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Téměř neuvěřitelný, a přesto prav-
divý příběh českého vězně, které-
mu se v krutých podmínkách kon-
centračního tábora Buchenwald 
podařilo zachránit tisícovku židov-
ských dětí. Dětí, na které čekala 
smrt. Jmenoval se Antonín Kalina 
a byl z Třebíče. Doma zapomenutý, 
ve světě, zejména v USA a Izraeli, 
uctívaný. 

To byl důvod, proč se publicista Sta-
nislav Motl pustil do pátrání po té-
to osobnosti a po shromáždění všech 
dostupných dokumentů napsal knihu 
Děti Antonína Kaliny.

„Kdybych měl shrnout tři hlavní pova-
hové rysy Antonína Kaliny, tak to byly 
hrdost, skromnost a smysl pro povin-
nost,“ nastínil autor. Podotkl, že popr-
vé se o něm dozvěděl v polovině deva-
desátých let minulého století v Izraeli 
a byl z jeho příběhu doslova v šoku. 

Na rozdíl od mediálně proslulých 
zachránců Židů Oskara Schindlera či 
Nicholase Wintona se Antonín Kali-
na každodenně díval do tváře smrti. 
„Tím rozhodně nepopírám jejich záslu-
hu o záchranu židovských obyvatel,“ 
zdůraznil Motl. 

Přesto si myslí, že Antonín Kalina 
byl zcela výjimečný hned z několika 
důvodů. „Opravdu každý den risko-
val svůj život, v papírech měl napsáno 
nežádoucí a nevěděl, zda následující den 
přežije,“ konstatoval Stanislav Motl. 

S postupem Rudé armády na 
východní frontě začali Němci likvido-
vat koncentrační a vyhlazovací tábory 
ve východní Evropě a dosud živé věz-
ně posílali na pochody smrti. Část z 
nich mířila do koncentračního tábora 
Buchenwald v Německu, kde byl rov-
něž vězněn Kalina. 

V posledních měsících války do 
Buchenwaldu přišlo asi sto tisíc  věz-
ňů. Mezi židovskými se nacházelo 
také velké množství dětí, chlapců ve 
věku 12 až 16 let, z celé Evropy.

V táboře v té době již existoval tajný 
podzemní komunisty vedený odboj, 
který právě pro tyto děti organizoval a 
vedl zvláštní baráky pro mládež. 

„Kalina je označil jako objekty zamo-
řené tyfem, toho se nacisti báli, a pro-
to se jim vyhýbali,“ poznamenal Motl. 
Netajil, že  Kalina měl v té době v 
táboře slušné postavení, stal se vedou-
cím bloku, kde se zmiňované baráky 
nacházely. 

„To ovšem neznamená, že měl nějaké 
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výsadní postavení,“ zdůraznil Motl. 
Věznitelé nemohli nápor vězňů zvlád-
nout, a proto si takto s organizací 
vypomáhali. 

Kalinovi také pomohlo to, že ač 
byl vyučený ševcem, výborně ovlá-
dal několik světových jazyků a per-
fektně němčinu. K záchraně dětí pak 
významně pomohl nálet amerických 
letadel na Osvětim, kde se podařilo 
zničit kartotéku. To pomohlo Kalino-
vi při padělání dokumentů.  

„Věc, která ovšem se mi zdá být nejod-
vážnější, je skutečnost, že měl židovské 
děti připravit na pochod. On si je svolal, 
ale řekl jim, kdo řekne, že je Žid, tomu 
přerazí hnáty,“ poznamenal Motl. Tak 
se mu podařilo děti od transportu 
zachránit. 

Nastínil další příběh, kdy komunis-
ta Kalina před smrtí zachránil národ-
ního socialistu Petra Zenkla, který po 
komunistickém puči v únoru 1948 
uprchl na Západ. V koncentračním 
táboře Buchenwald také pracovala 

organizace, která se podílela na osvo-
bození tábora, a v té samozřejmě 
Antonín Kalina nemohl chybět.

„Musím jen upozornit, že Antonín 
Kalina na vše nebyl sám, měl kolem sebe 
několik spoluvězňů, kteří mu významně 
pomáhali,“ zdůraznil Motl. A skrom-
nost se projevila po válce, kdy o 
svých činech nikomu neřekl. „Kalina 
patří mezi lidi, kteří by měli být příkla-
dem pro současnou dobu, Vše, co dělal, 
považoval za svoji povinnost,“ uzavřel 
Stanislav Motl.  Antonín Zvěřina
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městského kulturního střediska:
Jedná se o příběh, který si pozor-

nost zcela jistě zaslouží. V Izraeli od 
roku 1963 se dostává významným 
osobnostem titul Spravedlivý mezi 
národy. Jsem velice ráda, že v roce 
2012 jej obdržel třebíčský rodák 
František Kalina. Připomínám, že se 
jedná o titul pro osoby nežidovské 
národnosti, které se nějakým způ-
sobem podílely na ochraně Židů. 
Z České republiky ho obdrželo zhru-
ba sto osob. Myslím si, že pro Třebíč 
je obrovskou ctí, že právě třebíčský 
rodák toto světově uznávané vyzna-
menání obdržel. 

A je to i symbolické, protože Tře-
bíč se pyšní památkami UNESCO, 
bazilikou sv. Prokopa, židovskou 
čtvrtí a židovským hřbitovem a jed-
ním z důvodů zapsání je právě bez-
problémové soužití křesťanů a Židů 
v sousedství. A tady máme příklad, 
že obyčejný člověk, křesťan, přesvěd-
čený komunista, pomáhal židovským 
dětem. S nasazením vlastního života. 
Přiznám se, že jsme nevěděli, že publi-
cista Stanislav Motl po osudech Anto-
nína Kaliny pátrá, ale jsem ráda, že se 
nám společně podařilo tuto osobnost 
dostat do širšího povědomí veřejnos-
ti. 

 Pavel Heřman, starosta Třebí-
če:

Příklad Antonína Kaliny nás musí 
naplňovat ctí, že jsme jeho spoluob-
čany, i když jsme se generačně minu-

li. My bychom si z jeho života měli 
vzít příklad, byť nejsme v takové 
situaci jako on. Jen chci zdůraz-
nit, že v jeho roli nehrála roli poli-
tická příslušnost, a to by nám prá-
vě mělo být tím příkladem. Kdyby 
tento úžasný příběh jen z části 
napravil současné mezilidské vzta-
hy, bylo by to úžasné. Příběh se 
vynořil v naprosto vhodnou dobu, 
protože nikdy není pozdě následo-
vat dobrý příklad. 

 Pavel Pacal, místostrosta Tře-
bíče:

Při líčení tohoto příběhu se derou 
slzy do očí. Myslím si, že v rám-
ci města bychom měli učinit vše 
pro to, aby odkaz Antonína Kaliny 
zůstal i pro další generace. Jednou 
z cest je změnit pravidla pro udělo-
vání čestného občanství jen pro ži-
jící občany. Aby si lidé uvědomili, 
že dělat správnou věc se vyplatí.   

 Julie Dolejší, zastupitelka:
Ten příběh je tak dojemný, že člo-

věk není schopný v první chvíli ani 
zareagovat. Všechna čest a klobouk 
dolů před takovými lidmi. 

 Jaromír Slavík, synovec Anto-
nína Kaliny:

Je nás 16 žijících potomků, o to 
víc nás to těší, že se Antonínu Kali-
novi dostalo spravedlivého oceně-
ní, a o to víc jsme na to hrdí a je 
to pro nás velká čest.  Strýc u nás 
bydlel a na pobyt v koncentračním 
táboře vzpomínal často, s rodiči to 
probíral. Měl i spoustu fotografi í, 
vyprávěl běžné příhody, ale nikdy 
se nezmínil o záchraně těch dětí. 
Prostě o tom nechtěl hovořit. 

Pokud jde o jeho potomky, 
v Americe žije jeho vnučka, na kte-
rou jsme získali kontakt, tak uvidí-
me. V kontaktu s některými zachráně-
nými dětmi nejsme. Opakuji, ani my 
jsme ještě donedávna o hrdinství strý-
ce nic nevěděli. Stanislav Motl strýce 
kontaktoval ještě za jeho života, ale 
to už bydlel v Praze, kde se podruhé 
oženil. V Buchenwaldu jsme se nikdy 
podívat nebyli.    -zt-
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