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Tisková zpráva 

 

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského  

a  
Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové  

 
pořádají slavnostní prezentaci 

dokumentárních filmů o životních osudech bývalých „dětí P. Pittra“  

Křižovatky osudů. Život bývalých „dětí P. Pittra“ 
(promítání filmových medailonů) 

 
Prezentace se uskuteční 20. září 2016 od 14.00 hod. i za účasti „dětí P. Pittra“  

ve Společenském sále NPMK, Valdštejnská 20, Praha 1 

 

                  

Křesťanský humanista Přemysl Pitter, zakladatel pražského Milíčova domu, inicioval a vedl po 

druhé světové válce v roce 1945 v zámcích a dalších objektech nedaleko Prahy dětské 

ozdravovny pro židovské děti, které se tehdy vracely většinou jako sirotci z nacistických 

koncentračních táborů. K nim přibyly pak nedlouho po nich i děti německé z internačních 

táborů. Mnohým z těchto dětí pomohl nalézt v nelehké poválečné době nový domov.  

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) a Nadační fond 

Přemysla Pittra a Olgy Fierzové (NF PP a OF) se podílejí na projektu dokumentárního 

zachycení vzpomínek ještě žijících „dětí“, kterým do osudu zasáhl právě P. Pitter. V roce 2010 

vznikl záměr zachytit na filmovou kameru životní osudy bývalých „dětí P. Pittra“ – nyní 

dospělých lidí, kterým vzápětí po skončení 2. světové války v roce 1945 P. Pitter a jeho 

spolupracovníci změnili život tím, že jim umožnili pobyt ve vlídném a bezpečném prostředí 

zámeckých ozdravoven. Dalším impulsem k tomuto projektu se také stalo setkání s „dětmi P. 

Pittra“, které proběhlo v dubnu 2011 v Tel Avivu v Izraeli. Celý projekt byl následně rozšířen o 

natáčení s německými „dětmi P. Pittra“. Vzpomínky pamětníků byly natáčeny přímo v 

autentickém prostředí jejich bydliště - v Izraeli a v Německu - s využitím dobových materiálů a 

fotografií. V dokumentu je dán prostor osobním výpovědím, jakým způsobem jejich život 

ovlivnilo právě setkání s P. Pittrem a jeho spolupracovníky.  

V letošním roce tak vzniká možnost zhlédnout výsledky práce filmařského štábu manželů 

Křenových, se kterým spolupracoval i publicista Pavel Kohn – pamětník a jedno z židovských 

„dětí P. Pittra“. Celý projekt byl financován z prostředků Nadačního fondu P. Pittra a  

O. Fierzové za odborné spolupráce ředitelky NPMK PhDr. Markéty Pánkové a odborné 

pracovnice Archivu P. Pittra a O. Fierzové PhDr. Lenky Lajskové.  

Během prezentace bude představeno DVD s životními osudy židovských „dětí P. Pittra“  

R. Aviram, J. Bacona, M. Bar-Or, M. Beer, G. Klingsberg, P. Kohna a M. Livniho, a německých 

„dětí P. Pittra“ E. Kretschmer, H. Wundra a B. Zarges. Paní Magda Bar-Or a paní Edeltraud 

Kretschmer se bohužel již slavnostní prezentace nedožily. 
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DVD přibližuje na příkladech lidských osudů přelomové události v československých a 

evropských dějinách 20. století a nabízí tak pedagogům možnost obohacení učebních materiálů 

ve společenskovědních oborech. Hodnoty, které představuje P. Pitter a jeho spolupracovníci a 

které ovlivnily životy „dětí P. Pittra“, přispějí k prezentaci kladných morálních společenských 

vzorů především mezi mládeží. 

Přemysl Pitter  (21.6. 1895, Praha – 15.2. 1976, Curych) - významný křesťanský humanista, 

publicista, vychovatel a sociální pracovník. Za 1. republiky změnil pozitivně život řadě dětí ze 

sociálně slabých rodin na pražském Žižkově, za druhé světové války tajně podporoval židovské 

rodiny. Po válce se stal iniciátorem a vedoucí silou v ojedinělé humanitární „akci zámky“, 

během které pomáhal židovským dětem z koncentračních táborů i dětem poraženého nepřítele, 

dětem německým, zotavit se v zámeckých ozdravovnách z prožitých útrap a nalézt jim nové 

domovy. Od roku 1951 P. Pitter žil v exilu, i zde se ale staral o lidi v nesnázích. Napsal řadu 

publikací, v letech 1924–1942 vydával časopis Sbratření, v exilu pak s Olgou Fierzovou Hovory 

s pisateli. Spolupracoval s BBC a Svobodnou Evropou. V roce 1964 jej Památník Jad Vašem v 

Jeruzalémě prohlásil Spravedlivým mezi národy. 

 

 

 

Zájemci o účast se mohou hlásit na lajskova@npmk.cz do 16. 9. 2016. 

 

Kontakt pro novináře: 

PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK, pankova@npmk.cz 

PhDr. Lenka Lajsková, odborná pracovnice APP, lajskova@npmk.cz 
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