
SCÉNÁŘ 

ASAF AUERBACH 

 

1. Vstup 

Náš příběh o milém, usměvavém a energickém Asafu Auerbachovi začíná 

v květnu 1928. Jako dvouletý se stěhuje s rodinou zpět do Prahy. Ještě dnes se mu 

vybavují mlhavé vzpomínky. 

 

Asaf: 

„Jak stojím na palubě lodi a odjíždíme jako, protože se muselo přes to 

Středozemní moře, a když si představíte, že předtím až do tý chvíle jsem žil 

vlastně v takový poušti v podstatě a najednou jsem před sebou viděl to 

obrovský množství vody, tak to mě asi muselo dost vyvést z míry, že jo.“ 

 

2. Vstup  

O Nicolasi Wintonovi se dozvídá mnohem později, až v roce 1988. Když 

odjíždějí s bratrem do Anglie myslí si, že to je jen na pár dní. 

 

Asaf: 

„Z toho citovýho hlediska je ta zachránkyně. Je to ta paní Strasserová a 

vždycky byla a zůstane a prostě to nedokážu, protože my vlastně od toho 

pětačtyřicátýho do toho osmaosmdesátýho byli přesvědčeni, že to je všecko 

její práce, že tam je nějakej Nicolas Winton, o tom jsme nic nevěděli, takže 

pro nás byla ona tou zachránkyní.“ 

 

 

 



3. Vstup 

Po nějaké době nemá Asaf o rodičích už žádné zprávy. 

 

Asaf: 

„Tím úplně posledním transportem se dostali do Osvětimi, no a na konci 

bylo napsáno, že od toho už nejsou žádné zprávy o nich, takže ty lidi, kteří šli 

rovnou do plynu, tak nebyli už evidovaný nikde. A takže zřejmě, no, jinak 

dopadnout nemohlo, že skončili v tý plynový komoře.“ 

 

4. Vstup 

Po válce v roce 1945 se Asaf vrací do Prahy a vůbec netuší, co ho zde čeká 

nebo nečeká. Jeho válka začíná až po skončení té Druhé světové, kdy zjistí, že je 

sirotek. Setkává se bohužel už jen s babičkou a tetami. 

 

Asaf: 

„Babička přežila v Terezíně neuvěřitelné. Ona už byla hodně stará, že je 

přes 70 a tam ty starý lidi umírali prostě hrozným způsobem. Většina těch 

starých lidí nepřežila. Ona měla prostě takovej kořen, že se prostě nedala. 

Nejmladší maminčina sestra, ta byla taky v Terezíně, a pak ale byla 

odlifrovaná do Osvětimy a z Osvětimy pak do nějakýho dalšího trasportu. Byla 

ještě mladá. Bylo jí asi 30 let, tak jí odvezli do Hamburku, kde odklízeli po 

těch náletech ty trosky. Potom ke konci, když už se blížila fronta, tak je 

odvezli ještě do Bergen Belsenu.“ 

 

 

 

 

 



5. Vstup 

Život musí jít dál i přes tragické události a Asaf úspěšně dokončuje studia 

statistiky, kde se seznamuje i se svou budoucí manželkou. 

 

Asaf: 

„Navrhla, že půjdem spolu do divadla. Já jsem byl hrozně stydlivej, 

takže to bylo na ní, aby to začala nějak. A pak už když ona mě pozvala, no, 

tak pak jsem pozval já ji a prostě se to nějak semlelo.“ 

 

6. Vstup 

V dnešní době žije Asaf Auerbach v Praze a jeho životní motto je: 

 

Asaf: 

„Nebrat sama sebe příliš vážně.“ 

 

7. Vstup  

Těmi to slovy končíme náš příběh o úžasném Asafu Auerbachovi. Život mu 

připravil nelehkou cestu životem, ale on dokázal zlo porazit. I dnes ve svých 90 

letech žije plnohodnotným životem, rád cestuje do Ameriky za svou neteří, chodí si 

nakupovat, vaří, denně se chodí procházet a sbírá zapalovače. 

 

 

 

 


