1970 Nakladatelství Rotapfel-Verlag, Zürich
und Stuttgart vydalo Pittrovu knihu Unter
dem Rad der Geschichte. • V lednu se
uskutečnilo formální ustavující shromáždění Husova sboru Čechů a Slováků
v Curychu. Husovu sboru věnoval Pitter
v sedmdesátých letech velkou část své
energie. Důležitou oblastí jeho činnosti
byla též práce v Masarykově fondu při
Svazu československých spolků ve Švýcarsku, byl předsedou švýcarské odbočky
Společnosti pro vědu a umění, pracoval
v curyšském spolku českých exulantů
„Svatopluk Čech“. Počátkem sedmdesátých let dal podnět ke vzniku československé doplňovací školy v Curychu (koncem
sedmdesátých let zájem rodičů o tuto
školu opadl).
1973 Obdržel Záslužný kříž I. třídy Spolkové
republiky Německo od prezidenta SRN
Gustava Heinemanna.
1974 Vyšlo v exilovém nakladatelství Konfrontation Verlag, Zürich české vydání Duchovní revoluce v srdci Evropy. Za toto
dílo a za memoáry Unter dem Rad der
Geschichte obdržel cenu curyšské kantonální vlády.

Milíč Lochman z basilejské univerzity.
• Přemysl Pitter se hlásil k ideám Jednoty
bratrské a tuto církev si také vyvolil.
1976 Poslední promluva (4. 1.) Přemysla Pittra
v Husově sboru v Curychu. • 15. 2. po
měsíční hospitalizaci zemřel v curyšské
nemocnici. Popel byl na jeho přání rozptýlen bez církevních obřadů. • Olga Fierzová převzala v Kirnbachu za Přemysla
Pittra medaili in memoriam od Johannes
Mathesius Gesellschaft. • Olga Fierzová
až do roku 1990 pokračovala ve vydávání
časopisu Hovory s pisateli. Byla pokračovatelkou díla Přemysla Pittra a strážkyní
jeho odkazu.
1991 Archiv P. Pittra a O. Fierzové disklokován
v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského
v Praze. • Prezident Václav Havel udělil
Přemyslu Pittrovi in memoriam Řád T. G.
Masaryka III. třídy.
1994 Založena Nadace P. Pittra a O. Fierzové
(v r. 2000 se transformovala na Nadační
fond P. Pittra a O. Fierzové).
1995 Generální konference UNESCO zařadila
100. výročí narození Přemysla Pittra mezi
světová kulturní výročí roku.

1975 Obdržel (21. 6.) čestný doktorát teologie
curyšské univerzity. Myšlenku udělení
čestného doktorátu, jež vzešla ze švýcarských curyšských kruhů, zdůvodnil na
žádost curyšské univerzity prof. dr. Jan

Přemysl Pitter
—
Základní informace
1895 Narozen (21. 6.) v Praze na Smíchově.
1909–1912 Dokončil povinnou školní docházku, po neúspěšném studiu reálky
začal navštěvovat typograﬁckou školu
v Praze a po jejím dokončení absolvoval
obchodní školu v Praze II.
1911 Zemřela matka Žoﬁe Pittrová (28. 2.);
navštěvoval knihtiskařskou školu v Lipsku
do poloviny r. 1912.
1912 Absolvoval praxi jako sazeč v Berlíně;
začal působit jako vedoucí v tiskařském
podniku svého otce.
1913 Zemřel otec Karel Pitter (30. 4.); otcova
tiskárna přešla do vlastnictví Přemysla
Pittra.
1914–1918 Voják rakousko-uherské armády,
účastník bojů v Haliči, v Itálii a na Balkáně.
Hrůzné zážitky z bojišť ovlivnily na celý
život jeho postoje a názory.
1919 Krátce působil v sociálním odboru ministerstva národní obrany. • Poprvé vystoupil na veřejnost s přednáškou pod širým
nebem na náměstí Republiky v Praze
(28. 9.). Přednášel na téma „Co jest opravdové křesťanství“.

Medaile P. Pittra udělovaná Nadačním fondem P. Pittra a O. Fierzové,
autor akad. sochař Michal Tomšej, líc a rub, 1995.

1920–1921 Studium na Husově bohoslovecké
fakultě v Praze, mimořádný posluchač; studium po dvou semestrech opustil, začal
se věnovat praktické výchovné činnosti.

1920–1928 Veřejná kazatelská a přednášková
činnost v Praze a mimo Prahu.
1920 Založil hnutí pro duchovní a společenskou obrodu Nový Jeruzalém.
1922 Založil stavební a bytové družstvo Milíčův
dům.
1923 Uskutečnil úspěšné pětitýdenní přednáškové turné po Moravě a Slezsku. • Účastnil se mezinárodní konference IFOR
v dánském Nyborgu (19.–26. 7.). Zde se
poprvé setkal s britskými kvakery, s nimiž
nadále udržoval trvalé kontakty.
1924–1938 Člen Ligy pro lidská práva a předseda mírového výboru, člen Akademické
YMCA.
1924–1941 Vydavatel (spolu se spisovatelkou
Pavlou Moudrou) a redaktor Sbratření,
časopisu pro obrodu ducha a společnosti.

v Mýtě u Rokycan. • Navštívil české pohraničí, aby se seznámil s aktuální situací
a s názory zde žijících obyvatel. • V časopise Sbratření aktivně vystupoval proti
antisemitismu.
1939 Těsně před nacistickou okupací se vrátil
z přednáškového turné ve Velké Británii. • Jednal s Jaroslavem Šimsou o zapojení do domácího odboje. • V časopise
Sbratření publikoval až do konce roku
řadu článků na obranu Židů. • V Milíčově
domě a v Mýtě u Rokycan pokračovala
společná výchova židovských a nežidovských dětí.
1941 Úředně zastaveno vydávání časopisu
Sbratření. • Deportací Židů do Terezína,
která postihla i Pittrovy spolupracovníky,
byla narušena pedagogická činnost v Milíčově domě.

1926 Účastnil se mezinárodní konference Hnutí
pro mezinárodní smír v Oberammergau,
zde se seznámil s Olgou Fierzovou, která
se stala jeho nejbližší spolupracovnicí.

1945 Zahájena akce „zámky“ (15. 5.) na záchranu dětí z německých koncentračních a českých internačních táborů. Pro
děti byly zřízeny ozdravovny v zámcích
Štiřín, Olešovice, Kamenice, Lojovice a
v penziónu Ládví ve středních Čechách.
• Odsoudil ve veřejném kázání (27. 5.)
poválečné násilí na bezbranném německém obyvatelstvu.

1955 V exilu publikuje v různých českých a jiných časopisech (např. České Slovo, Husův lid v Chicagu aj.).
1962 Ukončena Pittrova mise v táboře Valka,
kde působila rovněž Olga Fierzová. • Odjel s Olgou Fierzovou do Švýcarska, usadili se v Affoltern am Albis nedaleko Curychu. • Začal vydávat (v prosinci) exilový
časopis Hovory s pisateli.

1946 Navštívil Londýn, kde jednal z pověření
ministerstva sociální péče o možnostech
odsunu Němců z Československa do
britské okupační zóny v Německu.
1947 Ukončena akce „zámky“. Záchrannou
akcí prošlo 810 dětí. • Složil maturitu
(11. 6.) na dvouleté vyšší škole ke vzdělání sociálně zdravotních pracovníků
(externista). • Nakladatel Joža Jícha
v Brně vydal Pittrovu knihu „Slovo Boží
dětem pro rodinu i nedělní školu“.
1948 Protestoval v řadě biblických kázání
proti totalitnímu režimu. • Milíčův dům
převzal do správy Ústřední národní výbor
v Praze, výchovná činnost byla značně
omezena.

1927 Tajemník Hnutí pro křesťanský komunismus v Československu. Hnutí ustaveno
20. 2. 1927; činnost zastavena v roce
1928.

1950 Olga Fierzová odjela do Švýcarska (17. 2.)
na pohřeb své sestry. Návrat do republiky
jí nebyl československými úřady povolen. • Přemyslu Pittrovi zakázány veškeré
veřejné projevy.

1929 Jako člen Mezinárodní rady Internacionály odpůrců válečné služby se zúčastnil zasedání rady v Londýně a Curychu. • Uskutečnil řadu přednášek doma
i v zahraničí.

1951 Na jaře zbaven funkce ředitele Milíčova
domu. • Předvolán na policii k výslechu,
hrozily mu nucené práce v uranových
dolech. • Emigroval (26. 8.) přes Lužické
hory do Německé demokratické republiky a dále přes Západní Berlín do Spolkové republiky Německo. Při útěku z republiky měl krycí jméno Paul. V Mnichově
se setkal (23. 10.) s Olgou Fierzovou.

1931 Nejvyšší soud v Brně potvrdil rozsudek
nad Přemyslem Pittrem ohledně návrhu
rezoluce proti zavedení předvojenské
výchovy mládeže.
1933 Otevřen Milíčův dům v Praze na Žižkově
(24. 12.). Do roku 1951 zde působil jako
ředitel.
1934–1935 Navštívil dvakrát Německo, cílem
jeho pobytů bylo seznámení se s vnitropolitickou situací.

1943 Přemyslu Pittrovi zakázány veškeré veřejné projevy.

1938 Navštívil Rakousko, kde poznal tvrdost
nacistické ideologie. • Pro děti z Milíčova domu otevřena ozdravovna Domov

1944 Z iniciativy Přemysla Pittra ustaven ilegální Výbor křesťanské pomoci židovským dětem.

1952 Začal spolupracovat s BBC, Rádiem Svobodná Evropa, později též s římským rozhlasem. Jeho projevy vyšly zanedlouho
tiskem (Domovu a exilu, 1956; Oheň
na zemi, 1957; Na předělu věků, 1959).
• Ustaven Světovou radou církví k pastorační a sociální službě v emigrantském
táboře Valka u Norimberka.

1964 S Olgou Fierzovou pozván bývalými
„zámeckými dětmi“ do Izraele. Obdržel
izraelské vyznamnání Jad Vašem za
záchranu Židů ve válce (1966) a jeho
jméno bylo zvěčněno v Jeruzalémě na
Hoře Paměti.
1965 V Mnichově vyšla jeho práce Schuld und
Sühne. • U příležitosti 550. výročí smrti
M. Jana Husa a 50. výročí zahájení Masarykova odboje v zahraničí pronesl projev
u Husova pomníku v Kostnici. • Navázal
spolupráci s pražským arcibiskupem
Josefem Beranem a s dr. Alexandrem
Heidlerem.
1968 Pod vlivem událostí v Československu
připravil německé vydání díla Duchovní
revoluce v srdci Evropy (Geistliche Revolution im Herzen Europas).

