
Lady Milena Grenfell-Baines  

 

Město Proseč udělilo 28. února 2012 Čestné občanství města Proseč Lady Mileně Grenfell-Baines za 

mimořádné celoživotní úspěchy, především za šíření dobrého jména naší země v zahraničí, 

charitativní činnost a zásluhy na zveřejnění hrdinského činu Sira Nicholase Wintona. 

* 11. 11. 1929 Praha  

Milena Fleischmannová se narodila 11. 11. 1929 v 

Praze rodičům Rudolfovi a Elišce (rozené 

Kosinerové) Fleischmannovým. Část svého dětství 

prožila v Proseči. Když byly Mileně dva roky, 

zemřela jí maminka. Otec, který byl v té době vážně 

nemocen, se během léčení seznámil s ošetřující 

lékařkou Soňou a znovu se oženil, z nového 

manželství získala Milena mladší sestru Evu. 

Tatínkova pomoc rodinám bratří Mannů způsobila, 

stejně jako jejich židovský původ, že musel emigrovat 

v březnu 1939 do Anglie. Nevlastní matka Soňa stihla 

ještě Milenu společně se sestrou Evou poslat 31. 

července 1939 do Anglie jedním z posledních vlaků, 

které organizoval britský makléř Nicholas Winton. V Londýně na 

nádraží se sešly se svým tatínkem, ale vzhledem k tomu, že rodiče 

neměli ze začátku finanční prostředky, aby se o ně mohli starat, dostaly 

se obě do péče anglické rodiny. Paní Milena vystudovala 

Československou státní školu ve Walesu, kterou zde zřídila 

československá exilová vláda. Stala se dětskou ošetřovatelkou a 

pracovala jako au-pair ve Francii. Po dvou letech se vrátila do Prestonu, 

kde potkala svého budoucího manžela – architekta George Grenfell-

Bainese. Britská královna Alžběta II. ho za jeho zásluhy o rozvoj 

architektury povýšila do šlechtického stavu, který přešel dle zvyků i na 

jeho manželku. Právě v ateliéru „GG“, jak mu jeho kolegové v Anglii 

říkali, se už od začátku šedesátých let objevovali i první čeští architekti 

(např. Jan Kaplický, Eva Jiřičná). Spolupráce s českými lidmi 

pokračovala díky Mileně nadále - podpora českých hudebníků, pěvců, 

kuchařů a hoteliérů. Její zásluhou se dostala do Anglie také česká 

remoska, které se v Anglii prodaly desítky tisíc kusů. Stala se 

předsedkyní nejvýznamnější krajanské organizace ve Velké Británii – 

British Czech and Slovak Association. V roce 1999 získala cenu ministra zahraničí Gratias agit a byla 

zařazena mezi 10 nejvlivnějších Češek ve světě. Milena Grenfell-Baines je patronkou Nadace Emy 

Destinové, nadačního fondu Podepsáno srdcem, projektu Srdce bez hranic, držitelkou Medaile za zásluhy 

a ceny Česká žena ve světě. Milena je jedním z nejznámějších Wintonových dětí, stále udržuje kontakty 

se všemi dosud žijícími „dětmi“ Sira Nicholase Wintona. Má velkou zásluhu na setkání těchto „dětí“ v 

Anglii a později také v Praze. Milena Grenfell-Baines žije v anglickém městě Preston a do Proseče se 

ráda vrací za svými vzpomínkami, několikrát ji navštívila i se svou rodinou. 

Lady Milena Grenfell- Baines na návštěvě 

 v Proseči 17.1 2012 

 

Sir Nicholas Winton  a Lady Milena 

Grenfell- Baines, spolu s dalšími 

,,Wintonovými dětmi" 

 


