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 Antonín Kalina se narodil 17. úno-
ra 1902 v Třebíči a zemřel 1. ledna 1990 
v Praze. Jednalo se o československého 
občana, vězněného během druhé světo-
vé války z politických důvodů v koncen-
tračním táboře Buchenwald. Tam se mu 
podařilo různými způsoby zachránit život 
více než devíti stům židovských dětí.

 Sir Nicholas George Winton se 
narodil 19. května 1909 v Londýně a 
zemřel 1. července 2015 v Sloughu. Byl 
to britský makléř a humanitární pracov-
ník, který v roce 1939 zachránil 669 pře-
vážně židovských dětí z okupovaného 
území Československa před transportem 
do koncentračních táborů. Zajistil jim 
odjezd vlakem do Spojeného království.

 Občanské sdružení FOR JANE 
poskytuje fi nanční a materiální podporu 
zdravotně postiženým. Jedná se zejmé-
na o aktivní zdravotně postižené spor-
tovců a lidi, kteří se chtějí začlenit do 
„normálního“ života.

 Aleš Denner trpí svalovou dystrofi í 
Duchennova typu (DMD). Svalová dys-
trofi e neboli ubývání svalstva je gene-
tická choroba. Tělo nemocného si neu-
mí vyrobit bílkovinu dystrofi n, bez níž 
svalstvo nemůže fungovat. Svaly ocha-
bují, až přestanou fungovat úplně, a 
postižený, většinou ani ne plnoletý, umí-
rá z důvodu selhání dýchacího svalstva. 
Příčinou choroby je vrozená mutace, 
tedy chybný zápis v genetickém kódu, 
který není léčitelný. Svalová dystrofi e 
je proto onemocnění smrtelné, léčba je 
pouze symptomatická, omezená na mír-
nění příznaků tak, aby nemocný prožil v 
rámci možností co nejdelší a nejkvalit-
nější život. V Tel Avivu v Izraeli je zatím 
jediné místo na světě, kde by mohlo do-
jít k aplikaci kmenových buněk z důvodu 
zastavení progresivní svalové dystro-
fi e, popřípadě ke zmírnění průběhu této 
nemoci.

Postiženému Aleši Dennerovi pomůže...
(Dokončení ze str. 1)

Připomněl, že Izrael navštívil čes-
ký prezident Miloš Zeman i nejvyš-
ší vládní představitelé. Na oplátku 
Českou republiku navštívili zástupci 
vedení izraelského státu.

„To ale nestačí. Musíme se snažit o 
krásné vztahy i mezi lidmi. A to je úkol 
velvyslanců,“ podotkl. Poukázal, že 
Židé v Třebíči, což ukazuje historie, 
v porovnání s jinými místy v Evropě, 
měli ve městě pro život velice dobré 
podmínky.

„Pak ale přišla druhá světová válka, 
holocaust, v mnoha zejména menších 
sídlech včetně Třebíče to byl konec židov-
ského obyvatelstva,“ poznamenal.

Poděkoval současnému starosto-
vi Pavlu Janatovi i jeho předchůdci 
Pavlu Heřmanovi za všechnu práci, 
kterou věnovali pro záchranu židov-
ské čtvrti v Třebíči, aby tady zůstala 
zachovaná pro další generace. Upo-
zornil, že i v jiných částech repub-
liky dochází k obnově židovských 
památek. Za všechna jmenoval Horní 
Cerekev na Pelhřimovsku, kde úpra-
vami prošel židovský hřbitov.

Antonín Kalina  
„Nelze mluvit o historii Třebíče, aniž 

bychom se nezmínili o osobnosti Anto-
nína Kaliny. Bylo mi ctí jmenovat tuto 
osbnost na vyznamenání in memori-
am Spravedlivý mezi národy,“ připo-
mněl Gary Koren. Naznačil, že zane-
dlouho se uskuteční v Třebíči festival 
Šamajim, který připomene historii 
židů nejen v tomto městě, ale v celé 
České republice. „Jsem velmi vděčný, že 
se taková akce v Třebíči koná,“ netajil 
izraelský velvyslanec.

„Jsem velice rád, že vás tady, Aleši, 

IZRA ELSKÝ velvyslanec Gary Koren (vpravo) předal Aleši Dennerovi něko-
lik dárků. Vedle velvyslance stojí překladatel, vedle Aleše jeho maminka Eva a 
zástupkyně FOR JANE Eva Fruhwirtová. Foto: Antonín Zvěřina

vidím. Brzy pojedete do Izraele na léčbu  
a budu vám držet palce, aby vše dobře 
dopadlo,“ pokračoval. „Děkuji vám za 
pozornost,“ ukončil svoji řeč velvysla-
nec opět česky.

První otázka z pléna směřova-
la k osobnosti třebíčského rodáka 
Antonína Kaliny. „V případě Anto-
nína Kaliny se jedná o člověka, který 
projevil velkou statečnost, kdy za velmi 
těžkých okolností v koncentračním tábo-
ře zachránil zhruba 900 zejména mla-
dých životů,“ nastínil Gary Koren.

Sám se podílel na jeho nominaci na 
vyznamenání Spravedlivý mezi náro-
dy, které dostávají lidé jiné národnos-
ti než židovské, kteří se podíleli na 
záchraně židů během druhé světové 
války. 

Nicolas Winton
Izraelský velvyslanec se zmínil i 

o osobnosti Brita Nicolase Winto-
na, který se též nezištně na záchraně 
židovských dětí v období před dru-
hou světovou válkou. „On na rozdíl 
od jiných lidí věděl, že se blíží katastro-
fa, a ihned začal jednat. Jsem velice rád, 
že byl vyznamenám nejvyšším českým a 
britským vyznamenáním,“ konstatoval 
Gary Koren. Doplnil, že v Izraeli ještě 
žijí děti, které tehdy zachránil. 

Připomněl, že byl jedním z iniciá-
torů jeho jmenování na Nobelovu 
cenu. Dotkl se i osobnosti spisovatele 
Arnošta Lustiga. „Lidé skrze jeho díla 

si mohou uvědomit, co se tehdy v kon-
centračních táborech dělo,“ poukázal.

Ke slovu se dostala Eva Fruhwirto-
vá ze sdružení FOR JANE. „Dovolte 
mi, abych na začátku omluvila manžele 
Vostálovi, kteří iniciativu vymysleli, a já 
je tady zastupuji. FOR JANE uspořáda-
lo sbírku, která je určená na léčení Aleše 
Dennera. Ta si vyžádá 38 tisíc dolarů, 
tedy asi 900 tisíc korun“ zdůraznila.

Sdružení se podařilo během tří 
měsíců shromáždit téměř milion 
korun. „Za to patří všem dárcům vel-
ký dík a zásluhu na přípravě léčení má 
izraelské velvyslanectví,“ naznačila 
Fruhwirtová. Gary Koren vzápětí při-
pomněl i roli českého velvyslanectví 
v Izraeli.

Poděkování
„Chtěl bych za rodinu Kalinovu podě-

kovat panu velvyslanci a celému státu 
Izrael za ocenění, které Antonín Kalina 
obdržel. Vynikal skromností, protože 
se nikdy o této činnosti nikomu nezmí-
nil. Děkuji i městu Třebíči, které mu též 
udělilo vysoké vyznamenání,“ uvedl 
Jaromír Stehlík.   

Eva Dennerová připustila, že Alešo-
vo léčení je pro rodinu velká událost, 
protože bude první, kdo něco takové-
ho absolvuje. „Je to pro něj velká šance. 
Nemoc jsme zjistili, když měl dva roky, 
a trpí vzácnou formou nemoci, na kte-
rou neexistují žádné léky,“ konstatova-
la. Pevně věří v synovo uzdravení.

Poslední třebíčské kroky velvyslanec 
absolvoval ve vlaku Lustig, kde si pro-
hlédl výstavu věnovanou holocaus-
tu. Večerní divadelní inscenace Mod-
litba pro Kateřinu Horovitzovou na 
motivy Arnošta Lustiga se nezúčast-
nil, měl jiný program. Přislíbil svoji 
účast také na festivalu židovské kultu-
ry Šamajim, který v Třebíči začíná 27. 
července.

Vážným zájemcům nabízíme:
    práci vhodnou pro invalidní a starobní důchodce
     práci v kulturně zajímavém prostředí
    mzdu 67,- až 74,- Kč/hod 
    práci pro stabilního zaměstnavatele
    možnost profesního rozvoje
    příspěvek na rehabilitace a rekreační pobyty dětí

Požadujeme: 
     zodpovědnost, spolehlivost

    trestní bezúhonnost

VKUS-BUSTAN  s. r. o.V
firma s dlouholetou tradicí ve službách ostrahy majetku a osob, přijme

STRÁŽNÉ 
pro pracoviště Jaroměřice nad Rokytnou, 
Náměšť nad Oslavou 

Zájemce žádáme o zaslání životopisu na e-mail: petra.skoumalova@vkus-bustan.cz
 více informací na tel. č. 725 466 606844 198 198

Rychlá půjčka
bez rizika
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