuály; je v tom nějaká logika?

Ilustrace v německé učebnici  znázorňuje, jak podle nacistů jsou Židé 
„přihlouplí, degenerovaní“. Je neuvěřitelné, že často lidé věří víc tomu, 
co je v knize, než svým vlastním očím.
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NICHOLAS WINTON PŘICHÁZÍ DO PRAHY

Co dělal Nicholas Winton, když se Hitlerova voj-
ska valila do okupované části Československa - do 
Sudet? Když skupinky německých vojáků věšely na 
krky Židů velké cedule - ICH BIN JUDE, vojáci se 
jim posmívali. Uprchlíci v celých houfech nakládali 
celý svůj skromný majetek na káry, na nákladní vozy. 
Na poslední chvíli utíkali před postupující německou 
armádou. 

Winton pocházel z aristokratické rodiny v Londýně, 
patřil ke „zlaté mládeži“. Vedl bujarý život, miloval 
šerm, plavání, veslování a šachy. Kolem něho se po-
řád točila pěkná děvčata. Pracoval jako úspěšný ma-
kléř v londýnské City. Jeho nejlepší kamarád byl 
Martin Blake, často spolu šermovali. Prostě vedl úžas-
ný bezstarostný život. Těsně před vánocemi 1939 
měl s Blakem odjet na dovolenou, lyžovat do švýcar-
ských Alp. Blake ho telefonicky požádal, aby místo do 
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Švýcarska odjel do Prahy. Winton ho poslechl. A tento 
telefonát způsobil něco, nad čím zůstává rozum stát - 
vedl k záchraně 669 životů. Jak to Winton udělal?

Dne 26. října 1938 vznikl v Londýně soukromý po-
mocný výbor British Committee for Refugees from 
Czechoslovakia. Jeho úlohou byla pomoc při vystě-
hování uprchlíků z Československa. Výbor se sna-
žil dostat do bezpečí ty, kteří byli na Hitlerově čer-
né listině, a těmi byli hlavně dospělí političtí uprchlí-
ci z pohraničí, z Německa a Rakouska. Britský výbor 
se v následujících měsících stal pro uprchlíky v Praze 
ústřední pomocnou organizací. Největší podíl na tom 
měla čtyřiatřicetiletá Britka Doreen Warrinerová, kte-
rá v listopadu 1938 převzala pražskou kancelář výbo-
ru, již vedla do dubna 1939. 

Nicholas Winton jako šermíř (vpravo).
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Nicholas Winton přichází do Prahy

S organizací spolupracoval také přítel Nicholase 
Wintona, Martin Blake, který Wintona zavolal do 
Prahy. Winton vzpomíná na začátek své dobrodruž-
né cesty v Praze: „Nejdřív ze všeho jsem prošel uteče-

Moje manželka Karin s kamerou během natáčení Nickyho rodiny. Vzadu 
kráčí Věra Gissingová a vedle Karin je lady Milena Grenfell-Baines, 

obě zachráněné děti.

Doreen Warriner.
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necké tábory poblíž Prahy, kde byli utečenci ze Sudet. 
Podmínky tam byly hrozné, lidé žili v nevytopených 
místnostech, neměli dost jídla, prostě to tam bylo zou-
falé. Navíc ti lidé dobře věděli, co jim hrozí. Jak by se 
však mohli zachránit? Co by měli dělat? Kam by měli 
jít? Byli prostě v pasti.“ 

Neexistují podrobné záznamy, jak vlastně v Praze 
záchranná akce probíhala. Muselo to být jistě zajíma-
vé a dramatické. Protože jsem filmař, na základě vý-
povědí pana Wntona, archivních materiálů, výpově-
dí Wintonových dětí, různých memoárů, si předsta-
vuji celou akci jako napínavé scény z hraného filmu 
o Wintonově záchranné misi. Samozřejmě je to fikce, 
která se zakládá na skutečných faktech. Zvu vás, abys-
te si prošli několik takových dramatických scén, tzv. 
dramatizací. 

NÁVŠTĚVA V UTEČENECKÉM TÁBOŘE 

Winton se v Praze setkal s Doreen Warriner, kte-
rá se snažila dostat do bezpečí celé rodiny význam-
ných sociálních demokratů a komunistů ze Sudet, kte-
ré byly na Hitlerově černé listině. Od britské vlády do-
stala malou subvenci, z které byla hrazena minimální 
podpora utečencům v provizorních utečeneckých tá-
borech u Prahy. 

(Dramatizace - před hotelem Šroubek - dnes hotel 
Evropa v Praze, prosinec 1938)

Doreen Warriner s Wintonem a hotelovým poslíč-
kem nesou velkou kupu dek, krabice s léky a se základ-
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ními potravinami. Všechno nakládají do většího osob-
ního auta. Auto je nacpané věcmi. Winton bere foto-
aparát. Chce pomoct Doreen tím, že pořídí sérii foto-
grafií o utečeneckých táborech. Začalo sněžit. Mezitím 
Doreen vysvětluje Wintonovi:

Doreen Warriner: „Máme 90 utečeneckých tábo-
rů. Jedeme do Štětí u Prahy. Nebojte se, do dvou ho-
din budeme zpátky.“ 

Nastupují do auta. 
 Winton: „Víte, utečenci nejsou tak úplně můj 

obor.“
Doreen Warriner: „Musíte vysvětlit v Británii, co 

se tu děje. Mají tam na očích klapky a v uších vatu. 
Všichni se tváří, jako by se nic nedělo.“ 

Slavná fotografie mladého Wintona z roku 1939 s jedním ze 
zachráněných dětí v Praze.
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Winton poklepe na svůj fotoaparát.
Winton: „Pokusím se.“ 

(Dramatizace - Utečenecký tábor Štětí, prosinec 
1938) 

Utečenecký tábor Štětí u Prahy, sněží a mrz-
ne. Skupinky bídně oblečených utečenců se ohříva-
jí u ohně, třesou se zimou. Přes sebe mají přehoze-
né deky. Otec drží holčičku bez bot, zahřívá jí nohy 
u ohně. Z obrovského hrnce se rozdává horká polévka. 
Malé děti pláčou. Doreen Warriner s Wintonem vstu-
pují do jediné budovy. Všichni se vrhají na deky a věci, 
které jim přivezli. Winton s Doreen vyjdou z budovy na 
druhé straně. Před nimi se otevře údolí s nekonečným 
počtem vojenských stanů s uprchlíky.

Doreen Warriner: „Britské charity nám dávají tro-
chu peněz, ale máme celkem 90 000 utečenců...“

Winton jako ve snách prochází areálem. 
Fotografuje. Tolik utrpení ještě neviděl. Lidé se na 
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něho obracejí. Staří lidé i děti ho chytají za rukáv.
 Lidé: „Pomozte nám.“ 
Některé děti nemají ani boty. Musely totiž odjet tak 

rychle, že jim je rodiče nestihli vzít. Winton prochází 
táborem s Doreen Warriner. Vidí ženu, která je velmi 
chatrně oblečená, má jen tenké letní kalhoty, blůzku 
a svetr. Ruce se jí zimou hrozně třesou. Winton se dva-
krát na ženu podívá. Winton řekne Doreen Warriner:

Winton: „Moment.“
Běží k ženě a přehazuje přes ni svůj teplý kabát. 

Usměje se. Žena je překvapená, děkuje. Winton přibí-
há k Doreen Warriner, která se ho s úsměvem zeptá:

Doreen Warriner: „Už ho nebudete potřebovat?“
Winton: „Není mi zima. A my Angličani přece 

něco vydržíme, ne?“
 Doreen Warriner se Winton líbí. Je taková zima, že 

se jim nedaří nastartovat auto. Utečenci je roztlačují. 
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PŘED BRITSKÝM VELVYSLANECTVÍM V PRAZE

(Dramatizace, Praha, prosinec 1938)
Stovky utečenců, často celé rodiny s dětmi sto-

jí před velvyslanectvím Británie. Řada nemá konce. 
Winton prochází s Doreen Warriner kolem dlouhého 
zástupu lidí u velvyslanectví.

Doreen Warriner: „Měla jsem jet do USA na post-
graduální studium, ale...“

Winton se usměje. 
Winton: „A náhodou jste se dostala do Prahy.“
Doreen Warriner: „Naše vláda nechala 

Československo napospas Hitlerovi i s těmito utečen-
ci. A teď před nimi zavřely dveře všechny demokratic-
ké země. Nikdo jim nechce dát víza. Ti lidé jsou v pas-
ti.“

Winton: „Jak bych vám mohl pomoct?“
Utečenec v řadě: „Dnes za celý den vydali jen de-

Winton (Michal  Slaný v roli Wintona ve filmu Nickyho rodina) na cestě 
do své kanceláře.
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set víz. Nikdy nepřijdeme na řadu.“ 
Doreen Warriner s Wintonem vcházejí do velvysla-

nectví hlavním vchodem. Doreen Warriner s Wintonem 
pustí, protože Doreen znají. 

(Dramatizace - britské velvyslanectví, prosinec 
1938) 

Britský zaměstnanec: „Miss Warriner, dostala jste 
balík z Londýna diplomatickou cestou.“

Winton s Warriner rozbalují velký balík. Je v něm 
10 kg čokolády. Doreen se před Wintonem a britským 
zaměstnancem rozčiluje. 

Doreen Warriner: „V Británii nic nechápou. Ti 
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lidé nepotřebují čokoládu, ale víza. Zachránit si život. 
Jak to, že nám Londýn zase snížil příspěvky?“

Britský zaměstnanec: „Situace je zlá. Nemáme na 
rozhazování.“

Doreen je skoro do pláče. Winton se zaplete do de-
baty. 

Winton: „Ale jsme Britové, proboha, musíme těm 
lidem pomoct.“

Britský zaměstnanec: „A kdo jste vy? Tady si lec-
kdo myslí, že nám do toho může mluvit. Ekonomická 
situace v Británii není nejrůžovější. Kdybychom přija-
li všechny ty utečence, tak bychom byli hotoví.“

PŘEDVÁNOČNÍ VEČÍREK 

(Dramatizace - Praha, prosinec 1938) 
Winton s Doreen Warriner navštěvuje v Praze růz-

né akce. Snaží se najít možnosti, jak pomoci utečen-
cům. Večer se koná noblesní předvánoční večírek, kte-
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rého se zúčastní diplomaté z různých zemí s manžel-
kami v róbách. Skupina v hloučku vášnivě diskutuje 
o mezinárodní situaci. 

Sir Darlington: „Musíme být realisté. Němci jsou 
prostě na kontinentě nejsilnější a Británie a Německo 
jsou logickými partnery.“

Italský vyslanec má na obleku připnutý znak fašis-
tické Itálie. 

Italský velvyslanec: „Německé rasové zákony 
jsou jen nutným ozdravným opatřením. Židy a bolše-
viky je třeba zastavit.“ 

Sir Darlington: „Myslím si, že Hitler je džentl-
men, dodrží dohody a dá se s ním dělat ‚good busi-
ness‘.“

Stále více rodičů se obracelo na Wintona s prosbou o pomoc (Nickyho 
rodina).
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Německý velvyslanec Bloemberg mluví německy. 
Překladatelka tlumočí do angličtiny.

Německý velvyslanec Bloemberg: „Jsem hluboce 
dojat projevy dobré vůle a přátelství. Pánové, připijme 
si na budoucnost velké a silné budoucí Evropy.“ 

Všichni si berou poháry se šampaňským. Připíjejí 
si.

Winton: „Ve které všude budou utečenci a koncen-
trační tábory.“

Sir Darlington se zamračí. Všichni se dívají na 
Wintona. 

Francouzský diplomat: „Utečenci jsou jen pře-
chodný problém. S tím se nedá nic dělat. Takový je ži-
vot.“ 

Winton: „Jednou budete plakat nad tím, o čem tu 
dnes hovoříte. Máte tady tisíce utečenců...“

Sir Darlington se pousměje. 
Sir Darlington: „Á, spasitel utečenců! Máme tu 

dobrého člověka, pánové.“
 Všichni jsou pobaveni. Smějí se. Winton k němu 

přistoupí. 
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Winton: „Zlo zůstane zlem, ať ho natřete jakouko-
li barvou.“

Doreen Warriner: „Situace je katastrofální. Jen 
v Čechách je 90 000 utečenců.“

Winton: „Naší povinností je jim pomoct. A ne ří-
kat, že to nejde. Když se v současnosti nedají vyvézt 
celé rodiny, tak nevím. Možná by se mohlo zkusit vy-
vážet aspoň jejich děti do Ameriky, Británie, Francie.“

Sir Darlington: „Vyloučeno. Kdo by povolil od-
chod samotných dětí?“

Americký diplomat: „A kdo vy vůbec jste? 
Nemáte ani peníze, ani statut, nic. Kdo by vám to do-
volil?“

Italský velvyslanec: „Vy jste snad Duce, že si tak 
troufáte?“

Italský velvyslanec se nepříjemně řehtá svému vti-
pu. 

Winton: „Všechno se dá v životě uskutečnit, když 
je to dostatečně rozumné. A teď neznám rozumnější 
věc, pánové.“

Doreen Warriner se na něj s obdivem podívá. 

Když Winton přišel do Prahy, neměl v rukách nic, 
čím by mohl pomoci ohroženým dětem. Ozval se 
v něm jenom silný lidský cit - soucit s nešťastnými 
lidmi. A protože pracoval na burze, v obchodě, rychle 
se rozhodl přetavit tento cit do konkrétního činu. Pro 
všechny, kdo pochybovačně kroutili hlavami nad jeho 
iniciativou, měl jedinou odpověď: ,,Všechno se dá 
v životě uskutečnit, když je to dostatečně rozum-
né.“
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Winton řekl ke svému životnímu mottu: ,,Myslím, 
že mnoho lidí říká, že něco nejde, protože některé věci 
ani nezkusili udělat. Je to jen záminka, proč něco ne-
udělat. Většinu věcí, které nejsou očividně úplně ne-
možné, lze dosáhnout spoustou tvrdé práce. Myslím 
si, že je to vůle, co často schází.“

 

OTÁZKY

• Kdybyste se do podobné situace dostali vy, jako 
Winton v Praze v roce 1938, co byste udělali? 

• Co je to soucit?
• Jakou odměnu má člověk, který pomůže jinému, 

aniž by to ten druhý věděl?

Svatební fotografie starší sestry prof. Bena Abelesa Mutz s jejím 
ženichem Honzou z roku 1942. Mutz se bohužel nepodařilo odjet 
„Wintonovým transportem“ do Británie. Zahynula spolu s manželem.
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VŠECHNO SE DÁ V ŽIVOTĚ USKUTEČNIT 

Winton brzy zjistil, že Britské ministerstvo vnitra 
(Home Office) je ochotno pustit do Británie samotné 
děti bez rodičů. Totiž, obávali se, že by dospělí moh-
li zabírat pracovní místa. Podmínky byly přísné: pro 
kaž dé dítě se v Británii najde rodina, která si ho adop-
tuje a je ochotna postarat se o ně až do věku 17 let. Za 
každé dítě se musí zaplatit 50 librový repatriační po-
platek na krytí nákladů případného návratu dítěte po 
skončení období ohrožení. To byly na tehdejší dobu 
obrovské peníze.

Kladná odpověď z Británie ho povzbudila a podní-
tila k velké aktivitě. Byl rozhodnutý přemýšlet ve vel-
kém a přímo využívat svoje zkušenosti z burzy, z ob-
chodu. Chtěl získat kompletní seznam ohrožených dětí 
a vyvážet je ve velkých skupinách. Chtěl přijít s tako-
vým řešením, díky kterému by se mu podařilo vyvézt 
všechny ohrožené děti.
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Proto psal dopisy nejvyšším představitelům de-
mokratických zemí, především do USA, Francie, 
Austrálie, Kanady a dalších zemí s naléhavou pros-
bou o možnost umístění dětí. Také jeho apartmá v ho-
telu Šroubek se změnilo. Ředitel hotelu byl překva-
pený, když se do Wintonova apartmá přinášely stále 
nové věci - velká tabule, na kterou se připínaly foto-
grafie dětí pro připravované transporty, různé kance-
lářské potřeby, dva psací stroje. Do Wintonova apart-
má stále běhali nějací poslíčci. A hlavně mu vadilo, 
že Wintona neustále provázel hlouček lidí, jeho dob-
rovolníků, s kterými ho seznámila Doreen Warriner. 
Z jeho pokoje se rozléhal hluk do pozdních večerních 
hodin. Když se o Wintonovi rozkřiklo, že plánuje vy-
vážet ohrožené děti, jeho apartmá bylo od rána v ob-
klíčení rodičů. Prosili Wintona, aby i jejich děti dal na 
seznam.

Winton spouští svou záchrannou akci v hotelu Šroubek (Michal Slaný 
v roli N. Wintona).
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WINTON ŘEŠÍ DILEMA

Prvním velkým ohrožením celého projektu byl 
moment, když Wintonův šéf na burze Geoffrey Hart 
ze společnosti Crews and Co. zavolal Wintonovi do 
Prahy. Vyčítal mu, že si má během dovolené odpoči-
nout a ne se unavovat nějakými dětmi, které sice trpí, 
ale takový už je svět. Vysvětlil mu, že posláním ob-
chodníka je vydělávat peníze. A Winton by si měl uvě-
domit, že právě když se odehrávají velká společenská 
zemětřesení a lidská neštěstí, tak to je nejpříhodnější 

Rodiče se doslechli o Wintonově aktivitě v Praze, někdy i v brzkých 
ranních hodinách obléhali chodbu před dveřmi do jeho pokoje a prosili 

Wintona o pomoc pro svoje děti (hraná rekonstrukce v hotelu Evropa, 
film Nickyho rodina).
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doba na vydělání peněz. Navíc, zlato teď výrazně po-
siluje. Winton měl podle něho před sebou velkou bu-
doucnost. Málokdo měl tak rychlý nezávislý úsudek 
a dokázal najít optimální řešení. Winton nakonec ris-
koval celou svoji kariéru na burze a vymohl si ještě 
týden v Praze. Bez tohoto prodloužení by nedokázal 
spustit celou záchrannou akci.
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TAJEMNÁ ŠVÉDKA KERSTIN

Winton se na jednom večírku setkal s krásnou 
Švédkou Kerstin, která v Praze pracovala pro Švédský 
červený kříž. Ta mu nabídla, že několik ohrožených 

Krásnou dlouhonohou Švédku si zahrála v Nickyho rodině modelka 
Aneta Faitová. 
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dětí odveze do Švédska. Winton byl nadšen. ,,Konečně 
je tu šance dostat děti do bezpečí - do Švédska.“

(Dramatizace - kavárna hotelu Šroubek, leden 
1939)

Na druhý den sedí Winton se Švédkou a s Doreen 
Warriner v kavárně hotelu Šroubek. Na stole mají roz-
ložené papíry, které přinesla Kerstin.

Švédka Kerstin: „Tak tohle je povolení pro vstup 
30 dětí do Švédska a tohle je objednávka letu do 
Stockholmu.“

Winton: „Představ si, Doreen, Kerstin pracuje pro 
Švédský červený kříž a hledá 30 dětí, které by mohly 
odletět do Švédska.“ 

Winton vytahuje z aktovky svoje papíry, dokumen-
ty, seznamy. 

Winton: „To jsou naše seznamy, musíme vybrat 
nejnaléhavější případy.“

Nicholas Winton v kavárně hotelu Evropa v roce 1998.
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Tajemná Švédka Kerstin

Winton rozkládá seznamy, fotografie. Doreen ho 
kope pod stolem. Winton na ni nechápavě zírá. 

(Dramatizace - Wintonova kancelář - centrum 
Prahy, leden 1939)

Doreen Warriner: „Povídá se, že ta Švédka pra-
cuje pro gestapo. Ty nejsi normální. Dáš jí seznamy 
i s dětmi komunistů, sociálních demokratů, lidí, které 
hledá gestapo - lidí na Hitlerově černé listině.“

Winton: „Ale její povolení, které nám ukazova-
la, je pravé. Důkladně jsem si ho prohlédl. A vyřešili 
bychom nejzoufalejší případy, které nesnesou odklad. 
Máme jinou možnost? Nějak začít musíme. A vůbec, 
co nám Němci můžou udělat?“

Doreen Warriner: „Je to strašně nebezpečné.“

Kerstin Cruickshank.



60

Všechno se dá v životě uskutečnit

Winton se nenechat zastavit a připravil s Kerstin 
první transport dětí. Ten odletěl z ruzyňského letiš-
tě v lednu 1939. Pro celou záchrannou akci to mělo 
zásadní význam. Bylo to povzbuzení. Ukázalo se, 
že všichni, kteří se Wintona snažili přesvědčit, že ja-
kákoli snaha pomoct dětem je zbytečná, se mýli-
li. Prohledali jsme archivy, snažili jsme se najít něco 

Poslední rozloučení.
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Tajemná Švédka Kerstin

konkrétního o záhadné „špionce“ Kerstin. Těsně po 
premiéře filmu Nickyho rodina jsem slyšel zajímavý 
program o Kerstin v historickém magazínu Zrcadlo 
Českého rozhlasu na stanici Leonardo, který měl pre-
miéru v pátek 28.1.2011. Naďa Reviláková v něm 
posluchače seznámila s Kerstin Cruickshank, kte-
rá je možná skutečnou Kerstin, na kterou si vzpomí-
ná Winton.

Tady je její příběh. Mladá Švédka Kerstin 
Cruickshank se ve Znojmě provdala za Herberta 
Felixe, dědice továrny na nakládané okurky. Ten po-
cházel ze židovské rodiny. Díky manželství s Kerstin 
ještě před mnichovskou dohodou a zabráním Sudet, 
pod které patřilo také Znojmo, se mu podařilo odjet do 
Švédska. Během následujících desetiletí zde vybudo-
val obrovský konzervárenský koncern. Dodnes je ve 
Švédsku jméno Felix synonymem pro kečup.

Kerstin Felixová zůstala v Čechách. Pracovala 
pro Švédský červený kříž. Snažila se dostat 
z Československa ty, kteří byli bezprostředně ohrože-
ni nacizmem. Jedna švédská organizace byla ochot-
na přijmout malé děti a ty pak umístit do švédských 
rodin. Kerstin pro to udělala, co mohla. Na jaře 1939 
byla zatčena. Po několikadenním pobytu a těžkých vý-
sleších v Drážďanech byla shledána jako nežádou-
cí ve Třetí říši. Nakonec se vrátila do Švédska. Tady 
vás, studenti, chci požádat o pomoc. Nicholas Winton 
nám zanechal vzpomínku na ženu, která mu pomohla 
s prvním transportem. Jmenovala se Kerstin. Je to ta 
stejná žena, která se vdala za Herberta Felixe a zemře-
la 14. srpna 1998? Budeme šťastni, když nám pomů-
žete s pátráním.
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Wintonův dopis matce z ledna 1939, ve kterém nepřímo vzpomíná na 
tajemnou Švédku, na 30 dětí, které budou mít možnost odjet do Švédska. 
Dopis se našel ve Wintonově knize výstřižků v roce 1988.
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NÁVRAT ZPÁTKY DO LONDÝNA

Winton se vrátil zpět do Británie, vyzbrojen sezna-
mem se jmény stovek dětí, které chtěl dovézt do bez-
pečí. Ze svého domu v Maidenheadu v Londýně or-
ganizoval kampaň, aby Němci pustili děti ven, aby je 

Jedna stránka z Wintonova seznamu.
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britské ministerstvo vnitra pustilo do Británie, aby si 
je vzaly britské rodiny, a aby na to všechno sehnal pe-
níze.

Winton si na to vzpomínal takto: „Lidé tvrdili, 
že anglická vláda nikdy nedovolí, aby samotné děti 
vstoupily do Británie. Požádal jsem o souhlas mini-
sterstvo vnitra a dostal jsem ho. Jejich podmínky ale 
byly tvrdé. Musel jsem najít rodinu, která by se o dítě 
postarala a za každé dítě musel ručitel zaplatit padesát 
liber. A tehdy to byly obrovské peníze.“

První překážkou bylo, že neměl žádnou oficiál-
ní organizaci, díky které by mohl operaci uskutečnit. 
S hrůzou zjistil, že kdyby ji chtěl založit legálně, trva-
lo by to celé měsíce.

A tak ho napadlo velmi originální řešení, jak se by-
rokratickým obtížím vyhnout. Nechal si vytisknout 
formuláře s hlavičkou Britská komise pro uprchlíky 

Nicholas Winton v roce 1939.
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z Československa – dětská sekce. Na setkání se se-
bou samým se jmenoval čestným předsedou této ne-
existující organizace a už mohl jednat. Měl razítko, 
které si hned nechal vyrobit.

Winton byl byznysmen tělem i duší. Věděl, že při 
dobročinnosti je třeba používat stejné triky jako v ob-
chodě. Základní pravidlo obchodu zní: „Když chceš 
něco prodat, musíš to správně nabídnout. Musíš tomu 
udělat reklamu.“ A tak i on dělal „reklamu“ dětem, 
kterým chtěl najít nový domov. Proto nechal vytisk-
nout kartičky s jejich podobiznami. 
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Ukázalo se, že to byl geniální tah. A tak o živo-
tech dětí rozhodovaly fotografie. Winton požádal ro-
diče, aby mu poslali co nejlepší snímky svých dětí. 
Ty pak nechal nalepit na kartičky. Na každou z nich 
umístil osm podobizen dětí. Navíc mu rodiče poslali 
také kresby nebo napsali o jiných dovednostech svých 
dětí, například zda umějí hrát na klavír či mají talent 
na matematiku nebo cizí jazyky. 

Kresba v knize výstřižků.
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Kartičky s údaji o dětech rozeslal po celé Británii. 
Obracel se také na utečenecké organizace a redak-
ce obrázkových časopisů, kde si britské rodiny moh-
ly vybírat ze stovek nabízených fotografií. Když na-
příklad někdo z Edinburghu chtěl desetiletou holčič-
ku, poslal mu celý tucet kartiček s desetiletými hol-
čičkami. Neváhal vcházet s kartičkami do cizích domů 
a zvonit tam u dveří. „Vyberte si!“ vyzval je. Mnoho 
dětí umístil právě tímto způsobem. Nabízel je prostě 
každému, kdo by mohl projevit zájem a kdo by mohl 
pomoci.

Bylo to možná poněkud necitlivé, ale bylo to rych-
lé a hlavně to fungovalo. Pro lidi to nebylo jednodu-
ché rozhodnutí. V Anglii byla krize, všichni měli ob-
rovskou existenční nejistotu, schylovalo se k válce. 
Vzít si dítě znamenalo obrovskou zátěž. Britské mi-
nisterstvo vnitra vyžadovalo složit 50 liber za každé 
dítě, Winton kromě toho musel zaplatit dopravu dětí 

Britské rodiny si vybírají ze stovek nabízených fotografií dětí 
ve Wintonově kanceláři (Nickyho rodina).
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i celou organizaci transportů. V Británii se proto obrá-
til na charitativní organizace, sponzory, šlechetné lidi. 
Bylo to vyčerpávající: „Rodiče v Čechách plakali, 
když jsem jim oznámil, že jejich dítě nebylo dosud vy-
bráno, a také plakali, když jsem jim řekl, že jejich dítě 
vybráno bylo. Matky se nechtěly odloučit od svých 
malých dětí a děti se bály přijít o rodičovskou náruč.“ 

Docházelo k nepředvídatelným situacím. Rodina 
si například vybrala dítě, ale už ne jeho sourozence. 
Třeba jenom proto, že sourozenec neměl tak pěkně 
kudrnaté vlásky, nebo se zdál pěstounské rodině příliš 
velký. Loučení na nádraží pak bylo velmi bolestné, se 
sestrou nebo bratrem by bylo všechno jednodušší. Ale 
nedalo se nic dělat, všechno bylo na bázi dobrovolnos-
ti. Lidé jsou lidé, nejsou to andělé, a tak se našli i tací, 
kteří se ujali dítěte v Anglii proto, aby získali pracovní 
sílu do domácnosti. A někteří vůbec neuměli s dětmi 
zacházet nebo si s nimi nerozuměli... Ale to byly vý-
jimky, ve většině případů se dětí ujali dobří lidé.
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PRVNÍ TRANSPORT

První nepočetný transport „Wintonových dětí“ od-
jel z Prahy 14. března 1939 z ještě neokupovaného 
Československa (Německo začalo obsazovat Čechy 
o den poté 15. března 1939) do Londýna. Winton 
vzpomíná, jak se situace v Praze měnila k horšímu: 
„Tlak rodičů byl neuvěřitelný. Věděli jsme, že ke ka-
tastrofě, k vypuknutí války může dojít každou chvíli. 
Byly to závody s časem. Abychom to stihli, uchylova-
li jsme se dokonce k nedovoleným věcem, jako k fal-
šování dokladů a pasů. Britské ministerstvo vnitra to-
tiž pracovalo velmi pomalu.“

Součástí knihy výstřižků jsou i telegramy. 
Dokazují, jak obtížné bylo vypravit vlak z pražské-
ho Wilsonova nádraží. Vždy na poslední chvíli něco 
scházelo. Buď doklady nebo peníze a vlak nemohl od-
jet. V telegramu z 12. března 1939 se píše: „Urgentní, 

Scéna odjezdu Wintonova vlaku z Prahy – film Všichni moji blízcí.
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pro pana Wintona: Transport pozastaven. Odjede asi 
v úterý.“

A pak za dva dny, 14. března, přichází vítězný tele-
gram: „Pro Wintonův štáb v Londýně: Blahopřejeme. 
Chadwick.“ Ta zpráva je přímo historická. Ten den byl 
totiž vypraven první vlak s dětmi do Anglie. Jenom 
několik hodin před německou okupací Čech. Byl to po 
švédské epizodě velký Wintonův triumf a potvrzení, 
že silou vůle a přesvědčením se dá dokázat nemožné.

Chvíle radosti (Nickyho rodina).
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JEDNÁNÍ S MINISTERSTVEM VNITRA

Winton tlačil na britské ministerstvo vnitra, aby 
mu okamžitě vydalo víza - povolení pro vstup dětí do 
Británie, bez kterých by Němci v Praze nemohli udě-
lit výjezdní doložky. Jenomže úředníci nespěchali. 
Winton se rozhodl, že nemůže donekonečna čekat na 
vstupní víza. Proto musel použít i triky.

 
(Dramatizace - Ministerstvo vnitra, Londýn, bře-

zen 1939)
Winton se dostane k vysoce postavenému úředníko-

vi na ministerstvu vnitra. Dává mu všechny dokumen-
ty. Úředník je spokojený. 

Úředník: „Ano, děkuji. To je všechno, co potřebu-
jeme, pane Wintone. My teď máme dva měsíce na roz-
myšlenou. Dáme vám vědět, jestli vám víza udělíme.“

Winton celý zrudne: „Jaké dva měsíce? 
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Uvědomujete si, že těm dětem jde o život? Gestapo 
zatýká jejich rodiče, tisíce lidí zavírá do koncentrač-
ních táborů. Nemají oblečení, jídlo, situace nesnese 
odkladu...“ 

Stránka ze slavné knihy výstřižků.
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Úředník ukazuje, aby Winton přešel na druhou 
stranu stolu, protože na té jeho nemá co pohledávat.

 Úředník: „To jsou naše předpisy.“ 
To už se Winton neovládne. Třískne pěstí do stolu 

takovou silou, že vyletí razítka, pera, papíry, všech-
no se na vteřinu nadzdvihne pod tím úderem. Úředník 
na Wintona překvapeně kouká. Bere noviny Times. 
Ukazuje Wintonovi nějaký článek. 

Úředník: „Přeháníte. Podívejte se. V Evropě se 
všechno urovná. Pro stromy nevidíte les. Je třeba mít 
klid a trpělivost.“

Ale tu Winton v žádném případě nemá. 
Winton: „Neopustím tuto místnost bez víz.“ 
Winton si sedá na židli.
Winton: „Mám spoustu času. Mohu čekat.“ 
Úředník je ohromený. 
Úředník: „Jak to myslíte?“ 
Winton: „No, jak vidíte. Bez víz odtud neodejdu.“ 
Úředník se chvíli na Wintona dívá, pak začne psát, 

znovu se na Wintona dívá. Dost ho to štve, proto-
že už chce jít na oběd. Chvíli váhá. Nakonec to vzdá. 
Vzdychne si.

Úředník: „No tak dobře, přijďte si pro víza zítra.“
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NÁBOŽENSKÝ FANATIZMUS

Jediní lidé, kteří měli námitky proti tomu, co 
Winton dělal, byla překvapivě skupina rabínů. Jednou 
přišli k Wintonovi domů. Řekli, že se doslechli o tom, 
že přivádí dobré židovské děti do křesťanských rodin 
v Británii a to musí skončit.

(Dramatizace - před Wintonovým domem 
v Hampsteadu, Londýn, březen 1939) 

Winton spěchá na setkání v centru Londýna. Před 
jeho domem v Hampsteadu čeká taxi. Náhle dorazí 
skupina pobožných rabínů. Doslechli se, že Winton má 
v plánu dovážet československé židovské děti i do křes-
ťanských rodin. A že dokonce spolupracuje s Barbican 
Mission, jejímž cílem je udělat z těchto dětí křesťany. 
Winton se k nim obrátí.
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Náboženský fanatizmus

Winton: „Lituji, pánové. Já zachraňuji lidské by-
tosti, ne Židy.“

Oni jsou pobouřeni. 
Winton: „Když vy dáváte přednost mrtvému ži-

dovskému dítěti v Praze před živým tady, kde vyrůstá 
v křesťanské rodině, je to váš problém.“ 

Winton nastoupí. Taxi odjíždí. Rabíni jsou velmi ne-
spokojeni. 

Tato scéna nádherně ukazuje, jak je každý fanatiz-
mus, v tomto případě náboženský fanatizmus nebez-
pečný. Je to zvláštní stupeň nenávisti, která je založe-
na na náboženském výkladu. Dnes se často setkává-
me s islámskými fundamentalisty, fanatiky. Ti věří, že 
kdo padne v boji s nevěřícími, automaticky se dostane 

Odjezd vlaku (z filmu Všichni moji blízcí).
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do ráje, kde může neomezeně jíst. Islámský mučedník 
dostane v nebi dokonce i harém, ve kterém je 72 pa-
nen. S fanatiky nemůžete vést jakýkoli dialog, proto-
že jsou přesvědčeni o své pravdě, kterou si chtějí vy-
dobýt i násilím, když to nejde jinak.

 

OTÁZKY:

• Jste svědky nějakého náboženského fanatizmu? 
• Proč si myslíte, že pro dnešní svět je náboženský 

fanatizmus tak nebezpečný? 
• Jak je možné, že v dnešním světě moderních tech-

nologií, nepochybného pokroku ve vědách, v medi-
cině, ve světě, ve kterém by měl převládat racionál-
ní pohled, se do popředí derou náboženské fanatizmy, 
které připomínají středověké nahánění čarodějnic?

Deportace Židů z Plzně, leden 1942.
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LOUČENÍ NA NÁDRAŽÍ

Těžko si dnes dokážeme představit loučení rodičů 
a dětí na Wilsonově nádraží v Praze. Určitě bylo plné 
slz a strachu, ale i bezelstné dětské radosti, že začíná 
velké dobrodružství.

Děti s čísly na krku nastupovaly do vlaku, někte-
ré se nemohly od svých blízkých odtrhnout a s plá-
čem se ptaly: „Proč mě posíláte pryč? Copak mě ne-
máte rádi?“

Jedna maminka váhala, zda má svou malou dceru 
pustit nebo ne. Oknem ji vytáhla z vlaku. V tom zapís-
kal výpravčí na píšťalku. Bezradná maminka nevědě-
la, co má dělat. Vtom vlak se pomalu začal rozjíždět. 
Maminka s malou dcerkou v náručí běžela vedle vlaku 
a stále nebyla rozhodnutá, co má dělat. Strašně plakala 
a dcerka také. A pak v poslední chvíli ji vrátila oknem 
zpátky do kupé a tím jí zachránila život.
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Po prvním vlaku, který odjel v březnu 1939, se jich 
do 2. srpna podařilo vypravit dalších sedm. Celkem 
vycestovalo z již okupovaných Čech, z takzvaného 
Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu, 
669 dětí! Jedním z nich byl Tom Schrecker.

Hraná scéna s herečkou Klárou Issovou ve filmu Nickyho rodina. 
Maminka se nedokáže se svým dítětem rozloučit.
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Loučení na nádraží

Tom Schrecker vpravo (dole režisér Matej Mináč), vlevo Alice Klímová 
- zachráněné dítě na otevření studentské výstavy „Winton“ v Novém 

Městě nad Metují.



80

TOM SCHRECKER

Zachráněné děti s N. Wintonem: nahoře zprava: Tom Schrecker, Margit 
Rytířová,  Lenka Köppelová, Uta Kleinová, Věra Gissingová; dole 
zprava: Milena Grenfell-Baines, Ruth Hálová.
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S Tomem Schreckrem mě pojí hluboké přátel-
ství a jsem šťasten, že jsem měl možnost seznámit se 
s tak mimořádným a moudrým člověkem. Když jsem 
v jeho společnosti, mám pocit, jako kdyby byl mým 
starším bratrem, který v mnohém pomohl změnit můj 
život k lepšímu.

Tom se narodil v roce 1932 v Praze jako jediný 
syn obchodníka s textilem. V červnu 1939 odjel do 
Británie pátým Wintonovým vlakem. Život s jeho za-
chránkyní Jean Barbour ho nesmírně ovlivnil. Po vál-
ce zůstal v Británii a vystudoval historii v Oxfordu. 

V padesátých letech dva roky sloužil v britské ar-
mádě v Německu, poté pracoval jako obchodní zá-
stupce v nakladatelství Reader‘s Digest, organizoval 
distribuční zastoupení společnosti ve více jak padesáti 
zemích, později vybudoval své vlastní nakladatelství. 

Tom jako student v Oxfordu v 1951.
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Od šedesátých let žil v Austrálii. Nakladatelství 
a své další podnikatelské aktivity v devadesátých le-
tech prodal. Od roku 1992 si užívá důchodu. Každý 
rok jezdil na léto do Evropy. V současnosti žije 
v Praze. Navštěvuje koncerty Pražského jara. Oblíbil 
si Třeboň. Podporuje různé charitativní a kulturní akti-
vity v řadě zemí.

TOM SCHRECKER O SVÉM ZACHRÁNCI NICHOLASI 
WINTONOVI

Především jsem měl to štěstí, že můj život zachrá-
nil Nicky Winton se svými spolupracovníky a díky 
aktivitě mých rodičů a mého strýčka, který mi našel 
skotskou pěstounku Jean Barbour. V její rodině jsem 
vyrůstal od svých sedmi let. Navzdory všemu, co bylo 
napsáno, si nemyslím, že jsme dostatečně ocenili brit-
ské rodiny, které nás vzaly do svých domovů. Ony 

Tom Schrecker uprostřed rodiny režiséra Mináče v Třeboni.
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lépe porozuměly naléhavosti tehdejší situace než je-
jich vlastní vláda. Mohu být k britské politice usmí-
ření s Hitlerem jakkoliv kritický, faktem zůstává, že 
Británie byla vlastně jedna z mála zemí, která byla 
ochotná přijmout ohrožené děti z Československa.

Jean Nelson Barbour - Marnie.

Tom se svým strýcem Františkem, 
s Marnie a se  svým oblíbeným psem.
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Dnes se z pana Wintona stala legenda. Já sám mu 
nejen vděčím za záchranu svého života, ale zároveň 
jsem měl to štěstí, že jsem se stal jeho přítelem. Pro 
mne je na něm nejobdivuhodnější, že považoval svůj 
čin za něco zcela obyčejného, za něco, co by udělal 
v jeho situaci každý. Ovšem my dnes víme, že to bylo 
výjimečné. Vyžadovalo to mimořádnou lidskou kvali-
tu, aby Winton vycítil, v jakém nebezpečí se děti ocit-
ly. Musela v něm být obrovská dávka lidskosti a také 
organizační a obchodní schopnosti, aby celou akci 
zrealizoval.

Wintonův příběh demonstruje, čeho může jednotli-
vec dosáhnout, když něčemu věří a jde pevně za svým 
cílem. Žijeme ve světě zmítaném konflikty, teroris-
mem, chudobou, znečištěním země. Planeta jakoby se 

Tom zkraje zleva, Věra Gissingová, Barbara Wintonová (dcera), 
Nicholas Winton, překladatelka Doris Kožíšková. Dole: Matej Mináč 
se svou ženou (Praha, 2002).
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Tom Schrecker 

sama bouřila zemětřeseními, tsunami, vulkanickými 
výbuchy. Často musíme bojovat proti pocitům bezna-
děje, depresi. A příklad Nicholase Wintona je světél-
kem naděje a optimismu.

Na Wintonově příběhu je obdivuhodné, že neslouží 
pouze jako připomínka, ale také jako inspirace, aby se 
lidé pokusili udělat něco dobrého. A to je hlavní téma 
filmu Nickyho rodina, pokusit se inspirovat lidi, aby 
zlepšili náš svět. Dělají to formou pomoci nemocným 
dětem v Kambodži a v Africe nebo vymýšlením chari-
tativních projektů či návštěv starých opuštěných lidí. 
V dnešním často sobeckém světě je to důležitý odkaz, 
myslet na druhé. Tohle je sice často obsahem nábo-
ženských kázání či návštěv kostelů, ale ne vždy je to 
motivací k činu. Wintonův příběh hraje na velmi citli-
vou strunu, která rezonuje zejména v mladých lidech, 
tedy v těch, na nichž leží budoucnost světa.

Tom těsně před odchodem do Anglie v roce 1939.



86

Všechno se dá v životě uskutečnit

OTÁZKY:

• V čem byla síla Wintonova aktivního přístupu 
k organizaci transportů? Co byla jeho hlavní přednost?

• I když dnes žijeme v míru, čím jsou příklady zá-
chrany dětí inspirující pro dnešek?

• Mohou mladí lidé dnes konat dobro a konkrétně 
jak?

• Co děláte vy nebo někdo z vašeho okolí pro to, 
aby se svět stal lepším?

• Co špatného a nespravedlivého vidí žáci ve svém 
okolí? Co by se s tím dalo dělat?

• Co je podle žáků dobro a zlo?
• Jak poznáme, že někdo koná něco dobrého a na-

opak něco zlého?
• Proč je důležité proti zlu vystoupit?

Alice Klímová, jedna z Wintonových dětí, diskutuje se žáky  
v ZŠ, Nové Město nad Metují.
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ŠANGHAJ A WINTONŮV PŘÍBĚH

FOTO 7

(Režisér Matej Mináč v Šanghaji v roce 2017)

Režisér Matej Mináč v Šanghaji v roce 2017.
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Tento rok jsem se zúčastnil v Šanghaji TV festi-
valu, kde byl můj film OČIMA FOTOGRAFKY no-
minován na hlavní cenu MAGNOLIA. Znal jsem 
příběh Tomova tatínka Roberta Schreckra, kterého 
udal jeden ze zaměstnanců jeho pražské společnos-
ti v roce 1939. Tvrdil, že mluvil hanlivě o Hitlerovi. 
Roberta Schreckra zavřeli na Pankráci a zdálo se, že 
jeho osud je zpečetěn. Avšak jeho statečná sekretářka 
Marie Krejčová udělala něco v té době neuvěřitelné-
ho. Vydala se na velitelství německé policie – gestapo. 
Řekla tam, že jde o falešné obvinění. Kupodivu otce 
po dvou měsících propustili. Pravda, musel celý svůj 
podnik převést na nacistického vyšetřovatele a ještě 
zaplatit velkou pokutu, ale odešel živý. Musel velice 
rychle opustit protektorát. Čím ve vězení musel projít, 
dokazují nejlépe dvě fotografie. Když do vězení šel, 
byl tmavovlasý. Když odtud vyšel, měl úplně bílé vla-
sy.

Tom s otcem v roce 1939 a v roce 1943.
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Když Robert Schrecker uprchl z okupovaných 
Čech, tak nejdřív se mu podařilo dostat se do Itálie. 
Pak jeho útěk pokračoval do Šanghaje. Ale o tom už 
nechme vyprávět Toma Schreckra.

PROPOJENÍ MÉ RODINY SE ŠANGHAJÍ 

Tom Schrecker
Navždy budu vděčný Šanghaji, protože zachrá-

nil život mého otce a mé nevlastní matky a její rodi-
ny. Navíc jsem procestoval Čínu křížem krážem jako 
generální ředitel Reader´s Digest Asia. V Hong Kongu 
jsem měl velký čínský štáb, který byl loajální a pra-
covitý. I když často nesouhlasím s čínskou vládou, 
jsem velký obdivovatel čínského lidu. Někteří z mých 
přátel se obávají čínských expanzivních tendencí. 
Doufám, že se tyto obavy ukážou jako neodůvodně-
né. Ale i kdyby ne, tak bych dal přednost žít pod nad-
vládou Číňanů před kýmkoli jiným, na koho si doká-
žu vzpomenout.

Tom uprostřed svých obchodních partnerů  v New Delhi, 
v Indii, 1962.
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Začátkem července 1939 jsem jako sedmiletý odjel 
„Wintonovým“ vlakem z Prahy do Anglie. Můj otec, 
který měl velký textilní obchod, byl uvězněn nacis-
ty v říjnu 1939. Jedna z jeho sekretářek sehrála klíčo-
vou roli v jeho osvobození pod podmínkou, že musí 
opustit zemi. Jedinými místy, kam mohl odcestovat 
bez víz, byly Šanghaj a Dominikánská republika. Otec 
ale potřeboval cizí měnu. Moje opatrovnice v Anglii, 
Jean Barbour, zaplatila v librách jeho lodní lístek do 
Šanghaje. Okolo 10. května 1940 odjel přes Janov na 
italské lodi Conte Verdi. 

Bylo to pouze jeden měsíc předtím, 10. června, 
kdy se Itálie zapojila do války na straně Německa. 
Domnívám se, že Conte Verdi byla poslední osobní 
loď, která se tehdy plavila do Šanghaje a byla tak po-
slední skutečnou možností pro otcův útěk.

Na cestě se setkal s Trude Engelovou, s její matkou 
a jejím starším bratrem, s nimiž bydlel po dobu jeho 
pobytu v Šanghaji. Na začátku bydlel v oblasti French 
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Concession. Avšak Japonci, kteří fakticky tuto část 
Číny kontrolovali od roku 1937, postupně zvyšovali 
nátlak. A tak od roku 1942 nebo 43 židovští utečen-
ci byli ve velké míře vykázáni do honkouské oblas-
ti. Mému otci se podařilo dostat se do Anglie díky di-
plomatické výměně (buď byl nedostatek českých di-
plomatů nebo za to otec zaplatil). Spojil se se mnou 
a se svým starším bratrem v srpnu 1942. Proto je mož-
né, že odjel ze Šanghaje ještě předtím, než se Trude 
Engelová s rodinou musela přestěhovat do oblasti 
Hongkou.

Můj otec býl génius na čísla. Během pobytu 
v Šanghaji si tím vydělával na živobytí. Vypracoval 
systém, založený na výpočtu pravděpodobnosti pro 
hazardní hru jai alai (pelota). Číňané jsou velcí ha-
zardní hráči. Nejsem si jistý, jestli si vydělával tím, že 
sám hrával hazardní hry nebo tím, že svůj systém pro-
dával! Také pomohl Trude a její rodině, aby si zalo-
žily obchod s umělými květinami. Provozovaly ho až 
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do konce války. Trude mi řekla, že ji čínská děvčata 
svými mrštnými prstíky překonala v průběhu několika 
hodin! Po tom, co byly vykázány do oblasti Hongkou, 
měly štěstí, protože Trudin první manžel byl Maďar 
a ona měla maďarský pas. Maďarsko bylo spojencem 
Německa a tak se mohla volněji pohybovat, což nepo-

Svatba Roberta Schreckera s Trude v Londýně, 1946.

Trude Schreckerová s Nicholasem Wintonem na londýnské 
premiéře filmu „Všichni moji blízcí“ v roce 2000.
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chybně pomohlo obchodu s květinami. (Také byla vel-
mi atraktivní. Myslím, že to určitě nevadilo japonské-
mu veliteli!).

Trude a její rodina zůstaly v Šanghaji do konce vál-
ky. Potom se přestěhovaly do Londýna. Trude se za 
mého otce provdala a ,,žili spolu šťastně až do smrti“! 

Na druhé straně moje vlastní nešťastná maminka 
nikdy neopustila Prahu. V roce 1942 byla zavražděna 
v Auschwitzi.

A tak není divu, že jsem vděčný Šanghaji. Nikdy 
nepřestanu projevovat svoji vděčnost, kdykoli potkám 
někoho odtamtud, ať je to taxikář v Sydney nebo kdo-
koli jiný!

24. října 2017

Maminka Markéta v Praze 
v roce 1935.
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ŽIVOT SIRA NICHOLASE WINTONA

Nicholas Winton – Curriculum vitae
Sir Nicholas Winton se narodil 19. května 1909 

v londýnské čtvrti West Hampstead. Ovšem tehdy se 
ještě nejmenoval Winton, nýbrž Wertheim. Jeho pra-
rodiče z otcovy strany totiž byli němečtí Židé, kteří se 
přistěhovali do Spojeného království po svém sňatku 
v roce 1866 a usadili se v Manchesteru. Po několika 
letech se přestěhovali do Londýna, kde si koupili dům.

Jejich syn Rudolf, Wintonův otec, se v roce 1907 
oženil s Barbarou, která se narodila v Norimberku. 
Pocházela z velmi vzdělané rodiny, kde měli všichni 
její členové univerzitní vzdělání.

Rodina žila v židovské komunitě německých při-
stěhovalců, přesto se rozhodla změnit své příjme-
ní. Během první světové války se přejmenovali na 
Werthamovy, v roce 1938 pak na Wintonovy. Své 
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tři děti - Nicholase, Roberta a Lottie dali rodiče po-
křtít a vychovávali je v křesťanském duchu. Jelikož 
Barbara i Rudolf byli vzdělaní, chtěli, aby i jejich děti 
měly dobré školy. A tak Nicholase spolu s bratrem 
Robertem poslali na vyšší střední školu, která je měla 
připravit na univerzitu. Když pak Nicholas studoval 
ekonomii ve Stowe, začal se věnovat šermu a zdoko-
nalil se v němčině. Později se ještě naučil plynně fran-
couzsky.

Nicholas začal v roce 1929 pracovat v obchod-
ní bance, kde měl na starosti korespondenci. Pak dva 
roky žil v Německu a pracoval mimo jiné v obchod-
ní bance Wassermann. Po návratu do Londýna nastou-
pil do Anglo-české banky, kde ale vydržel jenom tři 
měsíce. Když si totiž postěžoval šéfovi, že mu nezvý-

Winton s matkou Barbarou, Londýn 1948.
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šili plat, jak slíbili, propustili ho. Prošel pak několika 
dalšími bankami, kde pracoval na vysokých postech 
a cestoval po celém světě. V roce 1937 se stal členem 
Londýnské burzy. Toho roku byl také vyslán na slu-
žební cestu do Johannesburgu. Let do Jižní Afriky byl 
velice dobrodružný. Trval pět dní, každý večer ces-
tující přespali v některé světové metropoli, například 
v Římě nebo Káhiře. 

A letělo se pouze při dobrém počasí, jinak se pro 
cestující pořádaly výlety. Po návratu ze své „česko-
slovenské mise“, která trvala osm měsíců, se přihlá-
sil k Červenému kříži a působil na území Francie. 10. 
května 1940 vtrhli Němci bez výstrahy do Belgie, 
Lucemburska a Holandska a zaútočili také na Francii. 
Jednotka Červeného kříže spolu s britským expedič-
ním sborem se zbytky francouzské armády ustupovala 
k přístavu Dunkerque. Nepřátelské německé bombar-
déry bez přestání pronásledovaly nekonečnou řadu vo-
zidel a houfy uprchlíků, kteří se snažili dostat k moři. 
Všude bylo mnoho raněných a mrtvých. Britské vele-
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ní mobilizovalo všechny dostupné lodi k odvozu voj-
ska z francouzského přístavu Dunkerque a nasadilo le-
tectvo k jeho ochraně před bombardováním. 

Winton byl jedním z 224 tisíc britských vojáků a ci-
vilistů, kterým se podařilo vrátit se domů. V roce 1942 
nastoupil do RAF – anglického královského letectva. 
Jelikož se mu zhoršil zrak, musel zůstat ke své vel-
ké lítosti u pozemního personálu. Nepomohlo mu, že 
měl kvalifikaci pilota a po létání velmi toužil. Ve válce 
sloužil jako navigační důstojník a v roce 1944 vyučo-
val v La Rochelle francouzské piloty. Dosáhl hodnosti 
leteckého poručíka. Koncem roku 1944 byl jmenován 
zástupcem vedoucího letecké výstavy RAF. Výstava 
putovala v patách ustupující německé armády a dosta-
la se dokonce i do Prahy. Zachoval se také šot české-
ho filmového týdeníku, ve kterém Winton představuje 
nejnovější typ stíhačky britského letectva.

Winton (uprostřed) s řidiči sanitky ve Francii 1940.
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Po skončení války se zapojil do práce Mezinárodní 
organizace pro uprchlíky a zorganizoval prodej na-
cistické kořisti, nalezené v americké okupační zóně. 
Podle dohody pěti států (Francie, Británie, USA, 
Československa a Jugoslávie) se měly takto získané 
prostředky použít na pomoc lidem postiženým naciz-
mem.

Na začátku roku 1948 nastoupil Winton do 
Mezinárodní banky v Paříži. Tady se seznámil s de-
větadvacetiletou Dánkou Grete Gjelstrupovou, která 
pracovala jako sekretářka ředitele banky pro Evropu. 

Winton (vlevo) s bratrem a sestrou v roce 1942.
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Našli v sobě zalíbení a ačkoliv jeho maminka z toho 
neměla velkou radost, ještě téhož roku se s Grete ože-
nil. Svatbu měli v říjnu 1948 ve Vejle v Dánsku. Našli 
si byt v pařížské čtvrti Passy a byli spolu opravdu 
šťastní. Grete byla stejně jako on velmi společenská, 
navíc výborná kuchařka. Bylo u nich příjemně, a pro-
to k nim chodila spousta přátel, mezi nimi například 
známý český dirigent Rafael Kubelík.

V roce 1950 se vrátili do Anglie. Winton se rozhodl, 
že svět bank a financí definitivně opustí. Pracoval v to-
várně na výrobu zmrzliny, pak přešel do strojírenské-
ho podniku. Koupili si s Grete dům v Maidenheadu, 
kde se jim narodily tři děti. V roce 1952 Nicholas, rok 
po něm Barbara. Nejmladší Robin přišel na svět v roce 

Grete Gjelstrupová.

Svatební fotografie, říjen 1948.
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1956. Když lékaři zjistili, že Robin je mentálně posti-
žený, navrhli rodičům, aby chlapce umístili v ústa-
vu. Oni to ale odmítli, řekli si, že doma mu bude líp. 
A taky bylo. Všichni na Robina, který zemřel v roce 
1962, vzpomínají jako na šťastné a spokojené dítě. 

Nicholas postavil pro svou rodinu nový dům. Díky 
Robinovi se začal zajímat o to, jak pomoci mentál-
ně a tělesně postiženým. Stal se předsedou místní po-
bočky společnosti MENCAP. Vedle toho je preziden-
tem pobočky Abbeyfieldské společnosti, která se stará 
o budování domovů pro seniory. Prostě pracovat pro 
různé dobročinné organizace bylo jeho vášní.
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Jednou, když už mu bylo 95 let, se zúčastnil slav-
nostního večírku v jednom centru pro staré lidi, které 
postavil. Velmi se ho dotklo, že ho tam považovali za 
jednoho z jeho starých obyvatel.

O svých zálibách říkal: „Rád pracuji na zahradě. 
Kdysi mou hlavní fyzickou aktivitou byl šerm. Když 
už dnes tento sport nezvládám, tak věnuji svoji přeby-
tečnou energii pěstování zeleniny.“ Winton byl neuvě-
řitelně aktivní a stále dobře naladěný. 

Manželé Wintonovi se svými vnoučaty.

Nicholas Winton se svými vnoučaty.
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Měl velkou rodinu. Syna Nicholase, dceru Barbaru, 
jejich partnery, dvě vnoučata, často ho taky navštěvo-
val jeho mladší bratr Robert s chotí.

Říkal, že měl pořád tolik práce se svými charita-
tivními projekty, že by potřeboval, aby den měl as-
poň dvojnásobný počet hodin. A to ještě nepočítal čas, 
který věnoval na korespondenci a schůzky se zachrá-
něnými dětmi. ,,Mít rodinu se 669 členy, to už dá za-
brat!”

WINTONOVY NÁZORY:

SMÍCH

,,I když se většinu dní, které prožívám, nic zvlášt-
ního nestane, pořád se směji. Smích je nejdůležitější 

Nicholas Winton s rodinou Toma Bermana - jednoho ze zachráněných 
dětí v Izraeli v kibucu Amiad v roce 2004.
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věc v životě. Domnívám se, že většina lidí se bere pří-
liš vážně a to jim brání, aby se chovali skutečně přiro-
zeně.”

LÁSKA

,,Ach, láska! Je to jediná věc, která je skutečně dů-
ležitá. Je to umění kompromisu, umění soužití - když 

Nicholas Winton s Besselem Kokem v roce 2004.

Manželé Wintonovi v roce 1998.
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už ne sdílet stejné zájmy, tak alespoň tolerovat zájmy 
toho druhého. Mé ženě nevadilo, když jsem šel hrát 
bridž, a mně nevadilo, když ona šla na schůzky se svý-
mi přítelkyněmi.”

NÁBOŽENSTVÍ

,,Jestliže věříte v Boha, tak nerozumím, proč by měl 
být rozdíl věřit jako katolík, žid, buddhista nebo mus-
lim. Základ všech náboženství: dobro, láska, nezabíjet 
a starat se o své rodiče a blízké, je stejný. Myslím, že 
lidé by měli míň dbát o to, co je v náboženství rozdě-
luje a víc dbát o to, co je spojuje - o etiku.”

O ŠERMU

,,Býval jsem dobrý v šermu a před válkou jsem re-
prezentoval anglické barvy v týmu proti Skotsku. Po 
válce jsme já a můj bratr Robert pomáhali organizovat 
šermířské turnaje v regionech. Založili jsme Wintonův 
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pohár - soutěž v šermu, která se koná každý rok a je 
v současnosti největší šermířskou sportovní událostí 
ve Velké Británii.”

OCENĚNÍ SIRA NICHOLASE WINTONA

Prezident Václav Havel ocenil Wintonův čin 
Řádem TGM v říjnu 1998. Získal prestižní cenu Pýcha 
Británie, kterou mu udělili za záchranu dětí utečenců. 

28. 10. 2014 prezident Miloš Zeman předal N. 
Wintonovi nejvyšší české státní vyznamenání Řád bí-
lého lva na Pražském hradě při speciálním ceremoni-
álu. 

Anglická královna Alžběta II. ho vyznamena-
la Řádem britského impéria za jeho zásluhy pro spo-
lečnost a 11. března 2003 ho povýšila do šlechtické-
ho stavu za záchranu 669 českých a slovenských dětí 
před nacistickou brutalitou.
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Nicholas Winton si na ten titul moc nepotrpěl: 
„S medailemi nemůžete nic dělat. Můžete si je leda 
připnout na pyžamo a nosit je i v noci, ale jinak jsou 
prakticky k ničemu. Nikdy jsem žádný z řádů neno-
sil.“

Překvapením pro mě bylo, že podle Wintona byla 
pojmenována jedna menší planeta, kterou v roce 2000 
objevila česká vědecká skupina M. Tichého a J. Tiché. 
Tým považuje čin sira Nicholase Wintona za velký 
příklad odvahy a odhodlanosti v atmosféře totalitního 
režimu.
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ZÁCHRANA CELÉ JEDNÉ GENERACE

Na počátku německé okupace žilo na území, pro-
hlášeném za Protektorát Čechy a Morava 118 310 
Židů. Podle statistiky k 15. březnu 1945 jich bylo už 
jenom 3 030 mimo Terezín a ostatní věznice. Terezín 
byl přes válku přeměněn na židovské ghetto. Stal se 
shromažďovacím místem, ze kterého byli vězni poz-
ději posíláni dále na východ do Osvětimi, Treblinky 
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a dalších vyhlazovacích koncentračních táborů. 
V Terezíně bylo vězněno více než 15 tisíc židovských 
dětí a jenom přibližně sto osmdesát z nich přežilo.

Pan Winton se svými spolupracovníky zachránil 
669 židovských dětí! Zachránil vlastně celou jednu 
generaci, protože dnes Wintonovy rodiny čítají víc než 
6000 lidí.

Nicholas Winton se svými „dětmi“ na premiéře filmu „Všichni moji 
blízcí“ v Praze v roce 1999. 
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VZDĚLÁVACÍ PROJEKT

TÉMATA PRO DISKUSE VE TŘÍDÁCH

Pro diskuse ve třídách nabízíme okruh několika té-
mat.

TÉMA: HOLOCAUST

• Jak byste vysvětlili nacistickou rasovou teorii?
Které národy byly považovány za méněcenné?
• Co znamenalo v nacistické terminologii tzv. „ko-

nečné řešení židovské otázky“?
• Čím byl v dějinách lidstva holocaust ojedinělý?
• Jak je podle vás možné, že tak kulturní a vzděla-

ný německý národ mohl uvěřit Hitlerově teorii o nad-
řazenosti německé rasy? Myslíte si, že i dnes existují 
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skupiny lidí, které jsou přesvědčeny o své nadřazenos-
ti a pohrdají jinými národy? Proč jsou takové skupiny 
nebezpečné?

• Čím se liší naše občanská demokratická otevře-
ná společnost od společnosti, kterou řídili nacisté 
v Německu?

• Představte si, že by od zítřka u nás fungovala spo-
lečnost, založená na rasové nadřazenosti. Uměli byste 
popsat, jak by to v reálném životě vypadalo?

• Cítili jste se někdy vyloučeni ze svého kolektivu, 
kdy se vám například spolužáci kvůli něčemu vysmí-
vali? Jak byste snášeli, kdybyste trvale žili na okraji 
společnosti v obavách o bezpečnost svou a svých blíz-
kých? Umíte si takovou situaci představit?

• Myslíte si, že se může holocaust opakovat?

Příchod do koncentračního tábora.
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TÉMA: KDYBYCH JÁ SÁM/SAMA BYL/A V TAKOVÉ 
SITUACI?

• Kdybyste se dostali do situace jako Wintonovy 
děti, myslíte si, že by vás dokázali vaši rodiče poslat 
do neznámé země, k docela neznámým lidem? A jak 
by vám bylo, kdybyste se museli s rodiči rozloučit?

• Kdybyste museli stejně jako Wintonovy děti zít-
ra odcestovat do Británie, co byste si zabalili na cestu?

• A obráceně. Byli byste v situaci adoptivní brit-
ské rodiny a rodiče by se vás zeptali, zda souhlasíte, 
aby adoptovali dítě z Čech. Jejich podmínkou by však 
bylo, že se vzdáte poloviny svého kapesného a bude-
te mít s novým sourozencem společný pokoj. Jak za-
reagujete?

• Jak by vám bylo, kdybyste nevěděli, co se stalo 
s vašimi rodiči, jak to prožívaly Wintonovy děti, vra-
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cející se po válce domů? Zažili jste někdy tak silnou 
úzkost, kdy jste se báli o své nejbližší? Popište tuto si-
tuaci.

TÉMA: OSOBNÍ ODPOVĚDNOST

• Myslíte si, že i v dnešní době se dá uskutečnit čin, 
který by se podobal činu Nicholase Wintona? Jestli 
ano, byla by k jeho provedení nutná spolupráce s ně-
jakou silnou organizací jako je Červený kříž, nebo by 
stačilo několik zapálených dobrovolníků a správné ve-
dení? Co by se konkrétně dalo udělat ve vašem okolí? 
Uměli byste vymyslet nějaký konkrétní plán?

• Domníváte se, že jste spoluodpovědní za živo-
ty lidí kolem vás, kteří se najednou dostanou do ob-

Wintontrain 2009. Setkání s rodinami zachráněných dětí bylo velmi 
emocionální. 
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tížné situace a potřebují pomoc? Jestli ano, tak proč? 
Vzpomínáte si na nějaký konkrétní příklad, kdy jste 
někomu pomohli? Kdybyste se sami dostali do svízel-
né situace, kdo z vašeho okolí by nejspíš pomohl?

• Byl čin Nicholase Wintona hrdinstvím, i když ne-
byl přímo ohrožen jeho život? Jestli ano, v čem jeho 
hrdinství shledáváte?

TÉMA PRO PÍSEMNOU PRÁCI:

Napište esej. Představte si, že jste se dostali do si-
tuace dětí z filmu a zítra budete muset odjet do Anglie 
a definitivně se rozloučit se svými rodiči. Jak se s tím 
vyrovnáte? Co se asi stane?

DOPOSUD NEVYŘEŠENÉ ZÁHADY

Když jsme před několika lety příběh Nicholase 
Wintona objevili, bylo vše zahaleno tajemstvím. 
Neznali jsme motivy a ani mechanizmus záchran-
né akce. Nevěděli jsme, kde jsou a zda vůbec exis-
tují nějaké archivní materiály. Čím hlouběji jsme 
se do odhalování faktů nořili, tím víc jsme byli fas-
cinováni. Nicholas Winton zorganizoval akci, která 
nemá v historii obdoby. Zatímco význační zachrán-
ci 2. světové války, jako Oskar Schindler z Německa, 
Raoul Wallenberg ze Švédska či Chiune Sugiharara 
z Japonska pomáhali lidem v přímém ohrožení živo-
ta, Nicholas Winton rozběhl svou akci již o několik let 
dříve, ještě před vypuknutím války. Jak mohl na za-
čátku roku 1939 vědět, že děti, které hodlal vyvézt do 
Británie, jsou skutečně v nebezpečí? Odkud vzal to 
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své neochvějné přesvědčení, když ani vláda jeho země 
nic netušila?

Nicholas Winton se mi dávno přiznal: „Jistotu, že 
jednám správně, jsem opravdu neměl. Mohlo se stát, 
že by válka nevypukla a na mně by se pak obraceli 
rozhořčení rodiče s dotazy, proč jsem jim sebral jejich 
dítě a jakým právem jsem rozdělil jejich rodiny. Ale já 
jsem byl přesvědčený, že co nevidět dojde k nejhorší-
mu. Otázkou pro mně nebylo, zda k něčemu dojde, ale 
jak brzy se to stane a co do té doby stihnu udělat.“

Dalším otazníkem je, kde všude na světě vlast-
ně žijí „Wintonovy děti“? Na seznamu z roku 1939 je 
669 jmen. Během práce na filmech jsme my sami ob-
jevili dvěstě padesát dětí, které neměly nejmenší tuše-
ní o existenci svého zachránce.

Nicholas Winton oslavil své sté narozeniny v kruhu největší rodiny na 
světě – Nickyho rodiny.
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Takový případ se stal na festivalu ve Phoenixu 
v USA ve zcela vyprodaném sále pro sedm set lidí. 
Po promítání filmu Síla lidskosti byla diskuse s obe-
censtvem a jeden pán se mne zeptal, jestli mu náho-
dou nemůžu pomoct. V roce 1939 se jako roční batole 
dostal z Prahy do Británie, ale vůbec neví jak. Rodiče 
válku nepřežili a on vlastně o své záchraně nic neví. 
„Když mi řeknete své jméno, můžu se hned podívat 
do Wintonova seznamu,“ řekl jsem mu a vytáhl jsem 
z aktovky potřebná lejstra. Zalistoval jsem a opravdu 
jsem tam jeho jméno našel.

,,Dostal jste se do Londýna 2. srpna 1939 posled-
ním vlakem.” Navíc jsem mu sdělil přesné datum jeho 
narození, jméno a adresu jeho adoptivních rodičů. 
Nemohl skrýt dojetí a po tvářích mu začaly stékat slzy. 
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Druhý den jsme spolu poobědvali a on mě zahr-
nul spoustou otázek. Také jsme zavolali Nicholasi 
Wintonovi, protože mu chtěl za svůj život poděko-
vat. Zakrátko se spolu setkali a bylo to prý velmi do-
jemné. Dnes celkem 300 z 669 Wintonových dětí ví, 
komu za svoji záchranu vděčí. Díky tomu získal jejich 
život pevný bod, který jim doposud scházel. Nicholas 
Winton pro ně často ztělesňoval tatínka, jehož sko-
ro všichni ztratili. Mnohé „děti“ se mu svěřovaly se 
svými starostmi i radostmi. Oznamovali mu narození 
vnoučat nebo se s ním chtěli poradit, když se dostali 
do problémů. Rádi bychom zapojili studenty do detek-
tivní práce hledání více než 360 dosud neobjevených 
Wintonových dětí. Mladí lidé mají rádi dobrodružství, 
záhady a tady se nabízí přímo ideální příležitost vyu-
žít jejich zvídavost.

Nicholas Winton se svými zachráněnými dětmi na Liverpool Street 
Station v Londýně v roce 2009.
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ÚKOL – HLEDÁNÍ NEZNÁMÝCH WINTONOVÝCH 
DĚTÍ

Dnes známe přibližně 300 zachráněných dětí 
z Wintonova seznamu. Většina z nich žije ve Velké 
Británii, v České republice, v Izraeli, USA, Kanadě, 
Německu, Švýcarsku, na Novém Zélandu, v Austrálii. 
Kde však žije zbývajících 360 dětí? Předpokládáme, 
že většina z nich se usadila v Jižní Americe, přede-
vším v Brazílii a v Argentině. Problém je, že tyto ně-
kdejší děti pravděpodobně nikdy neslyšely o panu 
Wintonovi. Proto bychom chtěli studenty požádat 
o pomoc při pátrání po nich. Kdo bude mít o tuto prá-
ci zájem, nechť se s námi spojí prostřednictvím webo-
vých stránek www.wintonfilm.com.

Nicholas Winton v Godstowe Preparatory School ve Velké Británii.
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Naše pracovní hypotéza je následující: Winton vy-
vezl do Británie 669 českých a slovenských dětí. Po 
válce se většina z nich vrátila zpět do Československa 
hledat své nejbližší. Když v roce 1948 komunisté pře-
vzali moc, staly se „Wintonovy děti“ pro nový režim 
nepohodlné.

Vždyť prožily dětství v kapitalistické, buržoaz-
ní Velké Británii! A tak se mnoho z nich opět vydalo 
do světa. Ale jaké tehdy byly možnosti? Spojené státy, 
Kanada a Austrálie stanovily přísné přistěhovalecké 
podmínky a získat tam víza bylo mimořádně obtížné. 
Jedině státy Jižní Ameriky umožňovaly snadné získá-
ní víz. Právě proto předpokládáme, že většina dosud 
nenalezených dětí žije právě tam.

Alice Klímová, zachráněné dítě, Matej Mináč a Zdeněk Tulis. 
Prezentace projektu. 
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PROČ POMÁHAT ?

„Film Síla lidskosti ve mně zanechal hluboké do-
jmy a zážitky. I když pana Wintona bohužel neznám 
osobně, velice si ho vážím. Obdivuji jeho odvahu a hr-
dinství, které prokázal při záchraně československých 
židovských dětí. Tento dokument vede každého z nás 
k zamyšlení, zda děláme maximum, které ze sebe mů-
žeme vydat na pomoc lidem v nouzi.

Myslím si, že já mít výčitky nemusím, protože naše 
rodina rok co rok finančně přispívá postiženým dě-
tem…. Musíme si pomáhat. Každý by měl mít v srdci 
a v mysli lidskou slušnost, která, doufám, nikdy nevy-
mizí z našeho civilizovaného světa.”

- Monika Dolejšová, ročník: Oktáva B (Gymnázim 
Jana Palacha, Mělník)

JAK POMÁHAT ?

Při natáčení filmu Nickyho rodina došlo k jedno-
mu momentu, kdy jsem to nevydržel a musel jsem na 
okamžik odejít z natáčení do ústraní, aby nikdo nevi-
děl, že brečím. Bylo to při filmování kambodžských 
dětí v sirotčinci Dům naděje v Phnompenhu, který za-
ložili dva mladí sympatičtí Slováci Martin Bandžák 
a Denisa Augustinová.

Oba se vlastně pro tyto sirotky stali maminkou 
a tatínkem a podle toho se k nim děti chovaly. Lezly 
po nich, líbaly je, objímaly je, smály se s nimi. Když 
jsem se díval na ten idylický obraz štěstí, najednou mi 
došlo, že ani jedno z těchto dětí, které jsou všechny 
HIV pozitivní, by bez nich už nebylo na světě. Martin 
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a Denisa byli jediní, kdo před několika roky začali 
bojovat za jejich záchranu. Jak, to nám řekne Denisa 
Augustinová:

„Když jsme po skončení školy přijeli do Kambodže, 
viděli jsme mnoho podvyživených a HIV pozitivních 
dětí, sirotků ve vážném zdravotním stavu ležet na uli-
cích. Nebyla tam žádná organizace, která by jim byla 
ochotná pomoci. Viděli jsme v jejich očích utrpe-
ní a rozhodli jsme se něco udělat. Na Slovensku nám 
všichni tvrdili, že je to nemožné. Nechápali, proč by-
chom měli pomáhat dětem někde tak daleko. Ale my 
jsme se nevzdali. Pamatuji si, že Winton řekl, že všech-
no se dá uskutečnit, když je to rozumné. S fotografem 
Martinem Bandžákem jsme uspořádali v Bratislavě 
o těchto zubožených dětech výstavu, jejíž výtěžek se 
stal naším prvním kapitálem na jejich záchranu. Dnes 
v Kambodži vedeme dva sirotčince pro HIV pozitivní 

Martin Bandžák se „svými“ kambodžskými dětmi.
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děti, více než 600 dětí léčíme a realizujeme prevenci 
při přenosu viru HIV z matky na dítě. Díky tomu pak 
HIV pozitivní matka porodí zdravé dítě.

Když po několika měsících léčby slyšíte dětský 
smích a vidíte šťastné děti, jak si hrají, máte z toho 
fantastický pocit. Dodnes jsme zachránili a vyléčili 
více jak tisíc dětí. Ale pořád máme hodně práce. Stále 
na nás spousta dětí čeká. Naše aktivity se dnes rozší-
řily po celém světě, působíme v osmi státech na třech 
kontinentech. Chcete-li nám pomoci, podívejte se na 
naše webové stránky: www.magnadetivtisni.cz.“

Děti ze sirotčince ve škole.
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1. září 2009 vyjel z pražského Wilsonova nádra-
ží dobový parní vlak „Wintontrain“, který vezl z Prahy 
desítky „zachráněných dětí“ do Londýna, kde je oče-
kával sám stoletý Nicholas Winton. „Wintontrain“ 
jsem neorganizoval já, ale především pan ing. Zbyněk 
Honys z Českých drah. Ten se po zhlédnutí Síly lid-
skosti tak nadchl příběhem, že se svými spolupracov-
níky připravil jízdu vzpomínkového vlaku, který na-
konec opravdu 1. září 2009 vyrazil. Na rozdíl od vla-
ku, který měl vyjet z Wilsonova nádraží o sedmdesát 
let dříve, 1. září 1939. Tehdy vlak s 250 dětmi ve va-
gonech neodjel, protože vypukla 2. světová válka. Pro 
Wintona byla tato událost po dlouhá léta noční mů-
rou, vždyť scházelo tak málo, aby se i tyto děti do-
staly do bezpečí! Většina z nich zemřela v koncent-
račních táborech. „Wintontrain“ byl uctěním památky 
těchto dětí, stejně jako jejich rodičů, kteří válku nepře-
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Wintonovy děti během „historické“ cesty parním vlakem z Prahy 
do Londýna, září 2009.
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žili. Vlak kopíroval identickou cestu, kterou měl ura-
zit před sedmdesáti lety. Krásný byl samotný příjezd 
vlaku do Londýna. Na nádraží, kde na bývalé děti če-
kal stoletý Nicholas Winton, to vypadalo, jakoby se 
slavná rocková hvězda sešla se svými fanoušky. Byla 
tam hlavní světová média, televize, stovky reportérů. 
Došlo nám, že kdybychom před lety nenašli Wintonův 
příběh a nezveřejnili jej, nic podobného by se zřej-
mě neuskutečnilo. Proto nás fascinovalo tuto neoby-
čejnou cestu filmově zaznamenat. Ale nejvíc nás při-
měly natočit Nickyho rodinu reakce mladých lidí, je-
jich zápal a entuziasmus, s nímž se snažili ukázat, že 
i dnes se dá konat „dobro“ způsobem, jaký předvedl 
Nicholas Winton. Chtěli jsme ve filmu ukázat samot-
nou záchrannou akci společně s dopadem, který ten-
to příběh má na současnou mládež. Vznikla tak sága, 
která vlastně dokumentuje Wintonův příběh v průběhu 
sedmdesáti let.

Zdeněk Tulis (vlevo) s Nicholasem Wintonem.
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Vítězové literární soutěže spolu se Stanislavem Zindulkou a Jiřím 
Stránským, vlevo dramaturg projektu Zdeněk Tulis.

Vítězové literární soutěže spolu s režisérem Matejem Mináčem. Vlevo 
Jana Haluková, vpravo Marta Verebová.
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Nicholas Winton přijímá růže od českých studentů v Maidenheadu, 2014.

Lady Milena Grenfell-Baines, Wintonovo dítě  s dramaturgem projektu 
Zdeňkem Tulisem v Praze s kyticí růží od českých žáků pro Nicholase 
Wintona, 2014.
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