Nicholas Winton – Síla lidskosti
Ve čtvrtek 23. března vyrazili žáci osmého ročníku do prostějovského kina Metro 70,
aby zhlédli dokument Matěje Mináče o zachránci šesti set šedesáti devíti židovských dětí,
Nicholasi Wintonovi.
Žáky v do posledního místečka zaplněném kině přivítal dramaturg a moderátor
Zdeněk Tulis. Po krátkém seznámení se vzdělávacím projektem následovala projekce
strhujícího dokumentu o velké záchraně. Po zhlédnutí filmu následovala beseda plná
zajímavých informací o skromném hrdinovi, Nicholasi Wintonovi, natáčení dokumentu
a Wintonových dětech.

Tomáš Polák

Reakce žáků
Ve čtvrtek 23. března 2017 jsem měla možnost dozvědět se něco více o člověku, který je
pro mě hrdina - o Nickym Wintonovi. Když se mi tato příležitost naskytla, řekla jsem si,
proč ne? O tomto tématu jsem slyšela už několikrát, ale nikdy mě neomrzí. Přednáška mi
odpověděla na mé nezodpovězené otázky a opět mi připomněla to, že dobří lidé existují.
Je neuvěřitelné, kolik lidí mu vděčí za svůj život. Vždycky se mi chce plakat u setkání
Wintona s těmi, které zachránil. Závidím všem, kteří ho znali, protože pro mě se stal
životním vzorem.
Eva Buriánková

Film mě zaujal. O Nicholasi Wintonovi jsem již dříve slyšela, divila jsem se, že se o svém
činu nikomu nezmínil. Takových lidí by mělo být více. Škoda, že se neuskutečnil největší
transport. Místo života v „mírné“ Anglii riskoval a zachránil mnoho životů. Myslím, že Bůh
mu tento čin splatil lety, kterých se dožil.
Adéla Růžičková

Film Síla lidskosti mě velmi zaujal. Myslím, že to, co Nicholas Winton dokázal a jak se
zachoval, je neuvěřitelné. Hrdinský čin záchrany mnoha lidských životů je úžasný.
Jan Stavinoha

Film mě moc zaujal. Zdál se mi hodně smutný, ale pravdivý. Myslím, že to, co se v té době
dělo,

zarazilo

snad

všechny.

Nicholas

Winton

byl

jeden

z nejstatečnějších

a nejspravedlivějších lidí na světě.
Nela Znojilová

Film mě zaujal a bavil, hodně jsem se toho dověděla o životě Nicholase Wintona a o tom,
co ho vedlo k tak velkému činu. Musela jsem se zamyslet nad tím, kdo by byl schopen
podobného činu jako Niky. Zaslouží si obrovský obdiv a úctu.
Karolína Klimešová

Film Síla lidskosti mě velmi zaujal. Nejvíce se mi líbílo, jak byl Nicholas Winton odhodlán
udělat pro záchranu dětí cokoli. Když se mu to povedlo, musel mít úžasný pocit. Je to
velký hrdina, málokdo by něco podobného dokázal.
Nikola Hrubanová

Film je velkým důkazem, že hrdinové existují nejen v komiksech, ale i ve skutečném
životě. Film ukazuje, že hrdina přebýval ve skutečné osobě a ne ve fiktivní postavě.
Natalie Herzigová

