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Sir Nicholas Winton v roce 1939, před začátkem druhé světové války, zorganizoval převoz 669, převážně 
židovských dětí z Němci obsazených území do Velké Británie. Zachránil je tak před hrůzami nacistického režimu. 

Musel pro ně zajistit povolení k výjezdu, přijetí v britských rodinách a složit kauci. Díky jeho výjimečné misi našly 
děti azyl v britských rodinách. Pro děti bylo sice velmi těžké, když musely opouštět své rodiny, unikly však téměř 
jisté smrti, která by jim v protektorátu hrozila. Přesto, že území protektorátu bylo obsazeno Němci, neměli ti, kdo 

odtud na začátku války prchali, v Anglii zpočátku oficiální statut uprchlíka. A trvalo to nejméně rok, než jej získali. 
To se týkalo i tzv. wintonových dětí. V Anglii bylo také obtížné hledat rodiny, které by se jich ujaly, které by se 

zavázaly k tomu, že se o tyto děti budou starat. Většinou do takových rodin přicházelo vždy jen jedno dítě a tak 
často docházelo k situacím, kdy ani sourozenci nezůstávali pohromadě a byli přidělováni do různých rodin.  Jejich 

začátky v novém prostředí pak byly o to těžší. 
 

Jedním z nich byl anglikánský vikář v důchodu, reverend John Fieldsend, který se letos, 11. září 2014, 
dožívá 83 let. Narodil se v roce 1931 v Německu, v židovské rodině, jako Hans Heinrich Feige (na 

obrázku vlevo před fotografií sira Wintona). Jeho rodiče Truda a 
Kurt Feige, měli kromě něj ještě staršího syna Gerda Artura 
(*19.3.1928). V době stupňujících se protižidovských nálad se na 
počátku roku 1937 rodina Feige vystěhovala z Německa do 
Československa. A zamířili do Vítkova, kde žili rodiče paní 
Trudy. Ve Vítkově u prarodičů bydleli až do podzimu 1938. Ale 
po okupaci Sudet se i zde cítili ohroženi a tak se přestěhovali do 
Prahy. V průběhu roku 1939 se rodičům obou chlapců podařilo 
zajistit jim možnost vycestování z Protektorátu Čechy a Morava 
tím, že pro ně získali místo v jednom z wintonových vlaků. Toto 
rozhodnutí bylo těžké jak pro rodiče, tak pro oba chlapce. Ale 
naděje, že se podaří děti zachránit, zvítězila nade všemi obavami 
a pochybnostmi. Když stáli s bratrem Gertem na nástupišti, 
každý z nich měl jen jeden malý kufr. Pak přišlo rozloučení 
s rodiči. "Když se přiblížil čas odjezdu, sundala si matka hodinky 
a dala nám je.“ Vzpomíná Hans. „Pro nás to všechno byla 
směsice strachu a dobrodružství – moc jsme tomu všemu 
nerozuměli. Ale pro naše rodiče, kteří nevěděli, kam jedeme, a 

nebyli si jisti, jestli nás ještě někdy uvidí, to musela být hrozná muka. A můj bratr cítil povinnost se o mě 
starat.“ Poslední, na co si z Prahy vzpomíná, je „…scéna na nádraží v Praze na kterou nikdy 
nezapomenu. Nucená veselost mých rodičů - jejich poslední slova lásky, povzbuzení a rady. Až do té 
chvíle jsem se cítil více vzrušený, než že bych pociťoval strach. Ale když se ozvala píšťalka výpravčího a 
vlak pomalu rozjížděl z nádraží, moje obavy vzrostly. A i má milovaná matka a otec už nemohli 
zamaskovat svou úzkost.“  
Cestou přes Německo vlak neustále doprovázeli němečtí vojáci, kteří se podle Hansových vzpomínek po 
celou dobu snažili jim cestu znepříjemňovat. To se změnilo, až když překročili hranice do Holandska a 
další cesta byla mnohem příjemnější. Když dojeli do přístavu Hoek van Holland, poprvé v životě uviděli 
moře. Odtud byli trajektem přepraveni do Anglického přístavu Harwich a jejich konečným cílem na 
britské půdě se stalo město Sheffield. Podle zaběhnutého systému byli oba bratři rozděleni a každý z nich 
byl umístěn do jiné pěstounské rodiny. Hans Heinrich se dostal do rodiny Very a Leslieho Cumpstyových. 
Starší bratr Gert byl v jiné rodině, která však naštěstí bydlila nedaleko, takže bratři spolu neztratili 
kontakt. Hans vzpomíná, že mu jeho noví rodiče řekli: „Věříme, že i tvým rodičům se podaří před nacisty 
uprchnout. My jsme sice tvoje nová rodina, ale rodiče máš jenom jedny. Takže my budeme teta Vera a 



strýc Leslie“.  Cumpstyovi měli syna, který byl asi o půl roku starší než Hans. Na poměry v rodině a 
přístup rodičů k nim Hans vzpomíná: „…byli jsme dobří kamarádi. A pokud jsme se někdy dostali do 
problémů, já jsem dostal důtku a on dostal výprask; pokud jsme udělali něco dobrého, vysloužil jsem si 
poděkování a on objetí a polibek“.  
Se svými rodiči v Praze byli oba bratři, Hans i Gert zpočátku ještě v písemném kontaktu a cestou 
červeného kříže si vyměnili několik dopisů. Později se rodiče odmlčeli a až do konce války o nich chlapci 
nic nevěděli. Po válce, v roce 1946, jim Mezinárodní červený kříž doručil balík. Byly v něm věci, které  
někdo objevil v domě jejich prarodičů ve Vítkově. Nejcennější pro oba bratry byla sbírka fotografických 
alb. Uvnitř jednoho alba, plného fotografií zmizelého světa z doby před válkou, kdy byli ještě všichni 
pohromadě, byl dopis od jejich rodičů.  
„Drazí chlapci,” napsala jejich matka Trude, „když dostanete tento dopis, bude už asi po válce. Chceme se 
s vámi rozloučit. S vámi, kteří jste to nejdražší, co na světě máme.“ V dopise pak byly podrobně 
popisovány deportace příbuzných, a dále v něm stálo: „V prosinci (1942) přijde asi řada i na nás. Je tedy 
vhodná doba, abychom se obrátili na vás a požádali vás, abyste se stali dobrými muži.  Myslím na dobu 
před válkou, kdy jsme byli spolu šťastní. Jedeme do neznáma, nevíme, co s námi bude. O těch, kteří byli 
odvezeni před námi, nevíme vůbec nic; ani slovo jsme se o nich nedověděli.” Dále tam byl také odstavec, 
napsaný jejich otcem Kurtem:  „…My taky určitě nebudeme ušetřeni. Ale půjdeme statečně do neznáma s 
nadějí, že Bůh dá, abychom vás ještě někdy v životě potkali. Nezapomeňte na nás a vzpomínejte v 
dobrém. Chtěl bych moc poděkovat všem dobrým lidem, kteří vás přijali a zachovali se k vám tak 
šlechetně.“  Oba jejich rodiče s největší pravděpodobností zahynuli v Osvětimi.  
Po válce Hans Heinrich konvertoval od judaismu ke křesťanství. Vystudoval  teologii, stal se 
anglikánským knězem a změnil si jméno na John Fieldsend. Dnes je již v důchodu. V jeho řeči však stále 
lze postřehnout lehkým přízvuk, který je měkkou směsí němčiny ze Slezska a angličtiny z hrabství 
Yorkshire.    

 

  
  
 
 

 

 


