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Vážená Lady Grenfell-Baines, paní Paddock a vážení hosté. 

Většina lidí hledá ve svém životě hrdiny, ke kterým mohou s úctou vzhlížet, jejich činy 

obdivovat a následovat je. Hledají někoho, kdo je ochoten pro jiné udělat to správné bez 

ohledu na svůj vlastní prospěch a možná rizika. Proseč takového člověka měla, jmenoval se 

Rudolf Fleischmann. Ač sám židovského původu, považoval za správné pomoci dvěma 

německým spisovatelům, kteří hledali domov a snažili se zachránit životy své i svých rodin. 

Jeho čin, iniciovat a přesvědčit prosečské zastupitele v době sílícího německého 

nacionalismu, aby udělili domovské právo Thomasu a Heinrichu Mannovým, byl hrdinský a 

velmi odvážný, a tehdy se před ním sklonil celý svět. Proseč, stejně jako Rudolf Fleischmann, 

podstoupila nemalá rizika, vědoma si toho, co mohl tento čin způsobit. Dnes si tu společně 

připomínáme člověka, který miloval svou vlast a, i když žil a zemřel daleko od domova, 

považoval za svůj pravý domov vždy Proseč. Rudolf Fleischmann během návštěvy Thomase 

Manna v Proseči v lednu roku 1937 pronesl mimo jiné i tato slova „Ostatně Proseč bude 

jednou slavná“. Proseč se stala slavnou a dluží mu své poděkování. Zastupitelstvo města 

Proseč se právě proto jednohlasně rozhodlo jako projev díků a uznání udělit Rudolfu 

Fleischmannovi Čestné občanství města Proseč in memoriam.  

Dovolujeme si dnes mezi námi přivítat jeho dcery Lady Milenu Grenfell-Baines a paní Evu 

Paddock, které přijely do Proseče, aby přijaly Čestné občanství města Proseč nejen za svého 

otce, ale také samy za sebe. 

Obě kráčely ve stopách svého tatínka – jejich snaha pomoci byla a je opravdu obdivuhodná. 

Přes velkou vzdálenost, která odděluje Proseč od jejich domovů, přes dlouhý časový úsek, 

kdy do Proseče nemohly přijet, na svůj původní domov nezapomněly a navštěvují ho.  

 

Záchrana Mileny a Evy odjezdem do Anglie jedním z posledních vlaků, které organizoval 

britský makléř Nicholas Winton, měla za následek mnoho dalších úžasných věcí, které se 

podařilo oběma vykonat. Se svými rodiči žily v anglickém městě Preston. Milena se provdala 

se za architekta George Grenfell-Bainese a jejich společným přičiněním se začátkem 



šedesátých let v Anglii objevovali první čeští architekti (např. Jan Kaplický, Eva Jiřičná). Tím 

začala spolupráce s českými lidmi - podpora českých hudebníků, pěvců, kuchařů a hoteliérů. 

Její zásluhou se dostala do Anglie také česká remoska. Stala se předsedkyní nejvýznamnější 

krajanské organizace ve Velké Británii – British Czech and Slovak Association, 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. 

Společně se sestrou Evou se zasloužila o zviditelnění zásluh Sira Nicholase Wintona a obě se 

zúčastnily cesty historického Wintonova vlaku z Prahy.  

Eva se provdala do Spojených států amerických, nyní žije v americkém městě Boston. Jako 

ředitelka prestižní americké školy obdržela ve Washintonu prestižní ocenění National 

Distinguished Principal. Mnoho let přednáší o dětském transportu pro školy a další skupiny 

obyvatel. V roce 2009 předsedala Mezinárodní konferenci dětí, které přežily holocaust, 

v Bostonu s 350 účastníky z celého světa. 

 

Jako uznání a poděkování za vaši pomoc, spolupráci a podporu Čechů a české šikovnosti ve 

světě také vám oběma schválilo zastupitelstvo města udělení Čestného občanství města 

Proseč a je nám ctí, že ho přijímáte. 

Ještě jednou děkujeme. 

 


