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Vzdělávací projekt
RUCE PRYČ OD ČESKOSLOVENSKA
Mnichovská dohoda a záchrana dětí vedená
Nicholasem Wintonem
podpořil:
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávacích
aktivit národnostních menšin v roce 2018.

„Je rozdíl mezi pasivním dobrem a aktivním dobrem. To druhé, dle mého názoru, znamená věnovat
čas a energii tomu, aby člověk zmírnil bolest a utrpení. 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

„Musíme se velmi snažit, abychom vyvolali základní lidskou vlastnost - soucit. V tom je příklad
Nicholase Wintona. Měli bychom se od něho učit
motivaci a odvaze k činům. Musíme jeho ducha přenášet z generace na generaci, pak bude budoucnost
lidstva světlejší.“
Jeho Svatost dalajlama

Jeho Svatost dalajlama s režisérem
a autorem knihy Matejem Mináčem.

„To, co Nicholas Winton udělal před osmdesáti
lety, je inspirující. Jsem přesvědčená, že tento příběh
skutečné oběti, lásky, odvahy 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.

„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 tomto světě.“
Žák základní umělecké školy Orphenica

Děti ze základní školy sira Nicholase Wintona v Kunžaku.

ÚVODEM
„VŠICHNI LIDÉ BRATRY JSOU“
Hlavní myšlenka Ódy na radost, básně Friedricha
Schillera, zakomponované do poslední Beethovenovy
9. symfonie, je vyjádřena slovy „Všichni lidé budou
bratři“ / „Alle Menschen werden Brüder“ a není náhodou, že právě tato skladba se stala oficiální hymnou
Evropské unie.
Americký politik a spisovatel Thomas Paine v 18.
století napsal totéž: „Mou vlastí je celý svět, mými
bratry jsou všichni lidé, mým náboženstvím je činit
dobro.“
8
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Ludwig van Beethoven.

Dle jedné staré kabalistické legendy existuje mnoho světů, ale my žijeme v tom nejposlednějším - materiálním, který je spojený s těmi lepšími světy řetězem. Jeho jednotlivé články jsou tvořeny našimi dobrými skutky. Až je jednou přestaneme vykonávat, řetěz se roztrhne a náš svět se nenávratně ztratí ve vesmíru. No řekněte, není to pěkné podobenství naší reality? Není naše další existence závislá na tom, jak dokážeme dávat na naši planetu pozor, jak se dokážeme
vypořádat s různými ekologickými problémy a hlavně
- jak si budeme pomáhat, jak budeme tolerantní, vlídní jeden k druhému, čestní, spravedliví a jak dokážeme držet slovo.
9
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Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler, Benito Mussolini
a Galeazzo Ciano před podpisem Mnichovské dohody (Bundesarchiv).

Nastínil jsem principy, které by měly být stejně samozřejmé pro občany, státníky a vlády. Pravda je ovšem často jiná. I když lidé a zejména politici tvrdí, že
jednají v obecném zájmu, za jejich činy je cítit egoismus, nenasytnost, hrabivost, osobní prospěch, cynismus, často i vyvyšování jednoho národa nad druhý, podněcování rasismu. Nejinak tomu bylo v roce
1938, tedy před osmdesáti lety, když v noci z 29. na
30. září uzavřeli představitelé Francie, Velké Británie,
Německa a Itálie Mnichovskou dohodu. Konkrétně
to byli britský ministerský předseda Neville
Chamberlain, francouzský premiér Édouard Daladier,
německý říšský kancléř Adolf Hitler a italský premiér
Benito Mussolini. Tímto dokumentem postoupili zhruba třetinu československého území s převážně němec10
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Odstraňování československých hraničních orientačních sloupů
sudetskými Němci.

kým obyvatelstvem, Sudety, nacistickému Německu.
Dohoda vznikla bez účasti československých zástupců
a byla vydávána za akt zajišťující mír v Evropě.
Nepomohlo, že Češi od začátku krize protestovali proti Hitlerovým požadavkům na odtržení pohraničních oblastí od země, dokonce vyhlásili všeobecnou mobilizaci, aby se bránili. Západní spojenci je
však nechali na holičkách, prostě a jednoduše je zradili. Slovo Mnichov je od té doby synonymem zbabělé zrady. Avšak tehdy, když se premiér Neville
Chamberlain vrátil z Mnichova zpět do Londýna, mával kusem papíru a vyhlásil, že přináší mír, vlna úlevy se převalila celou Evropou. Ne však samozřejmě
Československem. Tato zrada přímo vedla ne k míru,
ale k rozpoutání nejhroznějšího konfliktu v historii
lidstva – druhé světové války.
11
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Ministerský předseda Neville Chamberlain oznamuje, že podpisem
Mnichovské dohody „přinesl mír“.

Bohužel paralely s Mnichovem najdeme i v současnosti. Ani dnes se nám nechce postavit se důrazně diktátorům a tyranům. Alibisticky si říkáme, proč
se starat o něco, co se nás přímo netýká, proč si všímat událostí odehrávajících se ve vzdálených zemích?
Jenomže Mnichov ukázal, že i to, co je na první pohled velmi vzdálené, se nás může citelně dotknout.
Jestliže nechceme dopustit další Mnichov, pak se
zlu, nespravedlnosti a egoismu postavit musíme, ať se
odehrává kdekoliv. A začít můžeme okamžitě, ať už ve
škole, nebo doma. Nemusíme čekat na velké světové
události, stačí, když se zamyslíme nad svým okolím,
nad tím, co právě zažíváme. Co třeba pomoci tomu,
jehož spolužáci šikanují, nebo se usmát na spolužač12
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Slavná fotografie mladého Wintona z roku 1939 s jedním ze
zachráněných dětí v Praze.

ku, které se rozvádějí rodiče? Nabídnout jí v komplikované situaci pomocnou ruku. Zkrátka bychom se
měli řídit heslem, že všichni lidé jsou si bratry. Určitě
dojdeme k zajímavému zjištění, že každý z nás někomu může pomoci a změnit mu život k lepšímu. Když
nebudeme lhostejní vůči zlu blízko nás, uvidíme ho
také v širších souvislostech a přispějeme k tomu, aby
se Mnichov už nikdy neopakoval.
V roce 1938 se skupina levicově smýšlejících intelektuálů ve Velké Británii hluboce styděla za zradu
Československa, jehož se dopustila vláda jejich země.
Jeden z nich, burzovní makléř Nicholas Winton, do13
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konce změnil plány na svou dovolenou, a místo lyžování ve Švýcarsku se přijel podívat do Prahy, do
okleštěného Československa. Když v utečeneckých
táborech kolem Prahy viděl, v jak otřesných podmínkách tam žijí tisíce vyhnanců ze Sudet, byl otřesen:
„Byla krutá zima, všude ležel sníh, mnoho utečenců bylo v zoufalém stavu. Cítili jsme stejně jako oni,
že jejich dny jsou sečteny ještě dřív, než Hitler vpochoduje do jejich země. Ale jak se měli zachránit? Co
mohli dělat? Kam měli jít? Byli v pasti.“ Winton se
však rozhodl jim pomoci. A tak zahájil svůj osobní boj
proti „Mnichovu“ a zachránil tím stovky životů.

14

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA
ÚZEMÍ STŘEDNÍ EVROPY BYLO TAVÍCÍM KOTLEM
KULTUR, VYNÁLEZŮ, UMĚLECKÝCH DĚL,
FILOZOFICKÝCH TEORIÍ
Když Winton přijel před Vánoci 1938 do Prahy,
prakticky nic o Československu nevěděl, neměl s ním
žádné osobní vazby, pouze ho pobuřovalo, jak tuto
zemi nechala jeho vláda na holičkách. Abychom se do
osudů zachráněných dětí dokázali lépe vcítit, vraťme
se o sto let zpět.
Již od konce 19. století patřily české země k nejmodernějším částem Rakouska–Uherska. Ale národní
ambice Čechů, Slováků a dalších národů nebyly v monarchii naplněny. V důsledku vyhlášení první světové
války 28. července 1914 však byly národnostní otázky v Rakousku-Uhersku odsunuty do pozadí, a pro15
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Manifestace na Václavském náměstí u příležitosti vzniku
Československa 28. října 1918.

to se během válečných let stále více politiků z těchto zemí přiklánělo k požadavku samostatnosti, kterou
upřednostňovali před federálním uspořádáním monarchie. Nakonec bylo 28. října 1918 vyhlášeno samostatné Československo.
Hranice nové Československé republiky vymezovala Versailleská mírová smlouva, kterou první světová válka oficiálně skončila. Vznik samostatného Československa byl provázen všeobecným nadšením obyvatel a jejich vírou v lepší budoucnost. V roce
2018 jsme oslavili sto let trvání našeho státu, který
má své místo v srdci Evropy. A právě tato část Evropy
16
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byla odjakživa tavícím kotlem kultur, vynálezů, uměleckých děl a filozofických teorií, tady se mísily vlivy české, slovenské, německé, židovské, maďarské...
Kdybychom to chtěli k něčemu přirovnat, pak snad
k současnému New Yorku nebo Londýnu, kde probíhají podobné procesy. Je až k nevíře, kolik světově proslulých osobností pochází právě odtud, z našeho tepajícího evropského srdce. Vybírám namátkou jenom několik jmen.

ARCHITEKTI A SOCHAŘI
Josef Václav Myslbek - jedna z nejvýznamnějších
postav českého sochařství 2. poloviny 19. století, který je autorem jezdecké sochy sv. Václava na pražském
Václavském náměstí.

Josef Václav Myslbek
(kresba Jan Vilímek).
17
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Jaromír Funke – patří k nejvýznamnějším českým
fotografům první poloviny 20. století a ke světově významným průkopníkům avantgardní fotografie.
Josef Gočár - jeho díla především z kubistického a funkcionalistického období patří k vrcholům
české moderní architektury. Mezi jeho důležité stavby patří Dům U Černé Matky Boží v Praze či budova
Legiobanky v Praze Na Poříčí.

HUDEBNÍCI
Antonín Dvořák – je jedním z nejvýznamnějších
hudebních skladatelů všech dob a světově nejhranějším českým skladatelem vůbec. Dvořákova symfonic-

Antonín Dvořák s manželkou
Annou v Londýně, 1886.
18
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Ema Destinnová.

ká a koncertní díla jsou tradiční součástí repertoáru
významných orchestrů po celém světě. Síla jeho melodické invence uchvacuje dodnes. Je autorem opery
Rusalky či 9. symfonie Z Nového světa.
Bedřich Smetana - spoluzakladatel české národní
hudby, mimo jiné autor oper Libuše či Prodaná nevěsta a cyklu symfonických básní Má vlast.
Ema Destinnová - operní pěvkyně, která od roku
1908 působila na nejprestižnější operní scéně světa,
v newyorské Metropolitní opeře. Obrovský úspěch jí
přinesla hlavní role v Pucciniho opeře Děvče ze zlatého Západu, kde byl jejím partnerem Enrico Caruso.
Leoš Janáček – světově uznávaný český skladatel
klasické hudby, k nejhranějším patří opera Její pastorkyňa, ve světě uváděná jako Jenůfa.
19

Ruce pryč od Československa

Bohuslav Martinů - hudební skladatel, jehož umělecký vývoj prošel od impresionismu přes neoklasicismus, expresionismus a inspiraci jazzem až k ryze
vlastnímu kompozičnímu stylu.

MALÍŘI A VÝTVARNÍCI
Mikoláš Aleš - jeden z nejvýznamnějších představitelů českého národně orientovaného malířství.
František Kupka - malíř, grafik a ilustrátor světového významu, jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství.

František Kupka.
20
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Alfons Mucha – vrcholný malíř a grafik období secese, proslavil se spoluprací s francouzskou herečkou
Sarah Bernhardtovou a je autorem Slovanské epopeje.
Max Švabinský – vrcholný představitel monumentální tvorby, autor výzdoby oken pražské Katedrály
svatého Víta, Václava a Vojtěcha.
Jan Zrzavý - patří ke klasikům českého moderního malířství, byl také grafik, ilustrátor a scénický výtvarník.

FILM A DIVADLO
Vlasta Burian – jedna z nejpopulárnějších českých
filmových hvězd. Vynikl zejména v komediálním žánru.
Anny Ondráková – prvorepubliková herečka, jež
dosáhla světového úspěchu, když byla obsazena do
hlavní ženské role v prvním zvukovém filmu Alfreda
Hitchcocka Její zpověď.
Jiří Trnka – režisér loutkových filmů, ilustrátor,
spisovatel, sochař. Jím ilustrované Andersenovy pohádky se ve Francii staly nejkrásnější knihou pro děti.
Jiří Voskovec - spolu s Janem Werichem vytvořili
proslulou hereckou a tvůrčí dvojici (označovanou jako
V+W), která vévodila avantgardnímu Osvobozenému
divadlu.
Jan Werich – spolu s Jiřím Voskovcem působil
v Osvobozeném divadle, univerzální herecká osobnost, zazářil mimo jiné ve filmech Hej rup!, Svět patří
nám, Císařův pekař a pekařův císař.
21
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Jiří Voskovec a Jan Werich.

VYNÁLEZCI A PRŮKOPNÍCI
Johan Gregor Mendel - přírodovědec, zakladatel
genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti.
Emil Škoda – zakladatel Škodových závodů
v Plzni, nejvýznamnějšího strojírenského podniku
v Československu ve 20. století.
Tomáš Baťa – zakladatel celosvětové obuvnické
značky Baťa, která se v třicátých letech 20. století stala největším světovým exportérem obuvi s továrnami
ve Švýcarsku, Neměcku, Anglii, Francii, Jugoslávii,
Nizozemsku, USA a Indii.
Jaroslav Heyrovský - zakladatel polarografie a nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1959.
František Křižík - stavitel první elektrifikované
tramvajové linky do pražské Stromovky, vynálezce
obloukové lampy či světelné fontány.
22
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Tomáš Baťa ml. s Matejem Mináčem během natáčení krátkého
filmu GEN.

Ernst Mach – fyzik a filozof, jehož jménem je
označena řada fyzikálních veličin a pojmů. Například
Machův princip, Machovo kyvadlo, Machův vlnostroj
či Machův úhel.

Setkání celé rodiny Tomáše Bati ml. v Loučce v roce 1993.
23
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V roce 1911 navštívil Thomas Alva Edison Prahu, kam jej pozval jeho
někdejší spolupracovník Emil Kolben. Tady se setkali jako naprosto
rovnocenní partneři.

Emil Kolben – jeden z nejvýznačnějších českých elektrotechniků a podnikatelů, spolupracovník
Thomase Alvy Edisona a Nikoly Tesly. Spoluzaložil
strojírenský podnik Českomoravská Kolben-Daněk
(ČKD), jenž měl 12 tisíc zaměstnanců a velmi široký sortiment v souladu s dobovým heslem „Vyrábíme
vše, od špendlíku po lokomotivu“.
Gerty Theresa Coriová - lékařka, biochemička, v roce 1947 získala spolu s manželem Carlem
(také pražským rodákem) a fyziologem Bernardem
Houssayem Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.
Gerty se stala teprve třetí ženou na světě, po Marii
a Ireně Curieových, která obdržela Nobelovu cenu za
vědu.
24
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Manželé Carl a Gerty Coriovi v laboratoři (USA).

Rodný dům Gerty Coriové, Petrská ulice
č. 29 v Praze.
25
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SPISOVATELÉ A BÁSNÍCI
Alois Jirásek – prozaik, dramatik a politik, autor
rozsáhlého historického románového díla inspirovaného českou historií, zejména husitstvím.
Karel Čapek – spisovatel, novinář, dramatik a filozof, první předseda PEN klubu Československa, autor rozsáhlého díla, v němž se zabývá základními existenčními problémy, jmenujme například Bílou nemoc,
Válku s mloky, Krakatit, Matku, R.U.R.
Josef Čapek – básník, dramatik, malíř a ilustrátor,
pro hru svého bratra Karla R.U.R. vymyslel slovo „robot“, které se rozšířilo jako výraz pro umělou inteligenci po celém světě.

Karel Čapek.
26
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Fotografie Franze Kafky z roku 1906.

Jaroslav Hašek – spisovatel a novinář, autor světoznámého románu Osudy dobrého vojáka Švejka za
světové války.
Franz Kafka - patří mezi nejproslulejší světové
spisovatele. Přivádí do Prahy spousty turistů z celého
světa, jež se chtějí seznámit s městem, kde se narodil
a vytvořil svá díla Zámek, Proces, Amerika.

Hrob Franze Kafky a jeho rodičů na
Novém židovském hřbitově.
27
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Jaroslav Seifert - český básník, spisovatel, novinář a překladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu
za rok 1984.
Československo třicátých let bylo ostrovem demokracie a pokroku ve všech směrech. Překypovalo
tvořivostí, pracovitostí, nadšením. Některé výrobky,
umělecká díla či objevy proslavily tuto malou zemi
po celém světě. Vypadalo to, že nic nemůže zastavit
pozitivní směřování republiky. Ostatně na radostné
dětství v Československu ve třicátých létech vzpomínají i Wintonovy děti:
Joe Schlesinger (televizní reportér kanadské stanice CBC, vyrůstal v Bratislavě, odjel ve Wintonově
vlaku do Londýna): „Bratislavu si vybavuji jako příjemné, tolerantní a mnohojazyčné místo. Přítelkyně

Televizní reportér Joe Schlesinger v New Yorku v roce 2007.
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mojí maminky jsem se naučil zdvořile zdravit ve čtyřech jazycích – česky: ruku líbám, slovensky: ruky
bozkávam, německy: ich küss die Hand a maďarsky:
kezét csóklom. Na co si ale vzpomínám nejvíc, jsou
drobnosti, jako třeba návštěvy kavárny s tatínkem.
Hrával šachy a my děti jsme dostaly horkou čokoládu
s kopcem šlehačky.“
Lady Milena Grenfell-Baines (rodačka z Prahy,
s rodiči žila v Proseči u Skutče, také ona odjela
Wintonovým vlakem do Londýna): „Naše rodina byla
velmi vlastenecky založená. Otec nás měl k tomu,
abychom chodili na všechny úžasné manifestace
a všesokolské slety, protože Československo bylo poprvé v historii samostatné a všichni jsme věřili v jeho
velkou budoucnost.“

Lady Milena Grenfell-Baines (vlevo) se svými kamarádkami z dětství –
Wintonovými dětmi.
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Liesl Silverstone.

Liesl Silvestone (její otec byl bohatý průmyslník
- majitel sklárny. Liesl odjela ve Wintonově vlaku do
Londýna, stala se v Británii známou psycholožkou):
„Bydleli jsme v Teplicích, kde jsme prožívali spoustu
radostí. Měla jsem skvělého bratra, který vymýšlel pro
nás oba nejrůznější hry, někdy trochu riskantní, ale já
bych spolu s ním podnikla cokoliv na světě.“
Alice Masters (bývalá finanční ředitelka
Mezinárodního měnového fondu, odjela Wintonovým
vlakem do Londýna): „Své šťastné dětství jsem prožila v malé vesničce Trstená na úpatí Tater. Sbírali jsme
jahody, houby, trhali květiny. Doma jsme měli krávu,
slepice a pěstovali jsme zeleninu. Maminka nás naučila všechny slovenské písničky a často jsme společně zpívali.“
30
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Alice Masters (vlevo) se svými sestrami a rodiči před
odjezdem do Británie.

Kurt Stern (v Izraeli, kam přijel v roce 1948, pracoval nejdříve jako cukrář, poté jako turistický průvodce): „Každou neděli jsme chodívali v Karlových
Varech na promenádu. Tatínek byl amatérský tanečník, vyhrál spoustu soutěží a na rodinné výlety si potrpěl. Měli jsme dobrý život.“

Rodina Kurta Sterna, Izrael.
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Amos Ben Ron (inženýr, jehož novým domovem se stal Izrael): „Vedli jsme v Praze velmi příjemný život. V zimě jsme chodívali každý den bruslit na
Vltavu, hrávali jsme hokej, velmi jsme se bavili a bylo
to moc pěkné.“
Prof. Ben Abeles (světově proslulý vědec z Prahy,
který vymyslel pohon pro vesmírné sondy Voyager
a Cassini, jež umožňovaly fotografovat a natáčet nejvzdálenější planety naší sluneční soustavy): „Můj
otec byl velký fotbalový fanoušek. Chodil jsem s ním
na Spartu nebo Slavii. S kamarády jsme zase chodili do kina. Naše dětská parta se tam dostala bez placení a někdy jsme viděli dva nebo tři filmy denně. Viděl
jsem třeba Johna Wayna nebo Shirley Templeovou –
do té jsem byl zamilovaný.“

Ben Abeles před odjezdem do Británie.
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Uta Klein vlevo, ve středu režisér Matej Mináč, vpravo Viera
Gissingová.

Uta Klein (tajemnice velké britské společnosti):
„Měla jsem neuvěřitelně šťastné dětství, byla jsem
jediným malým dítětem ve velké rodině. Měla jsem
mnoho tet a strýčků, všichni mě rozmazlovali, protože jsem byla nejmenší a dostala jsem vše, po čem
jsem zatoužila. Chodili jsme lyžovat, sáňkovat a mohla jsem dělat absolutně všechno. Bylo to nádherné období života.“
Hanuš Weber (přes Londýn se dostal do Švédska,
kde se později i usadil): „O Vítkovicích se vždy říkávalo, že jsou strašné a špinavé. Pro mě to ale byl ráj
na zemi. Do třídy se mnou chodili kluci z dělnických
rodin, čili žádná fajnová výchova, ale bylo to skvělé.
Hráli jsme hlavně fotbal, i když na kožené míče nebyly peníze, ale milovali jsme to. Také jsme rádi lezli po haldách, což nás hrozně bavilo, ovšem moji matku to bavilo o dost méně, protože potom musela moje
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oblečení prát. Velkým zážitkem pro mě bylo, když
jsme v neděli s otcem jeli do Ostravy. Ta pro mne byla
velkoměstem. Jeli jsme tam z Vítkovic tramvají a na
zpáteční cestě jsme se vždycky zastavili v jedné velké cukrárně, kde jsme nakoupili dorty domů a vybíral
jsem je právě já. Matka pak nad mini vzdychala, protože věděla, že to je útok na linii, i když o kaloriích se
tehdy ještě vůbec nemluvilo. Ale k našemu nedělnímu
odpoledni to prostě patřilo.“
Život v Československu přinášel spousty důvodů k optimismu, ovšem jen do roku 1929, kdy došlo ke krachu na newyorské burze. Jeho katastrofální důsledky zasáhly postupně celý demokratický svět.
V letech 1929 až 1933 se v USA zvýšila nezaměstna-

Rodina Weberových před válkou. Hanuš sedí vedle otce.
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nost z 1,6 na téměř 17 milionů lidí, bez práce bylo téměř 25 procent Američanů. Krize v USA, která byla
největším světovým bankovním věřitelem, se rozšířila i do Evropy. Na vrcholu krize bylo v Německu bez
práce více než šest milionů lidí, ve Velké Británii čtyři
až pět milionů. Přibližně milion lidí bylo podle odhadů bez práce také v Československu.

Dav před American Union Bank na počátku Velké hospodářské krize.
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NÁSTUP NACISMU V NĚMECKU
Nezaměstnaní lidé v Německu byli samozřejmě
hodně nespokojení a hledali jednoduchá řešení. Ta
jim nabídli nacisté. Jejich vůdce Adolf Hitler je přesvědčoval o tom, že parlamentní demokracie není řešením tíživé situace. Sliboval jim rychlý vzestup ekonomiky a zaměstnanosti. Jeho podmínkou bylo, že řešení situace občané plně svěří do jeho rukou. To znamenalo, že se lidé vzdají své svobody, demokratických hodnot a uznají Hitlera za svého vůdce. Jakmile
se totalitní nacistický režim dostal v Německu v roce
1933 k moci, Hitler začal realizovat svůj zbrojní program a díky tomu opravdu mnoho lidí našlo zaměstnání. Postupně v zemi zavládlo ovzduší nenávisti a strachu. Nacisté budovali pro své odpůrce velká vězení,
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koncentrační tábory. Za své vůbec největší nepřátele
považovali Židy, cikány, lidi s černou pletí a Slovany.
Podle nich to byly nebezpečné a méněcenné rasy, které
mohly znečistit jejich árijskou nadřazenou rasu a krev.
Hitler věřil, že Němci jsou nadlidé a on je něco jako
bůh, jehož úkolem je zajistit pro árijce odpovídající životní prostor.
Nacisté hodlali Židy a cikány zlikvidovat, pro
Slovany měli prozatímní plán, že se stanou jejich novodobými otroky. Tyto své záměry Hitler popsal ve
své knize Mein Kampf. A skutečně je začal postupně
naplňovat. Dne 15. září 1935 přijal Říšský sněm dva
zákony, které známe jako norimberské. Zákon o říšském občanství stanovil, že občanem Říše může být
pouze příslušník německé nebo druhově spřízněné
krve. Zákon na ochranu německé krve a německé cti
zakazoval sňatky mezi Židy a německými říšskými
občany a také zakazoval mimomanželský styk mezi
nimi.
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Demokratickému západnímu světu tyto zákony
a Hitlerovy teorie zprvu připadaly tak absurdní, že je
ani nebral vážně. Považoval to jen za Hitlerovu rétoriku, kterou brzy přestane používat. Říkalo se, že Němci
jsou jeden z nejvzdělanějších národů světa, dali lidstvu takové velikány, jako jsou Goethe, Schiller,
Wagner, Bach, Brahms či Beethoven. A takový národ
přece nepřipustí, aby se ke slovu dostaly ony chorobné
teorie nějakého blázna.
Židé žili v Evropě a také v Německu po celá staletí. Byli srostlí se svými zeměmi, v nichž se narodili a v nichž byli doma, a kde pro ně během devatenáctého a začátkem dvacátého století bylo velmi přátelské prostředí. Jak se mohlo stát, že Hitler během několika let přesvědčil spoustu Němců, aby je začali nenávidět? Použil k tomu velmi jednoduchý́ trik, po němž
sáhne v podstatě každý́ totalitní režim. Tím trikem je
vymývání mozků, kdy se donekonečna všude, při každé příležitosti opakují nepravdy a lži. Zřídil pro to samostatné ministerstvo propagandy, které vedl Josef
Goebbels, jenž prohlašoval, že stokrát opakovaná lež
38
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Německé děti čtou nacistickou učebnici „Jedovatá houba“,
kolem roku 1936.

se stává pravdou. Propaganda se samozřejmě soustředila také na školy. Podle nových učebních osnov
se učilo, že Židé jsou nebezpeční, že jsou zlí a chtějí
Německo zničit.

Ilustrace v německé učebnici znázorňuje, jak jsou Židé podle
nacistů „přihlouplí, degenerovaní“. Je neuvěřitelné, že často
lidé věří víc tomu, co je v knize, než svým vlastním očím.
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Navíc jsou nevzhlední, mají velké zahnuté nosy,
jsou nečestní a jejich jedinou touhou jsou peníze.
V nacistických učebnicích pro malé děti byli přirovnáváni k jedovatým houbám, před nimiž se musí člověk mít na pozoru. Tvrdilo se: „Když uvěříte špatnému člověku, Židovi, může se stát stejné neštěstí, jako
když sníte jedovatou houbu. Zemřete!“
Děti musely deklamovat, že Adolf Hitler je jejich spasitel a bůh. Musely vstoupit do organizace
Hitlerjugend (Hitlerova mládež) a chlapci se učili bojovým hrám, které je měly připravit na válku. Děti ani
rodiče se nemohli totalitnímu režimu vzepřít bez toho,
že by ohrozili své rodiny.
Claus Bryld, profesor historie na dánské univerzitě
v Roskilde, vysvětluje:
„Hitler věřil, že dokáže vybudovat novou společnost pomocí diktatury. Společnost, kterou by tvořili
jen árijští Němci a žádní Židé, žádní cikáni a ani jiné

Nicholas Winton byl vášnivý fotoamatér a v roce 1936
vyfotografoval v Německu pochod Hitlerjugend.
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John Fieldsend se svým tatínkem a bratrem.

etnické skupiny. Lidé věřili v Hitlera. Děti věřily více
Hitlerovi než vlastním rodičům.“
Také John Fieldsend byl Nicholasem Wintonem
zachráněn. Až do dubna 1939 žil s rodiči v Německu:
„V roce 1935 jsme bydleli v Drážďanech. Byl jsem
malý, ale viděl jsem na ustaraných tvářích rodičů, jak
se nálada ve společnosti mění. Hrozně rád jsem chodil do školy, kde jsem měl mnoho kamarádů. Jenomže
ti mě jednoho dne obstoupili a křičeli na mě, že jsem
špinavý Žid. Moc se tomu smáli a já vůbec ničemu nerozuměl. Nejlepšími přáteli mých rodičů byli manželé Bernovi a já se zase kamarádil s jejich syny. A také
oni se na mě jednou uprostřed hry obrátili a křičeli, že
jsme špinaví Židé. Pak na mě začali plivat a pro mě
to byl hrozný šok. Až později jsme se dozvěděli, že
pan Bern se stal členem nacistické strany a bojoval ve
válce v jednotkách SS, které byly nejfanatičtěji oddány Hitlerovi.“
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Bratři Fieldsenové s maminkou.

Do idylického dětství dětí v Československu, které jsme již představili, pomalu nastupují první signály,
že se děje něco strašného. Děti to poznávají na vlastní kůži, když například Malka Stenbergová, jedno
z Wintonových dětí, dostane z ničeho nic od spolužačky facku jen kvůli svému židovskému původu.

Bratři Fieldsendové s tatínkem.
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1938 - ROK MNICHOVA
Hysterické Hitlerovy projevy už nebyly určeny
jen německým občanům, ale mířily i do sousedního
Rakouska a poté do Československa, zejména do pohraničních Sudet, kde bylo silně zastoupeno německé obyvatelstvo. Hitler volal po návratu všech Němců
zpátky do Říše. Jako první začal okupovat 12. března 1938 Rakousko (Anschluss) a západní mocnosti,
zejména Francie a Velká Británie, protestovaly pouze
formálně, přestože byl narušen celý princip evropské
bezpečnosti vytvořený po první světové válce.
Tomáš Graumann, jedno ze zachráněných
Wintonových dětí, vzpomíná, jak to prožívala jeho rodina v Československu: „Narodil jsem se v Brně roku
1931 do židovské rodiny. Otec byl obchodník s obuví.
Rodiče židovství nepraktikovali a poměrně brzy se
rozvedli. Maminka se znovu vdala za pana Hochberga.
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Davy vítají Němce ve Vídni (Das Bundesarchiv).

Všichni jsme se pak přestěhovali na zámek v Těšanech
u Brna. Přijíždělo k nám mnoho návštěv i příbuzných.
Já i můj bratr Tony jsme byli obklopeni služebnictvem
a žilo se nám velmi příjemně. Zdálo se, že to bude napořád.Ale přišel rok 1938 a k nám n a zámek přijela teta Kamila z Vídně se svou rodinou. Bylo mi divné, že tentokrát u nás zůstává déle, než obvykle. Bylo
mi sedm let a nechápal jsem ještě souvislosti se zabráním Rakouska Hitlerem. Teď vím, že čekala na doklady k vystěhování do Austrálie. Nalé hala i na mé rodiče, aby rovněž odjeli. Oni to však odmítli s tím, že
v Československu je jejich domov. Když dnes držím
v ruce jejich doklad ‚Landing permi t‘ s datem 27.
července 1939 s platností na jeden rok, říkám si, jak
by se můj život vyvíjel, kdyby naše rodina dokázala
všechno opustit a vystěhovat se. V podstatě jim na to
stačil jediný papír, jehož byli držiteli.“
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Povolení vstupu do Británie pro Tomáše Graumanna.

Od dubna 1939 se Hitler mohl plně soustředit
na Československo, jehož demokratické principy,
parlamentarismus a úspěchy byly velkým trnem
v jeho oku. Stále více sudetských Němců začínalo
sympatizovat s krajně nacionalistickými názory, které
představovali Konrád Henlein a jeho Sudetendeutsche
Partei (SdP). Henlein vyzýval k otevřenému odporu
proti československé vládě a mnoho Němců se začalo
s jeho názory ztotožňovat.
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Edvard Beneš, druhý prezident
Československé republiky.

Československo se snažilo léta čelit možné agresi Německa jednak budováním silné moderní armády
a pohraničních opevnění, jednak i posilováním spojeneckých svazků s Francií a se Sovětským svazem.
Francie a Československo se smluvně zavázaly spojeneckou smlouvou, podle níž si poskytnou vojenskou pomoc, stanou-li se cílem nevyprovokované agrese. Československá diplomacie v čele s Edvardem
Benešem se snažila upevnit mezinárodní postavení republiky a vytvořit jakýsi zámek proti německé expanzi do střední a východní Evropy.
Německé propagandistické útoky na Česko
slovensko neustávaly. Konrád Henlein navštěvoval
Adolfa Hitlera v Berlíně, přičemž Hitler Henleinovi
nařizoval, že SdP musí předkládat takové požadavky,
které budou pro československou vládu nepřijatelné.
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Tím pádem docházelo k neustálému stupňování sudetoněmeckých požadavků. 21. dubna 1938 Hitler a německé vojenské velení rozpracovali podrobnější zásady plánu na útok na Československo, který měl krycí
název „Fall Grün“. 3. srpna zahájil britský lord Walter
Runciman pražskou misi, jejímž cílem bylo urovnat spory mezi československou vládou a německou
menšinou, reprezentovanou SdP. Avšak mise skončila bezvýsledně, protože SdP stále odmítala jakýkoliv
kompromis. V německých oblastech dále rostlo napětí. Německá propaganda podněcovala sudetské Němce
proti Čechům a množily se případy německých útoků
na české obyvatelstvo. Hitler tyto rozbroje plnou měrou podporoval, až se mu podařilo, že 12. září přerostly v Sudetoněmecké povstání. Nepokoje byly za dva
dny československou armádou i četnictvem potlačeny
a vedoucí činitelé SdP uprchli do Německa. 13. září
československá vláda vyhlásila v některých pohraničních okresech, kde docházelo k nepokojům, stanné
právo.

Adolf Hitler vítá britského premiéra Nevilla Chamberlaina na
schodech Berghofu, 15. září 1938 (Das Bundesarchiv).
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15. září se sešel Adolf Hitler s britským ministerským předsedou Chamberlainem ve své rezidenci
Berghof a žádal okamžité připojení českého pohraničního území k Německu. 16. září je Sudetendeutsche
Partei v Československu oficiálně zakázána. Dále
byl vydán zatykač na Konrada Henleina, proti kterému bylo zahájeno trestní řízení na základě paragrafů 1
a 3 zákona na ochranu republiky (úklady a ohrožování
bezpečnosti republiky).
22. září proběhla v Československu generální stávka. Byla sestavena úřednická vláda vedená generálem Janem Syrovým. Ve dnech 22. a 23. září proběhla jednání mezi Hitlerem a Chamberlainem.
Henleinovcům se podařilo obsadit celý Varnsdorf
a zbytek Šluknovského výběžku. Chamberlain znovu jednal s Hitlerem, tentokrát v Bad Godesbergu. 23.
září Československé síly znovu dobyly Šluknovsko.
Proti povstalcům podporovaným jednotkami SA

Protest v Praze proti německé agresi, 22. září 1938.
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a SS nastoupily dva prapory československé pěchoty. Večer československá vláda vyhlásila mobilizaci. Národ toto rozhodnutí vítal, lidé byli připraveni bránit svou vlast. Mělo to být jasné upozornění, že
Československo nepodlehne nátlaku, bude se rozhodně bránit. Československé zbraně patřily k těm nejlepším v Evropě. Vláda apelovala na demokratické vlády,
aby vyvinuly tlak na Německo, aby dalo ruce pryč od
Československa. Francie vyhlásila částečnou mobilizaci své armády.
Chamberlain však dále pokračoval v politice appeasementu, usmiřovaní Hitlera, což spočívalo v tom, že v podstatě byl ochoten vyhovět všem
jeho požadavkům na odstoupení pohraničních území
Německu. Chamberlain se naivně domníval, že jsou
to poslední územní požadavky Německa, po nichž
bude následovat tisíciletý mír, jak mu to Hitler slíbil.
Chamberlain byl přesvědčen, že Hitlerovi se dá důvěřovat. 25. září britský velvyslanec předal československé vládě text Hitlerova memoranda z Godesbergu.
„Je to ve skutečnosti takové ultimátum, jaké se dává
poraženému národu, a nikoliv suverénnímu státu,“
charakterizoval memorandum vyslanec Jan Masaryk
v nótě Británii. „Zbavuje nás všech záruk naší národní existence. Máme se vzdát velkých částí svých pečlivě připravených opevnění a pustit německé armády hluboko do své země dříve, než budeme s to zorganizovat ji na novém podkladě nebo učinit opatření
k její obraně. Naše národní a hospodářská nezávislost
by automaticky zanikla přijetím návrhu pana Hitlera.“
Československá vláda proto godesberské memorandum odmítla. Francie potvrdila, že v případě německého útoku přijde Československu na pomoc.
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Chamberlain se vítá s Adolfem
Hitlerem v Bad Godesbergu, 24.
září 1938 (Bundesarchiv).

27. září Hitler zaslal britskému ministerskému
předsedovi Chamberlainovi dopis, ve kterém se opět
domáhal svých požadavků, jejichž splnění žádal do
14:00 následujícího dne. V opačném případě hrozil
napadnutím Československa. Nadále pokračovala československá mobilizace, stejně jako ozbrojené střety v pohraničí. Chamberlain promluvil 27. září v britském rozhlase, kde mimo jiné řekl: „Jak je to hrozné, fantastické, neuvěřitelné, mají-li Britové připravovat zákopy a zkoušet plynové masky v Anglii pro spor
v daleké zemi a mezi lidem, o němž my nevíme nic.
A i kdybychom měli sebevětší sympatie s malým národem, proti němuž stojí veliký a mocný soused, nemůžeme jednat za všech okolností tak, abychom při50
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Neville Chamberlain s Benitem Mussolinim, září 1938
(Bundesarchiv).

vedli celou britskou říši do války prostě jen kvůli
němu.“
Dne 28. září Neville Chamberlain požádal italského premiéra Benita Mussoliniho o prostřednictví
v mezinárodním jednání o německých požadavcích.
Hitler svolil ke schůzce představitelů Německa, Itálie,
Velké Británie a Francie, která se uskutečnila o den
později 29. září v Mnichově. 30. září brzy po půlnoci
byla dohoda podepsána a předána československému
vyslanci v Berlíně Vojtěchu Mastnému, aby ji doručil
do Prahy. Prezident Edvard Beneš se o jejím podepsání dozvěděl od svého tajemníka ve dvě hodiny ráno.
Toho dne dopoledne zasedla na mimořádném zasedání
československá vláda a po pouhých patnácti minutách
jednání rozhodla (bez hlasování), že dohodu přijímá.
Brzy poté podepsal armádní generál Ludvík Krejčí
rozkaz potvrzující vydání území a již následující den
začalo obsazování pohraničí Německem.
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Britský premiér Neville Chamberlain zradil
Československo. Domníval se, že zachraňuje mír.

Chamberlain byl po návratu do země oslavován
jako velký mírotvorce, který přinesl mír pro naši dobu.
Dokonce se mohl objevit s královskou rodinou na balkoně Buckinghamského paláce, a taková pocta se udělovala jen zcela výjimečně.
Ne všichni však jásali. Na protest proti podpisu Mnichovské dohody rezignoval například náčelník francouzské vojenské mise v ČSR generál Louis
Faucher nebo v Británii první lord Admirality Alfred
Duff Cooper. Budoucí britský premiér Winston
Churchill řekl, že dohoda byla totální porážkou diplomacie. „Anglie měla na vybranou mezi válkou
a hanbou; zvolila hanbu a bude mít válku.“
5. října 1938 prezident Edvard Beneš rezignoval
na svou funkci. O diktátu čtyř velmocí napsal: „A pak
v Mnichově 30. září v noci byla našemu státu a národu zasazena rána palicí do hlavy; bez naší účasti a přes
mobilizaci veškeré naší branné moci byla smluvena
a podepsána čtyřmi velmocemi – a nám pak i vnucena
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Titulní strana Večerního Českého slova, 22. září 1938.
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Adolf Hitler jako vítěz vstupuje do Chebu
(Bundesarchiv).

– pro Evropu a celý svět osudná dohoda mnichovská.
Československo, o němž se mělo v Mnichově jednat,
pozváno na konferenci nebylo.“
V důsledku přijetí dohody přišlo Československo
o svá historická pohraniční území na hranicích
s Německem, která náležela zemím Koruny české od
středověku. Země ztratila podstatnou část svého území, což znamenalo přetrhání dlouholetých vazeb,
hlavně v ekonomice a dopravě. Přišlo o soustavu pohraničních pevností. Docházelo k pronásledování ně54
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meckých antifašistů a Židů, k vyhánění Čechů a k zatýkání, přičemž těm, kteří v pohraničí zůstali, odebrali
Němci národnostní a některá občanská práva. Začala
ohromná přistěhovalecká vlna z obsazeného pohraničí. Téměř všichni Židé a němečtí antifašisté - sociální demokraté 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 kterých byly velmi těžké podmínky.
Maminka jednoho z Wintonových dětí Ilse
Weberová, spisovatelka a hudební skladatelka, své
přítelkyni o událostech kolem Mnichova napsala:
„Proč se tam v Mnichově nemyslelo na nás Židy? To

Židé byli pronásledováni, život se pro ně stal téměř nesnesitelným.
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Chamberlain nevěděl, co Židy čeká, když je začachruje Němcům? Co si mají všichni ti ubozí lidé počít, když rázem rozmnožují houfy ‚obtížných uprchlíků‘? V novinách čteme o různých dojemných sbírkách v Anglii. Nás to však nedojímá – ve srovnání
s neštěstím, do něhož nás Anglie – a dokonce k žádnému vlastnímu prospěchu!!! – uvrhla, je to do nebe
volající výsměch. Jak může Chamberlain vůbec klidně žít, když ho proklínají statisíce lidí, které připravil
o vlast.“ (Překlad Zlata Kufnerová)

JAK NA TO VZPOMÍNAJÍ WINTONOVY DĚTI?
Jiří Kafka: „Když Němci vpochodovali do Sudet,
můj strýček a jeho rodina samozřejmě uprchli a přijeli k nám do Prahy. Neměli takřka nic. Najednou jsme
pochopili, že se děje něco vážného.“

Situace uprchlíků byla zoufalá (Nickyho rodina, rekonstrukce).
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Pas Hany Slone.

Hana Slone: „Měli jsme skvělou německou kuchařku Poldi, která nám připravovala výborná jídla
a večer nám dětem četla pohádky. Pocházela ze Sudet
a měli jsme k ní velmi blízko. Ale jednoho dne se sbalila a po všech těch letech strávených pod jednou střechou odešla.
Otevřela jsem okno a křičela za ní: ‚Poldi, vrať se!
Poldi, vrať se!‘ Ani se neotočila a já už ji nikdy neviděla.“
Malka Sternberg: „Měli jsme všechno, nevěděli jsme, co to znamená, když člověku něco chybí.
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.“
Josef Ginat: „Bydleli jsme v Poběžovicích,
v Sudetech, blízko hranic s Německem. Všechno se to
stalo tak nečekaně. Maminka stihla popadnout akorát
nás čtyři děti a utíkali jsme pryč, abychom si zachránili život. Bylo to děsivé.“
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Amos Ben Ron: „Vzpomínám si, jak jsem stál před
výlohou, za kterou byla mapa Československa a černým inkoustem byla označená část území odevzdaných Hitlerovi. Stála tam spousta rozčílených lidí, kteří říkali: ‚Nemůže to udělat, budeme bojovat, budeme
bojovat…‘ “
Dave Lux: „Druhý den jsme naložili celý náš
skromný majetek na vůz tažený koněm a vyrazili
jsme. Rodiče, bratr a já. Bylo mi teprve šest. Neměli
jsme ponětí, co se to děje.“

Utečenecký tábor poblíž Prahy (foto: Nicholas Winton).
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Věra Gissingová.

Věra Gissingová: „Do naší třídy přišla malá holčička – uprchlice ze Sudet. Byla jsem vyděšená, protože neměla ani boty. O přestávce jsem utíkala domů pro
své nejlepší boty a dala jsem jí je. Když jsem to pak
řekla mamince, objevily se jí v očích slzy. Objala mě
a řekla: ‚Udělala jsi správnou věc, holčičko moje.‘ “

Lady Milena Grenfell-Baines, Věra Gissingová a Uta Klein.
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Uta Klein: „O Hitlerovi jsem se dozvěděla brzy.
Navštěvovala jsem totiž babičku a dědečka, kteří žili
v Teplicích - Šanově. Tato oblast byla součástí Sudet,
které v říjnu 1938 Hitler zabral. Jednoho dne dorazila babička s dědečkem k nám do Prahy a s nimi spousta krabic a kufrů. Slyšela jsem, jak si s rodiči povídají o strašných věcech, které se tam staly. Například že
Židé museli vkleče čistit chodníky, vyprávěli o strachu, pronásledování a zatýkání.“
Hana Franklová: „Narodila jsem se v roce 1930
a společně s maminkou a tatínkem jsme bydleli
v Teplicích. Tatínek mi zemřel, když mi bylo přibližně
šest a půl roku, v době, kdy už u nás bydleli naši přátelé – uprchlíci z Drážďan, kteří se k nám nastěhovali v roce 1937. V Teplicích už tehdy probíhala velmi
silná prohitlerovská kampaň a moje rodina měla veliké problémy.
Chodila jsem do německé školy, jednou mě kluci
z té školy dokonce honili s pendreky. To mi bylo asi

Hana Franklová.
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osm let. Také si vzpomínám, že naproti nám bydlela
nějaká rodina. Když jsem jednou v zimě šla pod jejich
oknem, polili mě špinavou vodou s tím, že mám chodit po naší půlce chodníku a ne po jejich. Byla to hrozná doba…“
Ruth Hálová: „Pocházím z Českého Krumlova,
kde jsem se roku 1926 narodila rodičům Leopoldu
a Zdeňce Adlerovým jako jejich druhé dítě. Moje sestra Eva se narodila o pět let dříve. Bohužel, krátce poté,
co jsem přišla na svět já, tatínek zemřel. V Českém
Krumlově žilo tou dobou asi devět tisíc lidí. Polovina
z toho byli Češi, druhá polovina německy mluvící
občané Československé republiky. Město sice leželo v oblasti Sudet, ale opravdu až do doby, než přišel
Henlein a Němci začali s tím svým ‚Heim ins Reich‘,
jsme žili v poklidu. Moji kamarádi byli jak Češi, tak
Němci i Židé a nikdo v tom neviděl žádný problém.
Nastoupila jsem do německé obecné školy a zamilovala si svou učitelku, slečnu Marthu Nehybovou. Byla
mladá, krásná, dlouhé černé vlasy nosila spletené do

Na začátku druhého roku gymnázia byla Ruth svými spolužáky
vypovězena ze třídy.
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copu na šíji. Mimo to byla také laskavá, pravdomluvná, spravedlivá a šlechetná a já si myslím, že v tom
prvním školním roce jsme nasály víc lidských hodnot
než v několika následujících desetiletích.
Jednoho podzimního dne roku 1938 jsem jako vždy
šla do školy. Vstoupila jsem do třídy, posadila se a začala si vybalovat věci z aktovky. Moji spolužáci ale
začali skandovat heslo: ‚Juden raus! - Židé ven!‘ Tak
jsem si věci zase pěkně naskládala do aktovky a se
svým židovským kamarádem Leem jsme třídu opustili. Byli jsme jediní dva Židé ve třídě. Několik následujících dnů jsme strávili doma a nemohli jsme vyjít ani
na ulici, protože tam pochodovala německá mládež –
Hitlerjugend. Během září maminka řekla, že si máme
sbalit to nejnutnější, protože v Krumlově už dál zůstat nemůžeme. Objednala taxi, jeli jsme do Protivína
a pak maminka získala práci v Praze, tak jsme jeli
tam.“

Pas pro Ruth byl vystaven těsně před odjezdem do Anglie.
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PŘÍCHOD WINTONA DO PRAHY A ÚTĚK DĚTÍ
Z PROTEKTORÁTU
I když vlády Velké Británie a Francie věřily, že
Hitler dodrží dohody přijaté v Mnichově, začaly si
vzápětí trpce uvědomovat, že pro Hitlera je smlouva
jen cár papíru a v expanzivní politice bude pokračovat.
V Německu v noci z 9. na 10. listopadu 1938 pro
běhl velký protižidovský pogrom. Bylo vypáleno nebo
jinak zničeno 267 synagog a vydrancováno 7 500 židovských obchodů. Více než 30 tisíc Židů bylo zatčeno gestapem. Sami nacisté tuto noc označili za „křišťálovou“, a to podle množství střepů z rozbitých oken
a výloh obchodů. Bylo jasné, že s Hitlerem se nedá
dohodnout a že nakonec dojde k válce.
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Fotografie poničeného interiéru synagogy v Pforzheimu.

Mnoho Britů cítilo vzhledem k tomuto vývoji hluboké zděšení a stud. Britské organizace, noviny a část
veřejnosti vyvinuly tlak na vládu, aby jako signatář
mnichovské dohody převzala morální odpovědnost
za uprchlíky z Československa. Dne 26. října 1938
vznikl v Londýně soukromý pomocný výbor British
Committee for Refugees from Czechoslovakia.
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Jeho úlohou byla pomoc při vystěhování uprchlíků z Československa. Výbor se snažil dostat do bezpečí ty, kteří byli na Hitlerově černé listině, a těmi byli
hlavně dospělí političtí uprchlíci z československého 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 Warriner, která
v listopadu 1938 převzala pražskou kancelář výboru,
již vedla do dubna 1939.

Doreen Warriner.
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S organizací spolupracoval také přítel Nicholase
Wintona, Martin Blake, s nímž chtěl Winton jet lyžovat do Švýcarska. Ten ho však zavolal z Prahy a doporučil mu, aby se místo lyžování přijel podívat, co se
děje v Československu. Winton vzpomíná: „Nejdřív
ze všeho jsem prošel utečenecké tábory poblíž Prahy,
kde byli utečenci ze Sudet. Podmínky tam byly hrozné, lidé žili v nevytopených místnostech, neměli dost
jídla, prostě to tam bylo zoufalé. Navíc ti lidé dobře
věděli, co jim hrozí.“

Jedinou jejich nadějí byla Doreen Warriner. A ta
skutečně zorganizovala masový exodus dospělých politických utečenců. Jejím tajemníkem byl Švýcar Bill
Barazetti. Winton pokračuje: „Jenže v táborech zůstávaly další tisíce lidí v bezvýchodné situaci, navíc
jsem tam viděl stovky dětí, které nechodily do školy,
nikdo se o ně nestaral. Napadlo mě, že bych se mohl
pokusit zachránit aspoň je. V Praze mi všichni říkali:
‚Podívej se, neexistuje žádná organizace na pomoc dětem. My na to nemáme ani čas, ani peníze. A samotné
děti stejně nikdo nikam nepustí. Ale když chceš, tak to
zkus!‘ “
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Nicholas Winton s matkami ohrožených dětí v Praze v roce 1939.

Winton pokračuje: „Vyřešit tento problém bylo nesmírně těžké. Pomoc potřebovaly tisíce dětí. První den
jsem strávil v kanceláři Doreen Warriner, kde byl vítán každý, kdo potřeboval pomoc; čekala tam na ni nekonečná fronta lidí. Po několika dnech se to týkalo už
i mě. Můj den obvykle začínal rozhovory v ložnici,
zatímco jsem se holil (někdy i v šest ráno). Někteří rodiče říkali, že rádi podstoupí riziko a zůstanou v ČSR,
najdeme-li způsob, jak dostat jejich děti do bezpečí.
Někteří byli bohatí, jiní neměli ani na oběd. Ti, kteří
přišli s malými děcky v náruči, nesnesli pomyšlení, že
by se od nich měli odloučit. Trochu jsme jim pomohli finančně, ale naše prostředky byly velice omezené.“
Winton získal seznam nejohroženějších dětí, které
bylo nutné dostat co nejdřív do bezpečí. Řekl, že zjistí,
jaké jsou možnosti, aby je přijala jeho rodná Británie.
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Rodiče se doslechli o Wintonově aktivitě v Praze, někdy i v brzkých
ranních hodinách obléhali chodbu před dveřmi do jeho pokoje a prosili
ho o pomoc pro svoje děti (hraná rekonstrukce v hotelu Evropa, film
Nickyho rodina).

A tak zašel na britské ministerstvo vnitra (Home
Office) a dozvěděl se, že už 15. listopadu, to znamená 5 dnů po událostech Křišťálové noci, delegace britských židovských organizací navštívila britského ministerského předsedu Nevilla Chamberlaina. Žádali,
že když není možné přijmout kompletní ohrožené židovské rodiny z Německa a Rakouska, aby britská
vláda aspoň dočasně povolila vstup dětem z těchto oblastí. Vláda, uvědomujíc si, že politika ústupků vůči
Hitlerovi vedla k humanitární katastrofě, se nakonec
rozhodla, že Británie přijme ohrožené děti bez rodičů
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do věku sedmnácti let. Proč ne také rodiče? Protože
se britská vláda obávala, že by v době ekonomické
krize zabírali pracovní místa britským nezaměstnaným. Dokonce na akci vyčlenila finanční prostředky.
Bývalý ministerský předseda lord Stanley Baldwin
měl dojemný rozhlasový projev, ve kterém vyzval
britské občany, aby finančně podpořili tuto iniciativu. Britští humanitární pracovníci odjeli do Německa
a Rakouska a spustili akci, která později dostala název
Kindertransport.
První transport z Berlína do Londýna odjel 1. prosince, za ním následoval 10. prosince 1938 transport
dětí z Vídně. Winton se na ministerstvu vnitra dozvěděl, že Británie by byla ochotna přijmout i děti
z Československa. Ministerstvo však na to už nemě-

Stále více rodičů se obracelo na Wintona s prosbou o pomoc (Nickyho
rodina).
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Tisíce uprchlíků, mezi nimi mnoho dětí, byly Hitlerovou rozpínavostí
přímo ohroženy.

lo žádné finanční fondy a ani placené humanitární pracovníky, jak tomu bylo u dětí z Rakouska a Německa.
A tak podmínky byly velmi těžko splnitelné. Za každé dítě z Československa bylo totiž třeba složit garanci 50 liber (dnes asi 50 000 českých korun) na náklady
spojené s návratem dětí domů.
Winton také musel obstarat pro každé dítě potvrzení adoptivních rodičů, nebo nějaké organizace, že se
o dítě postarají až do věku osmnácti let. To bylo složité, ale Winton se pustil do práce. V Praze potkal
Trevora Chadwicka, učitele ze Swanage v Dorsetu,
který se ujal dvou chlapců z utečeneckého tábora
u Prahy. Matka Trevora Chadwicka dodala garanci
ještě pro jedno dítě, a tak si vybrali ještě české děvčátko, z něhož vyrostla známá básnířka Gerda Mayer.
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Trevor Chadwick se svým
synem Charlesem.

Winton pracoval v Praze a zároveň ve firmě Crew
a spol. v Londýně. Jeho nadřízený Geoffrey Hart
trval na tom, že se Winton musí vrátit do práce z Prahy
co nejdříve. Doreen Warriner proto panu Hartovi
11. ledna napsala: „Pan Winton, jak víte, pracuje se
zdejšími organizacemi pro uprchlíky a ujal se příprav
dětské emigrace. Ta se právě teď nalézá ve velmi
rozhodném okamžiku a obávám se, že kdyby pan
Winton odjel, celá věc by se nepohnula dál. Nemohl by
tu zůstat ještě dva týdny? Spoléhám na něj, že zvládne
chaos, který tu máme, a že pak odveze dokumentaci
do Londýna. Je tu nedostatek lidí a nemám nikoho,
kdo by mohl převzít jeho práci. Mají-li se naše plány
uskutečnit, je naprosto nutné, aby tu zůstal.“
Trevor Chadwick byl pro věc velmi zapálený
a s Wintonem se dohodl, že když se mu podaří získat
povolení pro vstup československých dětí do Británie,
on se do Prahy vrátí a bude vést pražskou část organizace. Bude mít na starosti vypravování vlaků, pros
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tě celou organizaci transportů z Prahy. Je důležité si
uvědomit, že za záchranou dětí z Československa nestál pouze Nicholas Winton, ale celá řada dobrovolníků z Británie a z Čech. Hráli klíčovou úlohu.
Dne 15. března 1939 proběhla německá okupace Čech a Moravy. Poté 16. března podepsal Adolf
Hitler v Praze Výnos o zřízení Protektorátu Čechy
a Morava. Hitler naprosto porušil podmínky vyplývající z Mnichovské dohody. Na jeho nátlak byl vyhlášen takzvaný samostatný Slovenský stát. Hitlerova
akce otevřela už definitivně oči všem demokratickým silám ve světě. Začalo být nad slunce jasnější,
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Adolf Hitler na Pražském hradě – březen 1939.

že Hitler je podvodník, který nedodrží žádné dohody. Velká Británie začala naplno zbrojit. Válka se už
v této etapě zdála být nevyhnutelná.
Situace pro utečence se ze dne na den zdramatizovala. Gestapo okamžitě začalo s pátráním a zatýkáním lidí zapsaných na Hitlerově černé listině. Britka
Doreen Warriner, která se snažila dostat do bezpečí rodiny sociálních demokratů a komunistů, musela opustit Prahu, situace pro ni začala být příliš nebezpečná.
Zdálo by se, že za takového stavu věcí se zastaví i český „Kindertransport“. Přece gestapo nedovolí za svými zády vycestování stovek ohrožených dětí, především židovských!
Ale, a to je skutečně šokující, Němci si naopak přáli, aby emigrace dětí pokračovala. Vycházelo to z tehdejší německé politiky, která hlásala, že Židů je třeba
se zbavit pomocí vystěhování. Adolf Eichmann, vysoký nacistický úředník, za to byl zodpovědný a založil ve Vídni Ústřednu pro židovské vystěhovalectví (Zentralstelle für jüdische Auswanderung). Měl
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Prosba o pomoc pro utečenecké děti.
Wintonova kniha výstřižků, 1939.

také vystěhovat Židy z Protektorátu Čechy a Morava,
což nebyl v žádném případě lehký úkol. Většina demokratických států totiž odmítala židovské uprchlíky přijmout. Vznikaly nejneuvěřitelnější plány. Že
se například Židé vystěhují na Madagaskar. Takže
tehdy byly německé úřady nakloněny tomu, aby
„Kindertransporty“ z Prahy organizovány byly.
Nakonec Winton bojoval daleko víc s vlastním ministerstvem vnitra než s Němci. Žádal, aby mu rychle
vydali povolení po vstup dětí do Británie. Ministerští
úředníci v Londýně nad jeho chováním jenom kroutili hlavami: „Proč tak šílíte? Uvidíte, že nic zlého se
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Jedna stránka z Wintonova seznamu.

v Evropě nestane. Hitler se spokojí s tím, co už má.
Na vydání víz potřebujeme svůj čas. Klidně počkejte na naše rozhodnutí.“ Winton však klidný nebyl.
V Praze se dozvěděl, že válka vypukne brzy. Od jednoho úředníka z pražské německé ambasády totiž získal mapy, kde bylo vyznačeno, jak bude postupně celá
Evropa Německem obsazována. Byly tam i přesné termíny a bylo jasné, že mnoho času nezbývá. Dalo se
předpokládat, že nejpozději do osmi měsíců vypukne
válka a pak už se žádné děti nepodaří do Anglie dostat. Tušil, že pak všichni mohou být v přímém ohrožení života. Krutosti a zvěrstva, které Hitler prováděl
na Židech v Německu, ho ujistily, že ani v Čechách
nebude mít s těmito lidmi nejmenší slitování.
Winton se rozhodl řešit problémy s britským ministerstvem vnitra po svém. „Když potřebují tolik času,
aby vydali víza, tak já si je prozatím vytisknu sám.“
A skutečně našel tiskárnu a dal vyhotovit falešná víza.
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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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K jeho obrovskému údivu pedantští Němci nic nepoznali, falzifikáty potvrdili svými razítky a děti mohly z Prahy odcestovat. Wintonova kancelář v Londýně
mezitím sehnala pravá britská víza, která se během
cesty dětí do Anglie zaměnila za falešná. Winton tak

Tom s otcem v roce 1939 a v roce 1943.
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získal drahocenný čas a podařilo se mu dostat do
Británie víc dětí. Ty doklady byly zfalšované opravdu dokonale! I dnes po letech se dá těžko odlišit, který
z dokladů je pravý, a který ne.
Rodiče Wintonových dětí se dostávali po okupaci
Čech do mimořádně složitých situací.
Tom Schrecker vzpomíná: „Můj otec říkal
o Hitlerovi špatné věci a jeden z jeho zaměstnanců ho
udal nacistům. Byl uvězněn na Pankráci a vypadalo to
s ním velmi zle. Když do vězení šel, byl tmavovlasý.
Když odsud vyšel, měl úplně bílé vlasy.“
Tomáš Graumann: „Pak se začaly dít věci pro
mě těžko pochopitelné. Naší ulicí projížděly nacistické tanky a vojáci na motocyklech. Několik důstojníků

Tomáš Graumann s fotografií své
současné rodiny.
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vtrhlo do kanceláře mého otčíma a trvalo dost dlouho,
než odešli. Následně v našem zámku bydlelo několik Němců v uniformách. Pamatuji se, jak mne a bratra jednou vzala maminka v Brně do divadla. Najednou
se ozvaly podivné zvuky a do zástupu před divadlem
vtrhli nacističtí vojáci. Tloukli lidi hlava nehlava, sráželi je k zemi. Pak svoji zuřivost vybíjeli na židovských obchodech. Ničili výkladní skříně, napadali
Židy i Čechy, kteří se jim snažili pomoci. Matka nás
uchránila svou duchapřítomností. Rychle nás zatáhla
mezi dveře bočního vchodu divadla, kde jsme celou
tu hrůzu přečkali. Potom jsme raději spěchali domů.
Bylo to strašné.“
Ruth Hálová: „V Praze jsem znovu začala chodit
do školy. Navštěvovala jsem školu na náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad. Jenže zanedlouho byla moje školní
docházka opět přerušena, 15. března 1939 se na vratech školy objevil nápis, že až do odvolání se výuka

Ruth Hálová a Nicholas Winton.
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nekoná. Přijeli Němci, Československo bylo okupováno. Byl chladný, šedivý den a německé tanky kreslily
svými pásy černé stopy na zasněžených pražských ulicích.“
Renáta Laxová: „Když Hitler okupoval Čechy,
postupně jsem se začala setkávat se zákazy a mnozí kamarádi se mi začali vyhýbat. Nechápala jsem,
proč se to všechno děje. Proč mám tolik věcí zakázaných. Řekli mi: ´Protože jste Židé!´ Tomu už jsem vůbec nerozuměla. Dívala jsem se do zrcadla a přemýšlela jsem, v čem jsem jiná než moje kamarádky. Měla
jsem tmavé oči a tmavé vlasy, ale takové měla i spousta mých kamarádek. Pak jsem slyšela křičet z rádia
Hitlera a poslouchala jsem nadšené skandování davů:
‚Sieg Heill!‘ A pod okny našeho bytu pochodovaly oddíly Hitlerjugend a provolávaly, že jsou Hitlerovými
dýkami. Byla jsem strašně vyděšená.
Jednou ráno jsem vstala a šla jsem se podívat do

Rodinná fotografie Laxových.
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maminčiny ložnice do zrcadla, jak mi sluší šaty, ve
kterých jsem chtěla jít do školy. Najednou jsem si
všimla, že maminka je uplakaná a tatínek chodí nervózně po místnosti. Bylo to 15. března 1939. Hitler
v ten den okupoval Čechy. Druhý den přiběhl soused
s křikem: ´Brno hoří!´ Nehořelo celé Brno, ale lehly
popelem čtyři brněnské synagogy.“
Bylo jasné, že s Hitlerem se nedá dohodnout a že
nakonec dojde k válce. Ohrožené rodiny s dětmi se
cítily úděsně. Jedinou jejich touhou bylo utéct.
Malka Sternberg: „Moje maminka každý den
vstala ve čtyři hodiny a šla se postavit do fronty před
různými konzuláty, aby získala papíry do Uruguaye
a dalších těžko vyslovitelných míst. Ale nebylo úniku…“

John Fieldsend se svým tatínkem a bratrem.
82

Příchod Wintona do Prahy a útěk dětí z Protektorátu

John Fielsend: „Rodiče vyzkoušeli všechny způsoby, jak opustit Československo. Pokusili jsme se
odejít do Ameriky, do Anglie, do Palestiny. Ale všechny vlády řekly: Naše hranice jsou nyní zavřené!“
Hanuš Weber: „Po čase mi začalo být jasné, že
se něco děje, když se hovořilo o tetě Lilian, což byla
přítelkyně mé matky v Anglii, a že bychom tam snad
měli na nějakou dobu odjet. Já si z toho nepamatuju
prakticky nic, ale tím, že mám k dispozici stovky dopisů a jiných dokumentů, tak vím, že se v naší rodině hodně mluvilo o tom, že by snad bylo vhodné emigrovat. Ty dopisy a ty diskuse byly hrozně zajímavé,
protože moje matka český národ milovala a říkala, že
ona v životě neodejde, že naše rodina tady žije už x set
let a že vždycky sdílela dobro i zlo s celým národem
a proč by teď měla odcházet, když ostatní neodcháze-

Ilse Weberová fotografuje své syny Hanuše
a Tomíka.
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jí. A můj otec s ní souhlasil, ovšem trošku z jiných důvodů, protože říkal: ,Tady je tolik tisíc lidí, hlavně těch
uprchlíků z Polska, uprchlíků z Německa, kteří potřebují odchod do ciziny mnohem víc než my, protože
my jsme tady doma, všichni nás berou jako Čechy, tak
proč bychom proboha měli odcházet.‘ Takže byla naprostá shoda, že se odcházet nebude.“
Když člověk vidí, že má před sebou tolik překážek,
tak většinou svůj plán hned vzdá. A Winton byl jenom
obyčejný člověk, neměl ani kontakty, ani peníze a ani
čas. Jenomže to by nebyl Winton Wintonem, aby se
vzdal. Plán záchrany se pro něj stal výzvou, dobrodružstvím, které musí uskutečnit stůj co stůj. Byl
svou myšlenkou posedlý, na ničem jiném mu nezáleželo.
Když se v roce 1939 Winton vrátil do Londýna,
přinesl si s sebou seznam nejohroženějších dětí.

Michal Slaný v roli Nicholase Wintona.
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Obsahoval tisíce jmen. Požádal rodiče, 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 dovednostech svých dětí, zda například umějí hrát na klavír či mají talent na matematiku nebo cizí
jazyky.
Kartičky s údaji o dětech rozeslal po celé Británii.
Obracel se také na utečenecké organizace a redakce
obrázkových časopisů. Nabídl je prostě každému, kdo
by mohl pomoci nebo by mohl mít zájem.
Když například někdo z Edinburghu chtěl desetiletou holčičku, poslal mu celý tucet kartiček s desetiletými holčičkami. Neváhal vcházet s kartičkami do cizích domů a zvonit tam u dveří.
„Vyberte si!“ vyzval je. Bylo to možná poněkud
necitlivé, ale bylo to rychlé a hlavně to fungovalo.

Britské rodiny si vybírají ze stovek nabízených fotografií dětí
ve Wintonově kanceláři (Nickyho rodina).
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Ukázalo se, že to byl geniální tah. Když se zeptáte lidí,
jestli by neadoptovali dítě z Čech, tak asi moc nepochodíte. Když se jich však zeptáte, jestli by si nevzali nějaké konkrétní dítě z kartiček, tak se aspoň na ně
podívají. A možná je ten obrázek děvčátka nebo chlapce chytne za srdce…
Když si adoptivní rodiče vybrali dítě, Winton ho
pak z kartiček jednoduše vyškrtl nebo napsal „placed“, což znamenalo, že dítě je již umístěno. Kartičky
samozřejmě pak dále používal, putovaly od rodiny
k rodině. Byl to skvělý systém v době, kdy neexistovaly faxy a nedalo se kopírovat.
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Vzít si děti do svých rodin nebylo jednoduché rozhodnutí. V Anglii byla krize, všichni měli obrovskou
existenční nejistotu, schylovalo se k válce. Vzít si dítě
znamenalo obrovskou zátěž. Britské ministerstvo vnit
ra vyžadovalo složit 50 liber za každé dítě, Winton
kromě toho musel zaplatit dopravu dětí i celou organizaci transportů. V Británii se proto obrátil na charitativní organizace, sponzory, šlechetné lidi.
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
velký́ . Loučení na nádraží pak bylo velmi bolestné, se
sestrou nebo bratrem by bylo všechno jednodušší. Ale
nedalo se nic dělat, všechno bylo na bázi dobrovolnosti. Lidé jsou lidé, nejsou to andělé, a tak se našli i tací,
kteří se ujali dítěte v Anglii proto, aby získali pracovní
87

Ruce pryč od Československa

sílu do domácnosti. A někteří vůbec neuměli s dětmi
zacházet, nebo si s nimi nerozuměli... Ale to byly výjimky, ve většině případů se dětí ujali dobří lidé.
Součástí knihy výstřižků, které našla po mnoha letech manželka Wintona Grete na půdě jejich domu,
jsou i telegramy. Dokazují, jak obtížné bylo vypravit vlak z pražského Wilsonova nádraží. Vždy na poslední chvíli něco scházelo. Buď doklady, nebo peníze
a vlak nemohl odjet. V telegramu z 12. března 1939 se
píše: „Urgentní, pro pana Wintona: Transport pozastaven. Odjede asi v úterý.“
A pak za dva dny, 14. března, přichází vítězný telegram: „Pro Wintonův štáb v Londýně: Blahopřejeme.
Chadwick Warriner.“ Ta zpráva je přímo historická.
Ten den byl totiž vypraven první vlak s dětmi do
Anglie.
Gerda Mayerová (odjela právě prvním
Wintonovým transportem, který byl však letecký,
ostatním už Němci povolili jet jenom po železnici): „Moje maminka se snažila dostat mě do dětské88
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Chvíle radosti (Nickyho rodina).

ho transportu, o kterém se kdesi doslechla. Bohužel,
všechna místa na příští transport již byla obsazena. Jednou večer jsme byli všichni doma, když se
o tom maminka zmínila tatínkovi. Následovalo ticho. Tatínek si povzdychl: ´Ano, další nepodařený pokus.´ Potom maminka dodala s určitou hořkostí: ´Měli
jsme odejít už dávno.´ Tatínkova tvář byla neuvěřitelně ustaraná, i když ve šťastnějších dnech byl znám
jako velký šprýmař. Naopak maminka vždy byla tou
serióznější částí rodiny.
‚Možná ještě zkusím něco udělat,‘ pronesl váhavě tatínek. ‚Ano, tatínku, udělej něco,‘ prosila jsem
ho, a tak se také stalo. To, co se mojí plnoštíhlé, optimisticky laděné mamince nepodařilo, to dokázal můj
drobný, ustaraný a hubený tatínek. Vypravili jsme se
společně do elegantního hotelu na Václavském náměstí. Tam bydlel Trevor Chadwick, na něhož otec ja89
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kýmsi zázrakem získal kontakt. Trevor nás hned přijal
a stalo se něco neuvěřitelného. Okamžitě se rozhodl
konat, přesvědčil svoji matku, aby se za mě zaručila,
a to moji rodiče považovali za velkou čest. A já jsem si
tím dnes zcela jistá, protože jsem nebyla žádné atraktivní dítě. Tudíž si myslím, že se Trevor Chadwick ani
neodvážil nabídnout mě cizím lidem a jednoduše mě
chtěl chránit. Vypadal jako superman. Vysoký, pohledný, s nápadně severskou vizáží. Tehdy mi ale připadal
jako rytíř, který zabil draka a odnáší mě pryč.
Zakrátko po tomto prvním setkání následoval pohovor, jehož se zúčastnila celá naše rodina. Maminka
přivedla i moji starší sestru Annu. Doufala, že její krása odstraní závažnou byrokratickou překážku, a sice
pravidlo, že do dětského transportu mohou být zařazeny pouze děti do sedmnácti let. Pěkně jsme se oblékli,
i tatínek byl v obleku. Trevor Chadwick k nám sestupoval po hotelovém schodišti, byl oblečen neformálně, měl na sobě vlněný svetr. ´To je skutečný elegán!
Ležérní a sebevědomý!´ říkali jsme si. Asi bychom reagovali stejně, kdyby se objevil v čemkoliv. V tričku nebo v obleku, stejně bychom jím byli okouzle-

Gerda Mayerová s tatínkem.
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S maminkou a starší sestrou.

ni. Moje malá maminka se před Trevora Chadwicka
postavila a pronesla krásnou děkovnou řeč. S radostí
mu předvedla svoji angličtinu a já předpokládám, že
opravdu hovořila z hloubi celého svého srdce. Trevor
Chadwick ji poslouchal a přešlapoval přitom rozpačitě z nohy na nohu.
Ještě předtím, než jsem odletěla do Anglie, jsem vyprovázela na letiště spolužáka. Odlétal s jiným transportem, který organizovala jakási mise z Londýna.
Všechny děti se shromáždily před zpravodajskými kamerami, zatímco rodiče se postavili do kruhu kolem
nich. Kamery točily, děti naposledy mávaly svým rodičům na rozloučenou a rodiče zase mávali dětem.
Stála jsem úplně vzadu, šklebila jsem se jako opice, také jsem energicky mávala a připadala jsem si
jako Shirley Temple. Najednou byly děti i zpravodajský štáb pryč. Ale rodiče tam zůstali mlčky stát, měli
v očích slzy, nikdo se ani nepohnul, nikdo neřekl jediné slovo. Vypadalo to, jako bychom tam stáli celou
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Scény z loučení na ruzyňském letišti
11. ledna 1939.

věčnost, naplněni smutkem. Pak se ozval hlas: ´Tak to
by bylo!´ a všichni se pomalu rozešli.“
Letecký transport, kterého se zúčastnila malá
Gerda jako divačka, byl dlouho pro nás velkým tajemstvím. Neznali jsme žádné dítě z tohoto transportu, jen
jsme věděli, že 11. 1. 1939 z pražského ruzyňského letiště odletělo do Londýna letadlo Douglas společnosti KLM s 30 dětmi na palubě. Let zorganizovala charitativní barbikánská mise z Londýna, s níž později intenzivně spolupracoval Nicholas Winton. Tento transport byl pro něho nesmírně důležitý, protože na vlastní oči viděl, že transporty dětí do Británie jsou proveditelné, a to ho velmi povzbudilo. Za dva měsíce odlé92
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talo letadlo již s Wintovými dětmi. Byl to vůbec jeho
první transport, den před obsazením Čech německými vojsky a zároveň to byl i poslední letecký transport, protože Němci pak povolili jenom dětské transporty vlakem. Takže Gerda byla mezi prvními třiceti
dětmi, které se podařilo Wintonovi a Chadwickovi dostat do bezpečí.
Ruth Hálova: „Postupem času se maminčina tvář
stávala vážnější a vážnější. Nevím kde, ale nějak se jí
podařilo zjistit, že kdosi pomáhá židovským dětem dostat se do náhradních rodin v Anglii. A tak mě a sestru

Ruth Hálová.
93

Ruce pryč od Československa

vzala do kanceláře ve Voršilské ulici na registraci, kde
jsme vystály dlouhatánskou frontu. Poslední červnový den jsem odjížděla z Wilsonova nádraží vstříc neznámému osudu. Měla jsem to štěstí, že jedna anglická rodina se rozhodla mne ujmout. Mojí sestře se rovněž podařilo do Anglie dostat, jela v dalším transportu. V tom posledním, který Československo opustil.“
Lenka Köppelová: „Otcův starší bratr František
předvídal, co Židy čeká, zejména poté, když Němci
zabrali pohraniční Sudety, odkud pocházela jeho žena
Helena. Proto s rodinou emigroval do Anglie ještě
před koncem roku 1938. Tehdy měli již čtyřletá dvojčata. Přemlouval naše rodiče, aby ho následovali, ale
ti to příliš dlouho odkládali, nechtěli opustit své rodiče. Otci bylo tehdy 39, mamince 36 let. Vždy jsme
se sestrou Margit předpokládaly, že to byl právě strýček František, kdo se dozvěděl o záchranné činnosti Nicholase Wintona, o jeho dětských transportech
z okupovaného Československa, a že díky tomu jsme
se ocitly na jeho seznamu.“

Rodiče.
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Lenka Köppelová v době odchodu
do Británie.

Renáta Laxová: „Jak jsem se dostala do Británie?
Stalo se tak díky Wintonově organizační síti v Británii.
My jsme tehdy samozřejmě o tom neměli tušení.
V kvakerských novinách byla uveřejněna moje fotografie s popiskem: ‚Měli byste zájem vzít si k sobě
dítě z Evropy okupované Hitlerem?‘ Fotografie si všiml pan Daniels a spolu s manželkou Ednou se rozhodli, že si mne vezmou. Chlapce už měli. Hned napsali
mým rodičům, jejichž adresa byla v novinách.“
Winton vzpomíná: „Bylo to vyčerpávající: Rodiče
v Čechách plakali, když jsem jim oznámil, že jejich
dítě nebylo dosud vybráno, 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.“
Nicholas Winton se svým týmem spolupracovníků
vypravil z Prahy osm vlaků s 669 dětmi.
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Díky této fotografii, uveřejněné
v kvakerských novinách, se Renáta
dostala do Británie.

Gerda Mayerová: „Nadešel 14. březen 1939
a z ruzyňského letiště jsem odlétala i já. Přiznávám se,
že mě nejvíc mrzelo, že tam tentokrát nebyly kamery,
a tudíž můj odlet nebude tak velkolepý, jako byl odlet
mého spolužáka. Ale byl tam Trevor Chadwick, který se ze všech sil snažil zabavit maňáskem asi tříleté
dítě. Můj otec všechno usilovně fotografoval, zatímco maminka se zamyšleně procházela, zavěšená do mé
sestry. Nakonec se dala do řeči s jinou matkou, která
měla dceru v mém věku, tichou a dobře vychovanou.
Instinktivně jsem cítila, že mi ji později budou dávat
za vzor, takže se mi hned zprotivila. Maminka litovala, že nejedeme na stejné místo, ale i tak nás přesvědčila, abychom si vyměnily adresy a dopisovaly si.
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Winton (Michal Slaný v roli Wintona ve filmu Nickyho rodina) na
cestě do své kanceláře.

Vzpomínám si na zmatek těsně před odletem, na
výkřiky nadšení, na tatínka, který běžel za letadlem
s fotoaparátem, aby zvěčnil okamžik, kdy se odlepíme
od země. Ale ať se snažím sebevíc, nedokážu si vybavit chvíli, kdy mě rodiče naposledy políbili na roz-

Gerda Mayerová na obalu své
autobiografické knížky Pražská zima.
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loučenou. Bylo to něžné? Bylo to kvůli tomu všemu
rozruchu kolem, co ve mně zanechalo dojem takového povrchního posledního rozloučení? Vážně nevím.
V letadle panovala radost, hulákali jsme, kolovaly čokolády. Někomu jsem půjčila svoji foukací harmoniku, takže jsme měli při letu i hudební doprovod. Na všechno jsme zapomněli, byli jsme příliš
vzrušeni. Byli jsme zvědaví, jak budeme reagovat na
let, jestli nám nebude špatně. Mezipřistání jsme měli
v Holandsku, kde pro nás připravili pohoštění. Dali
nám na výběr, jestli chceme k sendviči mléko, nebo limonádu. Všichni jsme si objednali limonádu způsobem, jakým si kovbojové objednávají whisky. Pouze
jeden chlapec si objednal mléko a já jsem se na něho

Ruzyňské letiště. Poslední chvíle
loučení s rodiči.
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podívala s údivem a zároveň s opovržením. Takový
trapný individualista!
Na letiště Croydon u Londýna jsme přiletěli za
tmy. Ještě s jednou dívkou jsme šly na dámské toalety
a já jsem se lekla, když jsem viděla v kabinkách místo klik koule. Raději jsem nechala celou dobu otevřené dveře. Bála jsem se, že bych tam mohla zůstat zavřená navěky. Pak nás odvedli do autobusu a já jsem
si sedla úplně dozadu. Ale najednou někdo řekl moje
jméno. Dozvěděla jsem se, že nikam s ostatními nepojedu, protože na mě čeká auto. V tom okamžiku se
mě zmocnil silný pocit opuštěnosti. Teprve teď nastalo moje skutečné rozloučení s Československem.
Sbohem, sbohem navždy!“
Tom Schrecker: „Řetěz dobra, který mi zachránil život před nacisty, začal mými rodiči, pokračoval
mým strýcem Frankem, pak Nicholasem Wintonem

Tom se svým strýcem Frankem, s Marnie
a se svým oblíbeným psem.
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s jeho pomocníky, pak britskými úřady, které souhlasily s přijetím uprchlých dětí, a nakonec mou skotskou
poručnicí Jean Barbour. Bylo by nespravedlivé pokoušet se je řadit podle důležitosti a bylo by to vlastně nesmyslné, protože každý článek řetězu byl životně důležitý. Nicméně, Jean Barbour mi nejen zachránila život tím, že mě přijala do svého domova, ale hrála velkou roli v mé výchově a formování mého charakteru –
snad, vzhledem k okolnostem, i větší než moji rodiče.
Odjakživa je ve mně pocit, že její život si zasluhuje
biografii. 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-

Na reklamě společnosti Tex je podobizna strýce Franka. I díky jemu se
Tom dostal do Anglie.
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cistická hrozba dosáhla Mnichovskou dohodou v září
1938 kritického bodu. Nevím, kdo z mých rodičů
hrál větší roli v rozhodnutí pokusit se mě 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 uprchlíky.
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 překvapené dámy. Jedna z nich mluvila německy. Strýc
jim ukázal moji fotografii a naléhavě je prosil o pomoc při hledání rodiny, která by se mě ujala. Dámy
vysvětlily, že nemohou nic dělat oficiálně, protože
předešel frontu. 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 přítelkyně byla Jean Barbour a stala se
mou poručnicí a zachránkyní.
Je všeobecně známo, že hlavní ingrediencí v přežití holocaustu bylo štěstí, náhoda. V mém případě
tomu tak určitě bylo. Protože ta dáma, které se zželelo
mého strýce, byla vedoucí toho střediska a v té kanceláři byla jen na několik minut navštívit svou kolegyni!
Můj strýc poslal telegram do Prahy, kde moje jméno už bylo na seznamu, vytvořeném Wintonovým záchranným týmem. Podařilo se mi uniknout pátým vlakem, který odjel 2. června 1939 z Prahy.“
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Povolení pro vstup do Velké Británie pro Toma
Schreckera.

Tomáš Graumann: „V prvních měsících
Protektorátu k nám přicházel evangelický farář
z Klobouk u Brna. Maminka měla sympatie k jeho
církvi. A patrně to byl on, kdo pomohl zorganizovat můj odjezd do Skotska. První srpnový den roku
1939 mě maminka spolu s babičkou odvezly do Prahy.

Scéna odjezdu Wintonova vlaku z Prahy – film Všichni moji blízcí.
102

Příchod Wintona do Prahy a útěk dětí z Protektorátu

V paměti mi zůstává výjev, jak jsme hledali hotel, kde
bychom si mohli alespoň trochu odpočinout a přečkat
noc. Nakonec jsme se ocitli v jakémsi pokojíku, ale
já byl ze všeho natolik rozrušený, že jsem nedokázal
spát.
Když už se mi zdálo, že konečně usínám, probudily mě, že musíme jet na Wilsonovo nádraží. Bylo mi
divné, že je tam tolik dalších dětí. Než jsem se vzpamatoval, stál jsem u dveří vagónu a maminka mi dávala do rukou nějaké papíry. Na krku jsem měl zavěšené veliké číslo, ale pořád jsem plně nechápal, co se
děje, ani mluvit jsem nemohl. Posadili mne do vlaku se dvěma zavazadly, ve kterých byla celá moje budoucnost. Na nádraží zůstala uplakaná maminka a ba-

Tom uprostřed s maminkou
a bratrem před válkou.
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bička. Netušil jsem, že jim dávám naposledy sbohem.
A samozřejmě jsem nemohl tušit, že je to poslední
vlak, který ještě mohl vyvézt židovské děti z obsazeného Československa. Můj bratr Tony zůstal pro nemoc doma. Měl jet následujícím vlakem, připraveným
k odbavení 1. září 1939. Ten však už nikdy nevyjel,
toho dne začala totiž druhá světová válka. On, rodiče,
babička a skoro všichni moji příbuzní zemřeli v koncentračních táborech.“
Ruth Hálová: „Maminka mi nemusela před cestou
nic moc vysvětlovat. Byla jsem přece už velká a věděla jsem, že situace je vážná. Rovněž cestou ve vlaku
jsem cítila, že ve svých třinácti letech patřím ke starším účastníkům transportu, a proto bych měla pomáhat v péči o mladší děti. V kupé, kde jsem seděla, bylo
i jedno batole. Jeho maminka nám pro ně ještě před
odjezdem strčila oknem láhev s mlékem. Vzala jsem ji
a postavila na lavici. Jenže když se vlak rozjel, láhev
se převrhla a mléko se vylilo. Zbytek cesty jsme pak
to malé krmili čokoládami, kterými jsme všichni byli
na cestu vybaveni. Do Londýna jsme dorazili 1. července. Shodou okolností to bylo v den narozenin mé
maminky. Než si nás náhradní rodiče rozebrali, seděli
jsme všichni ve velké zelené místnosti, snad tělocvičně. Kolem krku jsme měli cedulky se jménem a jasně si vzpomínám na svůj pocit ani ne tak smutku nebo
nějaké tragédie, ale naprosté bezmoci. Říkala jsem si,
že tak si asi musejí připadat telata, když jsou oddělena od výživy a ochrany svých matek, předána do cizích rukou a vydána na milost lidem. Mých kamarádů ubývalo a ubývalo, odcházeli se svými novými rodiči do náhradních domovů, až nakonec v celé velké
místnosti nás zůstalo několik, pro které si nikdo ne104
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přišel. Dovedete si představit, jak nám, malým poutníkům, sedících na svých kufrech, bylo úzko?“
Lenka Köppelová: „Bylo mi necelých jedenáct let,
když jsem se svou starší sestrou Margit, které bylo čtrnáct a půl, opustila Československo, tehdy již okupované Němci a nazývané Protektorát Čechy a Morava.
Nevíme, jak jsme se dostaly na seznam Nicholase
Wintona. Ale ani další Wintonovy děti, které jsem poznala, nic bližšího nevěděly, dokud náš zachránce poprvé nepřijel v roce 1991 do Prahy.
Den před naším odjezdem 30. května 1939 se sešli u nás doma naši nejbližší, aby se s námi rozloučili. Všichni jsme doufali, že to je jen na krátkou dobu
a že nás rodiče budou brzy následovat. Dodnes mám
památník, kam nám napsali krátká věnování. Tatínek
a maminka nám dávali rady do našeho dalšího života,
avšak loučení nebylo bolestné, spíše jako by nás čekal
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Lenka se svou starší sestrou Margit a jejich
vychovatelkou.

příjemný výlet. Dědeček dokonce napsal ‚Hopsa hejsa
do Londejsa‘.
Příští den se s námi přišli na nádraží rozloučit jen
rodiče. Ve vzpomínkách vidím maminku, jak se snaží
se slzami v očích prodrat k okénku, ve kterém nás viděla, a ostatním v davu říká: ´Pusťte mě, vždyť jsou to
moje děti,´ přitom na perónu byla takových lidí většina.“
Hanuš Weber: „To byl hrozně krásný odjezd, vzpomínal jsem na to dlouho, protože jsme jeli do Prahy,
pobyli jsme tam několik dnů a všechno to, o čem jsem
jen četl, nebo slyšel vypravovat ve Starých pověs-

106

Příchod Wintona do Prahy a útěk dětí z Protektorátu

Lenka se svou starší sestrou
Margit.

tech českých a podobné literatuře, tak to jsem najednou zažil. Byli jsme několikrát na Vyšehradě, máma
mi ukazovala hroby všech slavných českých spisovatelů a umělců. Byli jsme se podívat na dům Karla
Čapka, chodili jsme kolem Vltavy, navštívili jsme starý židovský hřbitov. Prostě všechno to, co jsem znal
z literatury anebo z vyprávění, na to jsem se byl podívat. Navíc jsem si směl vybrat všechna svá oblíbená jídla, takže to byly samé řízky a čokoládové dorty.
A když jsem pak seděl v tom Wintonově vlaku, tak mi
bylo náležitě zle, protože jsem se přecpal. Ale byly to
hrozně krásné dny a po válce, když jsem se vrátil, tak
jsem si ty vycházky udělal ještě jednou, byl jsem v hotelu, kde jsme bydleli, to byl tenkrát hotel Praha. A na
ten Vyšehrad jsem chodil hrozně často, dokonce včera
jsme se tam byli podívat s mým synem, který přijel na
pár dnů, aby poznal Prahu. Ukázal jsem mu i Pražský
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Hanuš s otcem Willim.

hrad. Prostě všechno, co má správný pražský kluk vidět, to jsme si v minulých dnech obnovili.“
Nicholas Winton na první dny války vzpomíná:
„Na začátek září 1939 jsme zorganizovali náš největší transport s 251 dětmi. To znamená, že na nádraží
jsme museli dopravit 251 dětí a jejich příbuzné, aby se
s nimi rozloučili. V Londýně jsme zase měli 251 rodin, které se měly o děti postarat, až přijedou. Můžete
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Většina dětí, která měla odjet posledním Wintonovým vlakem, byla
transportována se svými rodiči z koncentračního tábora Terezín do
Osvětimi, kde skoro všichni zahynuli hned po příjezdu.

si představit, jak to v Praze vypadalo? Všechna ta úzkost, strach a slzy matek, které posílaly své děti do ciziny! A nejistota dětí před cestou do neznáma i adoptivních rodin, čekajících na nádraží v Londýně.
Odjezd byl připraven, malí cestující už byli na svých
místech ve vagónech, vlak se ale nerozjel. Najednou
všechno bylo odvoláno. Vypukla druhá světová válka!
Všechny děti musely vystoupit a většina z nich poté
skončila v koncentračních táborech.“
Druhá světová válka vypukla 1. září 1939 německým útokem na Polsko. Již v předchozích dnech
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provedli Němci několik fingovaných provokací, jako
bylo přepadení vysílačky v Gliwicích příslušníky SS
v polských uniformách, které měly ospravedlnit jejich
invazi. Polská armáda spoléhala na podporu Francie.
Ruth Federmann z Izraele, která měla odcestovat zářijovým Wintonovým transportem, vzpomíná: „Moje maminka mi sbalila kufr - pár šatů, pyžamo, boty, ponožky, kabát… Prostě všechno, co může
malá holčička potřebovat. Dorazily jsme druhý den
na Wilsonovo nádraží a mě překvapilo, že všude byli
němečtí vojáci. Vlak byl připraven, nastoupila jsem
a dlouho se nic nedělo. Pak přišlo gestapo a poslalo
nás všechny domů. Co se vlastně stalo, jsem se dozvěděla až mnohem později.“

Ve Wintonově knize výstřižků se našly fotografie Ruth Federmann (Ruth
Steckelmacher) spolu s kresbami, návrhy kostýmů. To všechno poslala
matka Ruth Nicholasovi Wintonovi, aby se mu podařilo přesvědčit
adoptivní rodiny, aby si ji vybraly. To se povedlo, ale i tak již bylo pozdě.
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Tomáš Graumann: „Do Anglie jsme dorazili lodí.
Vlakem nás přesunuli do skotského města Selkirk.
Místní církev tu zřídila domov pro židovské děti a ve
svém časopise uveřejnila inzerát k přijetí dětí do rodin.
Přihlásila se také slečna Corsonová. Nedávno přijela z Palestiny, kde byla učitelkou. Ona a její rodiče se
chtěli postarat o dvě děvčata, která nakonec nepřijela.
Slečna Corsonová se tedy rozhodla přijmout na zkoušku dva chlapce. Vybrali mne a Tomáše Schlesingera.
Měli jsme nový domov a mnohé se změnilo. Slečna
Corsonová neuměla česky, já zase anglicky. Brzy jsem
však začal zvládat novou řeč a navštěvoval jsem anglickou školu. Česky jsem ale postupně zapomínal.“
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Tom vpravo se svým bratrem, který
neodjel a během války zahynul.

Ruth Hálová: „Ještě doma v Československu
jsme dostali dopis od manželů, kteří si mě měli vzít.
Věděla jsem, že budu bydlet v Birminghamu u manželů Jonesových. Bohužel se jim nepodařilo si mě
v Londýně vyzvednout, tak mě k vlaku, s kterým
jsem měla pokračovat v cestě, doprovodil mladý muž
a řekl: ´Pojď, já tě vezmu k vlaku a tvá rodina si tě vyzvedne v Birminghamu.´ Pamatuji se, že jsem měla
starost o lístek, ale mladý muž mávl rukou na znamení, že mám být bez obav. Pak požádal průvodčího, aby
mě vysadil v Birminghamu. Až po letech, když jsem
se s ním znovu setkala, jsem si uvědomila, o koho
se jednalo. Tento mladík byl tehdy devětadvacetiletý
Nicky Winton.
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První domov Ruth byl v rodině manželů
Jonesových.

Jonesovi byli velmi milí starší manželé. Bydleli na
předměstí Birminghamu, kde provozovali trafiku spojenou s prodejem sladkostí všeho druhu a zmrzliny.
Teta a strýc, jak jsem je oslovovala, byli ke mně velice
laskaví a dostávala jsem od nich tolik zmrzliny, kolik
jsem chtěla. Další mojí útěchou bylo, že Jonesovi měli
doma fenku vlčáka Peggy. S ní jsem mohla mluvit
česky a ona jediná mi rozuměla. I když jsem se před
odjezdem nějaké základy angličtiny učila, mé znalosti zdaleka nepostačovaly. A tak jsem ze začátku vůbec
nerozuměla Angličanům a oni nerozuměli mně.
Když si Jonesovi všimli, jakou náklonnost k Peggy
chovám, náš domácí zvěřinec se ještě rozrostl: přiby114
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Ruth v popředí na rodinném pikniku rok po příjezdu do Anglie.

la kočička a andulka. Dalším člověkem, který se mi
snažil sžívání s novým prostředím co nejvíce ulehčit,
byl řeznický pomocník z vedlejšího krámu. Věkově
jsme byli přibližně stejně staří. Pokaždé, když si všiml
mých slz, posadil mě na vozík své tříkolky mezi klobásy a maso a vozil mě po okolí. Byl to také můj první učitel angličtiny a brzy moje angličtina podle toho
začala vypadat. Problém byl v tom, že měl silný birminghamský přízvuk, o čemž jsem samozřejmě nevěděla, takže styl mé mluvy musel drásat citlivé uši.“
Uta Klein: „Rodina, která mě přijala, byla křesťanská s velkým K. Neměli ve skutečnosti pro mě místo, musela jsem spát v posteli společně s jejich pěta
dvacetiletou dcerou. Kromě ní měli ještě dva syny.
Ale bylo to pro mne obrovské štěstí, že mě k sobě vzali. Kdyby to neudělali, asi bych se do Anglie nedostala a zemřela bych.
Jejich dcera se jmenovala Irene a velice se o mě
starala. Byla zasnoubená a měla si brát pěkného mla115
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Adoptivní rodina neměla pro Utu místo, zpočátku musela spát v posteli
společně s jejich pětadvacetiletou dcerou Irene (hraná rekonstrukce).

dého muže s vlnitými blonďatými vlasy, který se jmenoval John. Jezdívali jsme společně na kole, Irene mě
dokonce brala na všechny jejich schůzky. Po nějakém
čase toho John měl dost, neměli společný čas na nějaké intimnosti a pohádali se. Prostě John s ní chtěl být
sám. Skončilo to zrušením zásnub a ona se pak už nikdy nevdala. Později mě to velmi trápilo, říkala jsem
si, že kdyby nebylo mne, tak by se vdala a mohla mít
pěknou velkou rodinu.
Když jsem se s ní po letech o tom bavila, vysvětlila mi: ‚Ale ne, ty jsi mi jenom pomohla. Zabránila
jsi velkému omylu, protože ten muž nepochopil, že
jsi přišla o svoji rodinu, o svůj domov, že ses dostala do úplně neznámého prostředí, kde se mluvilo pro
tebe cizím jazykem. Tak sobecký muž by asi nepochopil spoustu dalších důležitých věcí. Proto jsem ráda,
že jsem to zjistila včas a nevzala jsem si ho.‘ “
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Uta Klein

Lenka Köppelová: „Z Rotterdamu jsme pluli lodí do Harwiche ve východní Anglii a dál vlakem
do Liverpool Street Station. Tam již čekali budoucí
pěstouni, aby si nás převzali podle cedulky s číslem,
kterou měl každý z nás na krku. Mě a sestru přivítala miss Rose Lumsden, starší dáma, která vypadala
velmi přísně. Žila sama v malém domku se zahradou,
v typické anglické vesničce Walford, kde nejbližším
městem bylo Ross-on-Wye, pět kilometrů vzdálené od
hrabství Herefordshire. ‚Aunt‘ (teta) Rose, jak jsme
ji oslovovaly, nebyla zdaleka tak přísná, jak vypadala. Během první světové války byla zdravotní sestrou
a značnou dobu sloužila v Salonice v Řecku. Zastávala
velmi zodpovědné místo vrchní sestry v tamní vojenské nemocnici. Když válka skončila, věnovala se charitě a založila v Anglii středisko pro válečné veterány,
o které se starala. Často nám o svých zážitcích z války vyprávěla.
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Lenka Köppelová v době odchodu
do Británie.

Měly jsme se sestrou velké štěstí, že jsme se k ní
dostaly, protože málokdo byl ochoten vzít si na starost dvě děti. Měla pro nás připravený pokoj, kde jsme
každá měla svoji postel a skříň. Z okna byl nádherný
výhled do údolí řeky Wye a na zříceninu starého hra-

S „aunt“ Rose.
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du. Tam jsme poprvé poznaly anglický způsob stlaní. Nebyla tam, jak je u nás zvykem, povlečená deka
nebo peřina, ale nahoře bylo další prostěradlo, pokryté vlněnými dekami, přes které se volná část prostěradla přehnula. Po stranách postele se všechny vrstvy zasunuly pod matraci. Jaké bylo naše překvapení,
když jsme do postele vlezly, že jsme v ní měly nádobu
s horkou vodou, aby se postel prohřála.
Tetička Rose byla původem ze severní Anglie, nebyla provdaná a měla dva bratry. Jeden byl námořním
důstojníkem na obchodní lodi a druhý zastával místo
ředitele námořní společnosti. Pro nás to byli strýčkové
Tom a Harry a také se tak k nám chovali.
Neuměly jsme anglicky, ačkoliv jsme několik hodin angličtiny doma navštěvovaly, a tak jsme se
s ‚aunt‘ Rose dorozumívaly rukama, nohama, jak jen
to šlo. Vždycky jsme utíkaly pro slovník a snažily se
najít správná slovíčka. ‚Aunt‘ Rose byla velmi trpě-

Lenka Köppelová s Nicholasem Wintonem v Praze.
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livá a laskavá, dodnes na ni s láskou vzpomínáme.
Dnes se mi to zdá neuvěřitelné, ale domek ‚aunt‘ Rose
se stal naším domovem po celou dobu války, až do našeho návratu zpět do Československa. Starala se o nás
nezištně jako o vlastní, neměly jsme žádné prostředky,
abychom přispívaly na živobytí.“

Cestovní doklad Lenky Köppelové, která se před
válkou jmenovala Elinor Schneiderová.
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POUČENÍ PRO DNEŠEK
Mluvíme-li o záchraně lidí během 2. světové války, zjistíme, že zachránci nepocházeli jenom ze západní demokratické části světa, odkud přišel i Brit
Nicholas Winton nebo Švéd Raoul Wallenberg, který v roce 1944 doslova vytáhl z vlaků smrti tisíce maďarských Židů. Nebyly to jenom stovky britských rodin, zahanbené Mnichovskou dohodou, kterou podepsala jejich vláda s Hitlerem, ale byli to i lidé z opačné strany; Němci, nacisti či jejich přisluhovači z porobených zemí. Svědomí, lidskost a mravnost nemají totiž hranice. Často se objeví právě tam, kde
bychom je nejméně čekali, přímo u samého zdroje zla. Oskar Schindler byl Němec, nacista, arizátor.
Přišel do Polska okupovaného Němci, aby na utrpení
lidí zbohatl. A právě tehdy se v něm ozval vnitřní hlas
lidskosti a mravnosti. Zachránil 1 200 Židů, falšoval
dokumenty, podplácel, hádal se s nacistickými pohlaváry.
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Oskar Schindler.

Přesvědčený norský nacista, antisemita Arne
Normann přijal do své rodiny českého židovského
chlapce Edgara, celou válku ho společně se svou manželkou Agnes chránil. Po válce byl Arne Normann odsouzen za kolaboraci s Němci, ale ani tehdy na něj
Edgar, když se později stal lékařem ve Spojených státech amerických, nezanevřel. Se svými pěstouny zůstal v kontaktu až do jejich smrti a označil je za „nejlepší náhradní rodiče, jaké mohl mít“.
Georg Ferdinand Duckwitz byl členem nacistické strany, pracoval v letech 1939-1945 na německém
velvyslanectví v Dánsku jako námořní atašé. Dánsko
po okupaci Německem bylo vystaveno hnědému te122
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Nicholas Winton se setkal s rodinami zachráněných dětí na Liverpool
Street Station v Londýně v roce 2009. Bylo to velmi dojemné.

roru. Když se v roce 1943 Němci rozhodli odstranit
z Dánska všechny Židy, Georg Ferdinand Duckwitz
o tom informoval dánský odboj. To vedlo k záchraně
1 400 Židů, kteří byli převezeni do bezpečí do neutrálního Švédska. A o podobných aktech humanity bychom mohli hovořit ještě dlouho. Uvádíme tyto příklady, protože chceme ukázat, že svět není černobílý. Často ti, kteří se tehdy označovali za obránce demokracie a lidskosti, selhali. Například administrativa
prezidenta USA F. D. Roosevelta, když se na ni obrátil Nicholas Winton s prosbou o možnost umístění
dětí do rodin v USA, zareagovala odmítavě, jak slyšíme ve filmu z úst průvodce Joe Schlesingera: „V dopise stálo, že vláda Spojených států nepovolí vstup žádným přistěhovalcům nad rámec existujících zákonů
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Odpověď vlády USA na Wintonovu žádost.
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a kvót.” Těžko si dnes můžeme představit, kolik lidských životů takové rozhodnutí stálo. Určitě i obyčejní občané USA by dokázali otevřít dveře svých domovů stejně, jako to udělaly anglické rodiny, které tak zachránily 669 dětí z Československa.
Příběhy lidskosti, ochoty pomáhat, úcty a lásky
k životu fascinují lidi od nepaměti. Hledají v nich
vzor, jak správně a morálně žít. Uvědomují si, že
každý́ z nás má určitou odpovědnost za tento svět
a že řídit se normami etiky a slušnosti dává našemu životu smysl.
Historie je nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro
dnešek. Mnichovská dohoda je varováním pro všechny, že se nesmí ustupovat očividnému zlu, protože se
může vrátit v ještě krystaličtější podobě. Kdyby západní demokratické země hned od začátku označily
Hitlera jako zlo, které civilizovaná společnost nebude
trpět, a postavily se mu na odpor, určitě by se podařilo tento režim zla včas vykořenit a nemuselo by vůbec
dojít k druhé světové válce.
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Jenomže člověk potřebuje odvahu, aby se dokázal
zlu postavit. Představte si situaci, jak spolužáci šikanují jednoho z žáků, jak se mu posmívají. Dejme si
ruku na srdce, dokázali bychom se jim postavit a šikanovaného spolužáka se zastat? Umíme si představit,
že tam stojíme proti všem? Samozřejmě je jednodušší zůstat stranou a do ničeho se nemíchat, jenomže tím
se přidáváme právě na stranu zla. A to se jednou může
obrátit i proti nám. To si jasně uvědomoval tak citlivý
člověk, jakým byl spisovatel Karel Čapek, pro něhož
byla Mnichovská dohoda a následující kapitulace tak
zdrcující, že nakonec zaplatil svým životem.
„Zdá se mi, že už tu nemám co dělat, byl bych tu
směšnou figurkou, můj svět umřel, věřil jsem totiž v jakési závazky, v takzvanou čest ve smlouvě a podobné
věci. Myslím, že bych se v téhle tlačenici nevyznal... “
Karel Čapek
V prosinci 1938 Karel Čapek zemřel. Jako příčina se uvádí plicní edém, ale ve skutečnosti ho zabilo
zhroucení jeho ideálů.
Mnichovská dohoda byla neblahou tragédií a fiaskem nejen pro náš národ, pro celé tehdejší
Československo, ale i pro západní demokracie, jejichž
reprezentace tehdy v Mnichově zcela nepochybně sel
hala. Oslabilo to důvěryhodnost těchto zemí, které se
nedokázaly zásadně postavit zlu. Největší tragédií to
bylo pro samotné Němce. Už tehdy se vrchní německé vojenské velení chtělo Hitlera zbavit a potřebovalo
jenom signál z Paříže a Londýna, že obě země půjdou
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Židovské děti z Prahy byly nejdříve označeny žlutými hvězdami, pak
deportovány do Terezína a později skoro všechny zahynuly v Osvětimi.

do ozbrojeného konfliktu s Německem, aby se zastaly
Československa a pohrozili silou. Tehdy byl připraven
plán, že Hitler bude svržen, protože žene Německo do
nesmyslné války, která nikomu nic dobrého nepřinese. Jenomže všechno se nakonec zvrtlo. Západní mocnosti vše Hitlerovi odevzdaly a on byl davy oslavován jako neporazitelný génius, jako jejich velký vůdce. Mnichovská dohoda Hitlera výrazně posílila a on
vyrazil dobývat svět. Ovšem všichni za to posléze velmi draze zaplatili.
Poučení z mnichovského selhání demokratických státníků je jasné. Když ustupujeme agresi
a zlu, nikdy tím neposilujeme sami sebe, nýbrž posilujeme agresora, jeho amorálnost. Agresor nikdy
nerespektuje práva slabších států a mezinárodní společenství. A navíc podrážíme v jeho vlastní zemi ty síly,
které se chtějí diktátu zla vzepřít.
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Matej Mináč, Nicholas Winton, jeho vnuk Laurence a Zdeněk Tulis,
studentská premiéra filmu, leden 2011.

Přízrak Mnichova nesmí být zapomenut, protože je
přítomný i dnes. Západní demokracie jsou opět velmi benevolentní k diktátorským režimům, jako by zapomněly na princip, že se zločinci se nevyjednává, že
zlu se ustupovat nesmí. Ostatně, právě proto vznikla
Evropská unie, aby byl zajištěn respekt ke všem zemím a jejich občanům. Aby místo práva silnějšího vítězilo právo skutečné.
Během práce na Wintonově projektu jsem si všiml jedné pozoruhodné věci. Že tak, jak se šíří zlo, což
jsme si ukázali na příkladu Mnichova, se může naopak
šířit dobro. Dá se jím nakazit stejně jako virem. Jeden
šlechetný́ dobrý skutek, který́ byl vykonaný́ před osmdesáti lety, může být inspirací pro celou současnou
mladou generaci. A že je to virus opravdu „nakažlivý“, jsem se přesvědčil, když jsem se ptal všech zachráněných dětí, jestli i ony samy konaly dobré skut128
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Vnučka zachráněného dítěte pana Bermana Frank Yarden z Izraele
pomohla zorganizovat mírový tábor pro židovská a palestinská děvčata.
Věří, že tím může i ona pomoci k míru.

ky. Byl jsem překvapený, protože jsem pokaždé slyšel kladnou odpověď. Pěkně to vyjádřil Tom Berman
z Izraele: „Jak vidíte, Nickyho děti pokračují v šíření
dobra. Jejich rodiny, jejich děti a dokonce i jejich vnuci pokračují v šíření dobra, které dodává tolik síly.“
A co vlastně zachráněné děti dělají?
Věra Gissingová (Velká Británie): „Od té doby,
kdy jsem potkala Nickyho, věnovala jsem svůj život
šíření myšlenky, jak jeden člověk může změnit svět
k lepšímu. Přednášela jsem mladým, přednášela jsem
starým a učila jsem je, jak každý z nás i malým činem
může změnit svět k lepšímu.“
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Věra Gissingová se svou nevlastní sestrou Dorothy Rainford.

Josef Ginat (Izrael): „Protože vděčím za svoji záchranu Nicholasi Wintonovi, sám se snažím všemožně
pomáhat jiným lidem. Pracuji jako dobrovolník, například lidem opravuji různé poškozené věci.“

John Fieldsend se svým zachráncem Nicholasem Wintonem.
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John Fieldsend (Velká Británie): „Nějakou dobu
jsem pracoval na raketách dlouhého dostřelu, pak jsem
ale vyslyšel volání, abych se stal farářem. Nejdřív
jsme postavili kostel a potom domov pro zvlášť těžce mentálně postižené lidi. Žije v něm dvanáct dospělých, kteří tu tráví svůj život v lásce, péči a v bezpečí.“
Lord Alfred Dubs (Velká Británie): „Uvědomil
jsem si, že když mohou zlí lidé způsobit ve světě tolik problémů, tak možná politika může na druhé straně
pomoci svět zlepšit. Byl jsem členem britského parlamentu a členem Sněmovny lordů. Byl jsem ministrem
britské vlády a stal jsem se předsedou Britské rady pro
uprchlíky. Naším cílem bylo pomoci uprchlíkům, kteří přišli do Británie z jakékoli země. Vedli jsme mezinárodní kampaň za správnou legislativu pro uprchlíky a žadatele o azyl. Pomáhali jsme jim s ubytováním,
zaměstnáním a výcvikem.“

Lord Alfred Dubs.
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Nicky Winton tak trochu jako adoptivní otec v jedné ze zachráněných
rodin, u paní Ruth Drahoty.Velká Británie.

Ruth Drahota (Velká Británie): „Nedávno jsem
pracovala jako dobrovolnice v domově pro seniory, který byl pojmenovaný po Nicholasi Wintonovi.
Jednou nebo dvakrát týdně jsme brali seniory na vozíčcích na procházku do parku. Líbilo se jim to a mě
velmi uspokojovalo, že jim mohu pomáhat.“
Lady Milena Grenfell-Baines (Velká Británie):
„Ráda lidem pomáhám. Už 30 let jsem předsedkyní
Společnosti přátel Liverpoolské filharmonie. Možná
to nezní moc romanticky. To, co ve skutečnosti děláme, je shánění peněz pro orchestr.“
Tom Schrecker (Austrálie): „Myslím si, že většina dětí, které byly zachráněny Nicholasem Wintonem,
cítí, že mají vůči světu dluh. Já ho rozhodně mám.
Podporuji knihovnu v centrálním Bhútánu, ve škole,
kde by jinak nic takového neměli. Pomáhám skupině
lékařů z jednoho předměstí Manily.“
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Stojící: Lord Alfred Dubs, Lady Milena Grenfell-Baines
Sedící: sir Nicholas Winton, Joe Schlesinger, v Bratislavě.

Judy Leden (vnučka jednoho ze zachráněných dětí
– Velká Británie): „Jedna z mých oblíbených činností je učit lidí létat. Především postižené lidi. Protože
hlavně ti, kteří jsou odkázáni na vozíček, mají obrovský pocit svobody, když mohou letět. A není pro
mě nic krásnějšího, než když vidím na našem letišti
prázdný vozík.“
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Charlotte Masters, vnučka zachráněného dítěte, organizuje sbírku
pro oběti zemětřesení v Číně, USA.

Wintonův příběh je však nakažlivý i pro žáky,
studenty, kteří se s ním setkají.
Mnozí se rozhodli jít ve Wintonových stopách
a udělat něco důležitého pro náš svět. Vymýšlejí různé charitativní projekty, dokonce pomáhají zachraňo-

Žáci ze ZŠ Kunžak uspořádali sbírku starých brýlí pro Afriku.
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Žáci ze ZŠ Červená cesta - Kunovice připravili zábavný program
pro mentálně postižené děti.

vat podvyživené a nemocné děti v Kambodži a Africe.
Dělají malé a i velké věci. Dobro se nedá měřit. Když
děvčátko věnuje své vlasy na paruku pro děti trpící rakovinou anebo mladí lidé zachrání děti v zemích třetího světa před jistou smrtí, co je víc? Každý dobrý
skutek se počítá a mladé lidi naplňuje, že to, co dělají, má smysl.
Před časem se jedné z prezentací projektu v Gymnáziu J. A. Komenského v Novém
Strašecí zúčastnila paní Zuzana Marešová, jedno
z Wintonových dětí. Studenti ji přijali skvěle, měli
spoustu otázek a dobrý pocit posléze zůstal na obou
stranách. Každý rok dostáváme mnoho literárních prací. Dvě práce studentů z Nového Strašecí se nám tak
líbily, že jsme se je rozhodli zde otisknout. Zamýšlejí
se hluboce nad základními hodnotami života, nad dobrem a zlem. Právě takové reakce jsou povzbuzením,
aby příběh Nicholase Wintona pokračoval, aby neupadl v zapomnění.
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Prezentace projektu v Novém Strašecí.

Diskuse žáků se Zuzanou Marešovou, Wintonovým dítětem, a režisérem
Matejem Mináčem byla dlouhá a zajímavá.
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NICHOLAS WINTON – HRDINA
(úvaha)
„Každý muž má mít před svou ženou tajemství.“
Co má tato věta společného s názvem mé práce?
Opravdu hodně! Jsou to totiž vlastní slova „mého“ hrdiny. Sira Nicholase Wintona! Jde o jeho odpověď na
otázku, proč o svém hrdinském činu nikdy nikomu nepověděl. Nikomu, ani své manželce! No, není to hrdina?! Asi všichni chápeme, že mlčel v době, kdy pronést nahlas jedno jediné slovo, by znamenalo jistou
smrt. Ale že se nesvěřil později? Jak to, že neměl potřebu povyprávět ani svým nejbližším? Nechce se mi
věřit tomu, že by na své činy jen tak zapomněl. Že by
ho nikdy nenapadlo, co asi bylo dál, jak se dařilo těm,
kterým pomohl, jaké byly jejich další osudy? Určitě
nezapomněl. Podle mého názoru jej vzpomínky musely provázet celým životem. Ale on nejenže byl podnikavý, odvážný, on byl také skromný.
Myslím, že na tomto místě by asi bylo dobré zmínit se o tom, o co se sir Winton zasloužil. Rok 1938.
Rok, kdy se schyluje k válce. Rok, kdy se mnozí politici, umělci židovského původu snaží zachránit život útěkem před nacisty do Anglie. V prosinci právě
toho roku Nicholas Winton místo dovolené v Alpách
odjíždí do Československa s rozhodnutím pokusit se
zachránit židovské děti. Místo lyžování tento devětadvacetiletý muž vyřizuje víza, shání lékařská potvrzení, náhradní pěstounské rodiny a místa ve vlacích,
aby z republiky dostal co nejvíce dětí. Prvním vlakem
jich odjelo asi dvacet, později se počty zvyšovaly, až
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se dostaly na celkových 669 dětí. Poslední vlak, který z Prahy odjížděl 1. září 1939, do Velké Británie nedojel. Vypukla 2. světová válka a většina dětí z tohoto
transportu později zemřela v koncentračních táborech.
Všichni víme, co to bylo za dobu, a proto mě v této
souvislosti napadá otázka, která možná někoho zarazí nebo překvapí. A to – byl Nicholas Winton hrdina, nebo šílenec a hazardér? Možná mě za tuto otázku někdo odsoudí, ale ruku na srdce – jsem jediný,
koho napadla? Šílenec, hazardér... V době, kdy si člověk nemohl být jistý životem za daleko menší „prohřešek“, je toto označení podle mě namístě. Ano, rozhodl se pomáhat, ohrozil svůj život. Velký čin velkého muže! Ale on přece nehazardoval jen se svým životem. Žil v době, kdy byl trestán nejen „hříšník“, ale
i jeho nejbližší. A on přece měl rodinu, přátele. I jejich životy dal v sázku. Byl to risk, ale vyšel! Myslím
si, že Nicholas Winton tímto směrem vůbec nepřemýšlel. Měl neskutečnou potřebu pomoci. A to těm,
kteří za nic nemohli. Těm nejnevinnějším. Dětem!
Chtěl pomoci a pomohl. A nemyslel na to, co by, kdyby... Dost možná, že na něj tyto myšlenky také dolehly. Asi si později uvědomoval, co všechno se mohlo
stát, ale v ten daný okamžik měl nejspíš v hlavě jediné: „Musím jich odvézt co nejvíc!“
A Nicholas Winton mlčel. Dokázal mlčet celých
50 let! Kdyby jeho žena náhodou nenašla dokumenty,
které podaly svědectví o jeho činech, dost možná by
se svět o svém hrdinovi nikdy nedověděl. A nebo ano,
ale pozdě... V době, kdy by ti, kterých se to týkalo, už
svému hrdinovi poděkovat nemohli. On na žádné díky
jistě nečekal. Ale myslím si, že setkání s „jeho“ dětmi
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muselo být neuvěřitelně silným zážitkem. A možná teprve tehdy si sir Winton poprvé sám uvědomil: „Byl
jsem hazardér, byl jsem šílenec.“ Ve své skromnosti si
ale určitě neřekl: „Byl jsem hrdina.“
Co říci závěrem? Není pochyb o tom, že Nicholas
Winton byl člověk neuvěřitelně skromný, který svůj
skutek považoval za běžnou věc. Jediné, čeho litoval,
bylo to, že poslední vypravený vlak nedojel tam, kam
měl. Neměl potřebu se svým činem chlubit tak, jako
to dělávají jiní i se sebemenším úspěchem či dokonce
věcí, která se za úspěch ani považovat nedá. Není pochyb o tom, že Nicholas Winton byl hrdina!
Jan Šíma

Zuzana Marešová, Wintonovo dítě, a profesorka
Mgr. Romana Stříteská.
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DÍTĚ PATŘÍ K MATCE…(!?)
Babičky. Matky. Dcery.
Vy, ženy, co jste nosily dítě, nosily ho ve svém těle,
chránily ho a staraly se o něj! Vy, ženy, které jste dokázaly zapřít svou lásku, abyste umožnily život někomu, koho ze srdce milujete, a nechaly jste jej odejít skrze všechnu bolest, která vás prostoupila… Vás
obdivuji.
O čem přemýšlíte, když vyprovázíte někoho blízkého z domu? O čem asi přemýšlí váš partner, když se
s vámi loučí? A o čem přemýšlí matka, která stojí na
nádraží a drží za ruku dítě, které miluje nade všechno
ostatní, dává mu sbohem a posílá jej od sebe pryč? Co
se asi odehrává v její hlavě? A co teprve v jejím srdci?
Můžeme si vlastně na něco takového odpovědět, jestliže jsme nic z toho nezažili?
Rozhodnutí, které musíme učinit každý sám za
sebe, je náročné. Jenže co rozhodnutí, které má ovlivnit naše dítě? Žádná z matek, které posílaly v období
před druhou světovou válkou své děti do ciziny, aby je
ochránily, nečinila lehké rozhodnutí. Představte si kteroukoliv z nich, jak stojí na nádraží. Celým jejím obličejem si razí cestičku kapky slz. Ne… obličej je ve
skutečnosti jen jako zrcadlo: ty největší a nejtěžší slzy
má právě na srdci. Vytékají z ran, které způsobil okolní svět. Proč by se právě ona měla vzdávat svého dítěte? Jen proto, že někdo chce válčit? Ale za to ona nemůže, není to její vina. Je tedy spravedlivé, že za to
nese trest? Sledujte ji, sledujte ten její pohled. Tolik
žalu snoubícího se s bezmocí a s utrpením! Vidí nádraží, vlak, dokonce i lidi. Nic z toho nevnímá. Jak by
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taky mohla?! Dítě, které vychovávala, o něž se starala a dala mu vše, co jen mohla, milovala jej láskou, již
nenahradí nikdo, ať se bude snažit sebevíc, a kus sama
sebe zanechala v něm, má teď nechat nastoupit do vlaku úplně samotné a slepou důvěrou a snad jen modlitbami se ujišťovat, že tam, kam ho posílá, na něj kdosi
čeká a že se bude alespoň snažit nahradit mu péči, které se dítěti dostávalo od ní samotné. Celá její postava
naznačuje jeden velký otazník…
Dělá správně? Smí zatím jen předpokládat, jak se
celá situace vyvine. Možná ani není potřeba dítě někam posílat. Třeba se vše vyřeší a napraví. Když zajistí, aby její dítě odcestovalo z rodné republiky a dostalo se do bezpečnější oblasti, dlouho jej neuvidí. Možná
už jej nikdy neuvidí. Když si nechá dítě u sebe a situace se rozumně vyřeší, vše bude v pořádku. Pokud
ne, nezemře jen ona, nýbrž i její dítě, nejcennější poklad, který se snažila uchránit, který je plodem toho
nejlepšího, co kdy věděla, znala a měla. Nenahradí
jej nic. Pošle-li přece jen dítě pryč, musí mu s sebou
dát potřebné věci a musí za něj zaplatit. Vidíte? Láska
se nedá zaplatit. Zkuste však láskou ochránit dítě.
Nepůjde to. A tak ta sebelepší matka, matka, která sebevíc miluje své dítě, ale nemá peníze ani jiné prostředky, své dítě pravděpodobně neuchrání. Zbyde jí
láska. Krása toho citu. A cit. A bolest: neuchrání svůj
poklad.
Pořád tam stojí, na tom nádraží. Vidíte ji? Už nechce naříkat. Chce řvát. Chce se prát. Ta bezmoc ji trhá
na kusy; co by zmohla ona sama proti světu?! Shlédne
dolů k dítěti a vidí jeho vystrašený pohled. Copak mu
může říci pravdu? „Všechno se spraví! Maminka tě
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miluje nadevše!“ usměje se, políbí ho na čelo a přitiskne do náručí. Vlak už houká…
Za války všichni zúčastnění prožívají bolest nebo
utrpení, cítí žal nebo smutek. Usínat s žalem a probouzet se s bolestí není správné, tak by to nemělo být.
Můžeme se donekonečna ptát, proč a jak k takovým
věcem může dojít, když většina z nás chápe, že nejsou
správné. Dítě patří k matce. Manžel patří k manželce.
A život je dán k žití!
Kateřina Nosková
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