
Důvodová zpráva pro udělení čestných občanství ZM dne 28. 2. 2012: 

1. Rada města Proseč navrhuje Zastupitelstvu města Proseč udělit in memoriam Čestné 

občanství města Proseč Rudolfu Fleischmannovi jako zvláštní projev uznání za záslužný 

čin, kterým bylo iniciování udělení domovského práva pro německé spisovatele 

Thomase Manna, Heinricha Manna a jejich rodiny. 

2. Rada města Proseč navrhuje Zastupitelstvu města Proseč udělit 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. 

3. Rada města Proseč navrhuje Zastupitelstvu města Proseč udělit Čestné občanství 

města Proseč Evě Paddock za celoživotní mimořádné úspěchy, především za šíření 

dobrého jména naší země v zahraničí a zásluhy na zveřejnění hrdinského činu Sira 

Nicholase Wintona. 

 

Zdůvodnění návrhů: 

Rudolf Fleischmann 

* 13. 10. 1904 Dobříš + 4. 1. 1966 Preston (Anglie) 

Rudolf Fleischmann se narodil 13. 10. 1904 v Dobříši. Vystudoval Obchodní akademii 

v Berouně. Byl přítelem básníka a literárního kritika Bernarda Kosinera. Při jednom setkání se 

seznámil s jeho sestrou Eliškou, kterou si vzal za manželku. Uplatnění našel v Proseči jako 

účetní v továrně na ruční vyšívání, kterou vlastnil jeho tchán Emil Kosiner. V roce 1929 se 

narodila dcera Milena a v roce 1931 mu žena náhle umírá. Rudolf trpěl několik let 

onemocněním plic a během léčení se seznámil se svou druhou ženou, lékařkou Soňou 

Živovou. V roce 1935 se jim narodila dcera Eva. Kosinerovi i Fleischmannovi byli 

židovského původu, stejně tak i jeho druhá žena. Rudolf Fleischmann se ve třicátých letech 

20. století aktivně podílel na prosečském veřejném životě. V tak složité době se mu podařilo 

navrhnout a přesvědčit obecní zastupitele a občany Proseče, aby bylo schváleno udělení 

domovského práva německým spisovatelům Thomasu a Heinrichu Mannovým a jejich 

rodinám. Celá záležitost byla současně projednávána na vládní úrovni a nakonec byla 

posvěcena souhlasným stanoviskem samotného prezidenta Edvarda Beneše. Tímto krokem se 



rodiny spisovatelů staly řádnými občany Proseče a mohlo jim být vystaveno Československé 

státní občanství včetně dalších dokladů. Fleischmann jim svým jednáním zachránil život. Na 

začátku okupace, v březnu 1939, byl varován, že na něho gestapo vypsalo zatykač. Stihl ještě 

s pomocí přátel a s falešnými doklady emigrovat do Anglie. V nepřítomnosti byl odsouzen k 

trestu smrti. Před blížící se druhou světovou válkou stihla jeho žena zachránit obě dcery 

Milenu a Evu odjezdem do Velké Británie vlakem, který organizoval pro záchranu 

židovských dětí Angličan Sir Nicholas Winton. V Anglii se sešel se svou rodinou a 

s Thomasem Mannem si udržel doživotní přátelský vztah. Rudolf Fleischmann zemřel v 

Prestonu dne 4. 1. 1966. Urna s jeho popelem byla na jeho přání dopravena do Proseče a je 

uložena na evangelickém hřbitově. Rudolf Fleischmann byl dobrý vlastenec, člověk odvážný 

a čestný, a přestože nepocházel z Proseče, byl s ní spjat natolik, že ji považoval až do konce 

svého života za svůj pravý domov.  

Souhlas: Dědicové souhlasí s udělením čestného občanství in memoriam pro Rudolfa 

Fleischmanna. 

Rada města Proseč navrhuje udělení čestného občanství in memoriam pro Rudolfa 

Fleischmanna. Symbolické ocenění mohou převzít dvě dosud žijící dcery Rudolfa 

Fleischmanna - Milena Grenfell-Baines a Eva Paddock. Město Proseč v souvislosti 

s tímto oceněním uvolní finanční prostředky na vytvoření a umístění pamětní desky, 

nebo jiného důstojného památníku na území města Proseč. 

Lady Milena Grenfell-Baines (82 let) 

* 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. Organizovala cestu historického Wintonova vlaku 

z Prahy do Londýna. Milena Grenfell-Baines žije v anglickém městě Preston a do Proseče se 

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

Souhlas: Lady Milena Grenfell-Baines souhlasí s udělením čestného občanství. 

Rada města Proseč navrhuje udělení čestného občanství pro Milenu Grenfell-Baines. 

Předání ceny navrhuje rada uskutečnit při slavnostní příležitosti spolu s vhodným 

darem města. 

Eva Paddock (76 let) 

* 31. 12. 1935 Polička 

Eva Fleischmannová se narodila 31. 12. 1935 v Poličce rodičům Rudolfovi a Soně (rozená 

Živová) Fleischmannovým. Část svého dětství strávila, stejně jako Milena, v Proseči. 

Maminka jí stihla společně se sestrou Milenou poslat 31. července 1939 do Anglie jedním z 

posledních vlaků, které organizoval britský makléř Nicholas Winton. V Londýně na ně čekal 

na nádraží jejich tatínek. Z důvodu nedostatků finančních prostředků zpočátku žily obě sestry 

v anglické rodině. Eva se provdala do Spojených států amerických, kde pracovala jako 

učitelka. Působila také jako ředitelka prestižní americké školy a přednášela na univerzitě 



budoucím učitelům a ředitelům. Je nositelkou prestižního ocenění National Distinguished 

Principal. Společně se sestrou Milenou se zasloužila o zviditelnění zásluh Sira Nicholase 

Wintona a byla jednou z mluvčích a organizátorů cesty historického Wintonova vlaku. Při 

příjezdu do Londýna měla úvodní proslov s poděkováním za všechny zachráněné děti. Eva 

Paddock nyní žije v americkém městě Boston a Proseč také již několikrát navštívila. 

Souhlas: Eva Paddock souhlasí s udělením čestného občanství. 

Rada města Proseč navrhuje udělení čestného občanství pro Evu Paddock. Předání ceny 

navrhuje rada uskutečnit při slavnostní příležitosti spolu s vhodným darem města. 

Stanovisko rady města:  

Materiál byl projednán na zasedání rady města dne 14. 2. 2012 usnesením č. 3/2012 se 

souhlasným stanoviskem. 


