
Vážení poslanci, dámy a pánové, vzácní hosté, 

je pro mě velká čest, že vás mohu přivítat na zahájení výstavy o významném evropském 

humanistovi Přemyslu Pittrovi. 

Rok 2015 je rokem 120. výročí narození P. Pittra. Národní pedagogické muzeum a 

knihovna J. A. Komenského, jehož součástí je unikátní Archiv P. Pittra a O. Fierzové,  

připravily k tomuto výročí řadu aktivit. V únoru proběhla konference o 1. světové válce, 

během které byly také představeny hrůzné válečné zážitky mladého vojáka P. Pittra a 

jeho cesta k humanismu a pacifismu.  

V Praze v květnu proběhlo slavnostní shromáždění k 70. výročí ukončení 2. světové 

války a k připomenutí tzv. „akce zámky“, při níž Pitter zachránil na 850 dětí různých 

národností. Vzpomínkové akce se zúčastnili i někteří z nich, zejména pan Pavel Kohn, 

který prošel Terezínem a několika koncentračními tábory a po osvobození byl v péči  

P. Pittra a jeho švýcarské spolupracovnice Olgy Fierzové. Slavnostního shromáždění se 

také zúčastnil Hans Wunder, zástupce německých „dětí P. Pittra“ a bývalé vychovatelky 

dětí v zámeckých ozdravovnách. Právě v těchto květnových dnech vznikla společná 

myšlenka s prof. Janem Kellerem  - uskutečnit výstavu o Pittrovi zde - v Evropském 

parlamentu. 

Ke 120. výročí narození P. Pittra vydalo NPMK (pedagogické muzeum) publikaci 

s korespondencí P. Pittra, byly vybrány dopisy účastníků humanitární „akce zámky“ – 

ať už chovanců z bývalých zámeckých ozdravoven, či jejich vychovatelů.   

Musím zde zmínit i společnou akci s Velvyslanectvím ČR v Izraeli z června t.r., kdy byla 

v Tel Avivu zahájena open air výstava  Přemysl Pitter - Righteous Among the Nations, 

jejíž rozšířenou verzi máme příležitost zhlédnout právě dnes. V Izraeli žije většina z 

„židovských dětí P. Pittra“, někteří z nich se na autentických fotografiích poznali. 

Pracovníci pedagogického muzea jsou s nimi i s jejich dětmi v kontaktu, v prosinci roku 

2014 jsme některé z nich byli v Izraeli navštívit. Ze vzpomínek a výpovědí o jejich 

životních osudech byly natočeny dokumentární medailonky. Na svoji vlast – 

Československo - a na P. Pittra stále s velkou vděčností vzpomínají.  

Aktuální výstava pro Evropský parlament ve Štrasburku představuje Pittra jako 

osobnost pomáhající dětem různých národností, které se ocitly vyčleněné ze společnosti, 

v ohrožení chudobou, či válkou. Pomocí dobových fotografií je zachycen Pittrův život, 

dílo a příběh židovských dětí zachráněných během a po 2. světové válce. Pittrovo 

celoživotní dílo bylo oceněno již za jeho života: za úsilí o záchranu židovských dětí 

během okupace obdržel v Izraeli vyznamenání památníku Yad Vashem Spravedlivý mezi 

národy a získal oprávnění zasadit svůj strom v Aleji Spravedlivých v Památníku Yad 

Vashem v Jeruzalémě. 

  

Chtěla bych vyjádřit poděkování poslanci Evropského parlamentu prof. Janu Kellerovi 

a jeho týmu za vstřícnou spolupráci a iniciativu. Jsme potěšeni příležitostí seznámit 

poslance a návštěvníky Evropského parlamentu s humanitárním dílem a odkazem  

P. Pittra přímo zde na půdě Evropského parlamentu. Přeji vám všem příjemný zážitek.  


