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O zachránci dětí vznikl dokument

PŘIJEL KAREL IV.: Slavnosti Tří kápí v Třebíči poctil svou návštěvou Otec vlasti, král a císař Karel IV. Na Podzámeckou se 
dostavil v sobotu 20. srpna odpoledne za doprovodu početné družiny. Stal se také hlavní postavou večerního průvodu od 
baziliky sv. Prokopa Židovským městem. Role Karla IV. se zhostil Michal Miki Lukáč z Divadelního souboru Ampulka. 
 Foto: Antonín Zvěřina  

Dokument o Antonínu Kalino-
vi měl svoji premiéru na židov-
ském festivalu Šamajim 
v Třebíči.   

 Antonín Zvěřina

Premiéra dokumentárního fi lmu 
Děti Antonína Kaliny se uskutečni-
la v pátek 6. srpna v Zadní synagoze 
v Třebíči. Pojednává o třebíčském 
rodákovi, který na sklonku války 
zachránil život téměř tisícovce dětí 
v koncentračním táboře Buchen-
wald.  

Slavnostního promítání se zúčast-
nili tvůrci z České televize, scénáris-
ta Stanislav Motl, produkční Lenka 

Poláková, režisér Pavel Dražan a kame-
raman Libor Stibůrek. Do Třebíče při-
jeli i vzácní hosté Naft ali Fürst z Izrae-
le a Pavel Khon ze Spolkové republiky 
Německo. 

Hlavní motor
Oba dva patřili k dětem, které Kali-

na zachránil. „Musím říct, že hlavním 
motorem realizace celého díla byl Sta-
nislav Motl,“ upozornila ředitelka 
městského kulturního střediska Jaro-
míra Hanáčková. 

Připomněla, že Stanislav Motl 
již dříve vydal knihu Děti Antoní-
na Kaliny, kde podrobně popisoval 
jeho hrdinský čin. Kniha se pak stala 
předlohou pro dokument. 

„V závěru knihy jsem napsal, když 
už pro někoho něco uděláš a riskuješ 
při tom život, nemůžeš počítat s žád-
nou vděčností, musí ti stačit pocit, že 
jsi udělal dobrou věc, a že jsi to udě-
lal proto, že jsi nemohl jinak,“ sdělil 
Motl.

Netajil, že má radost, že se Anto-
nín Kalina, byť už zemřel, oceně-
ní dočkal. „Mám velikou radost, jak 
se k osobnosti Kaliny postavilo město 
Třebíč. Získal i čestné občanství a byla 
mu odhalena pamětní deska,“ naznačil 
Motl.

Následně poděkoval Lence Polákové, 
která se také velkou měrou zasloužila o 
zpracování dokumentu.

 (Pokračování na str. 6)

Zazní melodie 
z muzikálů

Muzikálové nebe uvede Kultur 
Top Třebíč v neděli 16. října od 19 
hodin v Národním domě na Karlo-
vě náměstí v Třebíči. Jedná se o kon-
cert slavných muzikálových melodií. 
Účinkují sólisté Městského divadla 
Brno Ivana Odehnalová, Jana Musi-
lová, Petr Štěpán a Lukáš Vlček. 
Doplní je členky baletního souboru.   

 -zt-

K dispozici bude 
chléb a máslo

Jarmark BIO/EKO a výrobků s 
označením Vysočina Regionální 
produkt se uskuteční v pátek 8. září 
na Karlově náměstí od 8.30 do 16 
hodin. Kromě bohaté nabídky nej-
různějšího zboží tam mohou náv-
štěvníci zdarma ochutnat čerstvý 
chléb se stloukaným máslem. Nově 
tam budou sladkovodní ryby, pro-
jekt ryba na talíř a kuchařská show. 

 -zt-

Koná se 
Den charity

Den charity - Charita – místo vel-
kých setkání se uskuteční ve středu 
21. září od 10 do 17 hodin v Třebí-
či na Karlově náměstí. Charita tam 
bude prezentovat svoje služby a pro-
dávat výrobky. Zájemci si mohou 
například nechat změřit tlak. Od 
13.30 hodin na náměstí vystoupí žá-
ci Základní umělecké školy Fórum, 
od 15 hodin zahraje skupina  Kolo-
wrath a od 16 hodin se představí rap-
per Freedy. -zt-

Procházka začne 
instruktáží

Podzimní vycházka s hůlkami se 
uskuteční v neděli 18. září. Akce 
startuje od patnácti hodin na Potoce. 
Procházka začíná krátkou instruk-
táží. Celková délka trasy trvá dvě až 
dvě a půl hodiny.  -zt-


