
Scénář k rozhlasové reportáži – ZŠ Na Šutce 

Jiří Pavel Kafka se narodil 2.května 1924 v Praze do židovské rodiny. Chodil zde na základní školu a později navštěvoval 

gymnázium Na Příkopech. Pak se ale začala blížit válka a jeho život stejně jako mnoha židů v Evropě se změnil. 

8:50 – 9:16  Vzpomínám si nejasně úplně, kdy jako kluk mě a mýho bratra vzala moje máma na Václavák do jednoho 

z hotelů na levý straně od Můstku, a tam jsme se setkali s panem Wintonem a ještě s několika dalšími pány, už nevim kterej 

byl kterej. Ti souhlasili s tím, že se pokusí nás dostat ven. 

VLAK 

Na nádraží Jiřího oslovila jedna maminka s prosbou zdali by se po cestě do Anglie postaral o jejího 

nemocného syna. Jiří se o něj moc pěkně staral a předal ho v pořádku novým rodičům. Ovšem jemu a jeho 

bratrovi štěstí tolik nepřálo, žádní rodiče si je nevybrali. Do Anglie jeli totiž s přáním svých rodičů, aby zůstali 

pohromadě. Za každé dítě platila anglická rodina 50 liber, což bylo hodně peněz, proto se oba dostali do 

tábora pro německé děti. 

16:25 – 16:49  Tam v tom táboře se o nás dobře starali, jídlo sice nebylo příliš dobrý, ale bylo ho dost. S klukama jsme hráli 

fotbal a všechno možný, žilo se nám tam dobře. 

Poté se na ně usmálo dosud nevídané štěstí. Jelikož jejich otec byl předseda židovské čtvrti v Praze, podařilo se mu 

pracovně odcestovat do Anglie, kde je vyhledal a postaral se o to, aby se dostali nejprve do letní anglické školy a později na 

normální střední školu. 

19:29 – 19:47  Škola byla samozřejmě úplně něco jiného, ve škole, tam jsem bydleli, jedli, žili stoprocentně. Kdežto tady 

jsme jenom chodili během dne a každý ráno jsme šli pěšky do školy a zase nazpátek. 

Do armády chtěl už od samého začátku války. Měl už vztek na Hitlera a na zvěrstva, kterých se dopouštěl. Z armády po 

měsíci přešel k letectvu, kde v rámci výcviku vycestoval do Kanady, Miami a na Bahamy, kde dokončil svůj výcvik jako střelec 

a radiista bombardéru Liberátor 

23:35  - 24:24 Pro mě osobně tam byla jediná hrozná věc a to bylo že v den, kdy jsme tam dorazili, jsme se zrovna dozvěděli 

že hledaj ještě letadlo, které tam bylo před námi – naše letadlo a v tom letadle byl jeden můj moc dobrej kamarád a během 

takových 24 hodin ho našli a našli ho na dně moře. Takže jsem se poprvé sešel  s někým, kdo zemřel takovýmle způsobem. A 

chybí mi ještě do dneška. 

Později létal v severovýchodním Skotsku proti německým ponorkám. 

VLAK 

Měl vlastně obrovské štěstí v neštěstí, když se krátce po válce vrátil co Čech a shledal se opět se svou rodinou. Po několika 

měsících se vrátil do Anglie, oženil se a měl dvě děti. Na 7 let se odstěhoval do Izraele a naučil se tamější řeč. Poté se vrátil a 

nakonec usadil ve své rodné zemi, kde se svou druhou manželkou žije dodnes. 

Jeho příběh na nás velmi zapůsobil stejně jako jeho neuvěřitelně skromná a vstřícná osobnost.  

  


