
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Síla lidskosti aneb Nenápadný hrdina 
Vy, kteří jste se zúčastnili pořadu o  Nicholasu Wintonovi, víte, o kom 

mluvím. Ostatním bych chtěla naznačit, co je to za tak významného muže, 

který se vryl do paměti  lidem. Co udělal Nicholas Winton tak zásadního, 

že ho obdivuje tolik lidí?  Po nástupu nacistů v Německu vzniklo několik 

organizací, které pomáhaly emigrovat lidem, kteří byli nacisty 

pronásledováni. Tito lidé byli z Německa, ale také z Rakouska a 

z Československa. Nicholas Winton, který se v roce 1909 narodil 

v Londýně, měl odjet na dovolenou do Švýcarska, ale když viděl, jak 

nacistická moc stoupá a židé jsou v čím dál větším nebezpečí, odjel přímo 

do Prahy a začal organizovat záchranu židovských dětí, které by jinak 

skončily v koncentračních táborech. Zachránil tak 669 dětí, které našly 

náhradní domov v britských rodinách.  O tomto činu po válce nikomu 

neřekl. Teprve po padesáti letech našla jeho žena Greta při úklidu půdy 

dokumenty, které se týkaly dětských transportů. Až po padesáti letech 

vyšlo najevo, kdo mohl za záchranu tolika českých dětí. Siru Wintonovi 

bylo uděleno několik cen, ale tu, kterou by si zasloužil nejvíce, nedostal. 

Proto se připojujeme k petici za udělení Nobelovy Ceny míru pro sira 

Nicholase Wintona.                                                     Marika Páralová 7.A 

 

Chtěla bych také jednou pomáhat lidem 
Než jsem šla na pořad o Nicholasi Wintonovi, už jsem celkem 

věděla, o co půjde. Vůbec jsem ale netušila, že to bude tak 

krásné, smutné a procítěné. „Nicholas Winton je ten nevíce 

slušný člověk, jakého jsem kdy potkal“. Tohle na konci filmu 

řekl jeden ze zachráněných. Tím jsem v podstatě nakousla, o 

čem dokument byl. Ještě než vypukla 2. světová válka, už se 

vědělo, co se stane. Všichni rodiče se snažili dostat své děti do 

bezpečí, všichni se báli. Nicholas Winton byl Angličan, který si 

žil bezstarostným životem. Jednou si společně se svým 

kamarádem naplánoval, že pojedou do Švýcarska lyžovat. 

Nakonec zůstali v Československé republice. Nicholas se 

rozhodl, že pomůže rodičům, kteří chtěli dostat své děti do 

bezpečí. Věděl, že má málo času, ale přesto založit úplně novou 

organizaci a pomáhal dětem. Spoustu dětí, které by čekal 

transport do koncentračního tábora,  dopravil do Anglie, no 

nových rodin. Měl knihu, do které psal jména dětí, kterým 

pomohl, a jejich údaje. Takhle zachránil přes 600 dětí. Byl to 

úžasný člověk. V dokumentu ještě „děti“ vyprávěly o svých 

dalších životních osudech. Zajímavé bylo, že ani neznaly 

člověka, který jim zachránil život. Zjistili to až po 50 letech. 

Nejvíce mě zaujalo, jakou měl odvahu nejen on, ale vlastně i ty 

děti. Nejradši bych udělala něco, aby získal Nobelovu Cenu 

míru. Chtěla bych pomáhat. Tento dokument mi vlastně 

připomněl, že bych měla lidem pomáhat. Hodně jsem brečela  

 

 

skoro celý film. Nejvíce jsem asi plakala, když se děti loučily se 

svými rodinami a když po 50 letech zjistily, kdo jim zachránil 

život a když ho poprvé spatřily a objaly ho, děkovaly mu a 

snažily se mu říci, jak moc jsou mu vděční. Bylo to smutné, 

inspirující a krásné. Myslím, že kdyby byli všichni tak hodní, 

dobří a slušní jako Nicholas Winton, byl by svět krásnější.                                            

                                                                 Tereza Dvořáková 7.A 

Vemte si s sebou kapesníky 
Pořad o Nicholasi Wintonovi mě moc dojal. Posmrkala jsem při 

něm pět kapesníků. Nicholas Winton byl opravdu člověk se 

zlatým srdcem. On ty děti mohl nechat „žít“ v Čechách jako 

ostatní, ale neudělal to! Řekl si, že nenechá děti zemřít, a 

pomohl pak více jak 600 dětem. To od něj bylo moc hezké. 

Moc se mi v pořadu líbilo, když byl uveden dokument To je 

život a Nicholas Winton měl kolem sebe spoustu dědečků a 

babiček, které tehdy jako děti zachránil. Myslím, že si Nicholas 

Winton zasloužil, že se letos dožil 100 let. Byla bych moc 

šťastná, kdyby dostal Nobelovu Cenu míru. Také si myslím, že 

kdyby nebylo Velké Británie, tak by Wintonova akce nevyšla. 

Neměl by kam ty děti odvést. Já bych asi nedovedla odejít od 

rodičů. I kdybych si to představovala jako dobrodružství, prostě 

bych to nedokázala. Ani bych si nedokázala představit, že je mi 

třeba 45 nebo 50 a najednou zjistím, kdo mě zachránil před 

smrtí před 2. světovou válkou. Moc bych si toho vážila. Protože 

si myslím, že to, co Nicholas Winton udělal, bylo něco, co by 

nedokázal skoro nikdo.                                  Marie Sejková, 7.A 

Draci ve škole Naše třída praskala ve švech. Proč? Protože jsme měli další akci s prvňáky. Tentokrát jsme s nimi vyráběli malé 

dráčky do květináčů. Rozdělili jsme se do skupin, ve kterých byli většinou čtyři prvňáci a tři deváťáci. Děti si dělaly draky podle své 

fantazie a my jsme jim pomáhali s tím, co jim nešlo nebo co neuměli. Takhle jsme tvořili necelé dvě hodiny. Na konci druhé hodiny 

nám děti ukázaly své draky. Poté jsme se domluvili na naší další akci „Andělská dílna“. Hlavně prvňáci už se na ni těší. Držte nám 

proto palce, aby se nám povedla tak jako předchozí.                                                                                                   Pavlína Kubešová 9.B 

K U K A D L O            Časopis ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881 
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Nicholas Winton při návštěvě Prahy v říjnu 2007 (Zdroj: wikipedia) 


