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(Dokončení ze str. 1)
 Připustil, že prosadit natáčení nebylo 

jednoduché, protože o osobě Kaliny se 
příliš v minulosti nemluvilo. 

„Nezměnila to ani skutečnost, když mu 
prezident republiky Miloš Zeman udě-
lil státní vyznamenání,“ poukázal Motl. 
Podotkl, že jeho i ostatní lidi ve štá-
bu natáčení velice ovlivnilo v kladném 
směru. 

Záběry se natáčely ve čtyřech zemích, 
v Izraeli, ve Spolkové republice Němec-
ko, na Slovensku a pochopitelně v Čes-
ké republice. Ve všech se štáb setkal 
s pochopením a lidé jim vycházeli 
vstříc. 

Američan pomohl
„Musím říct, že v USA žije velice dob-

rý režisér Steve Moskovic. Jedná se o syna 
jednoho ze zachráněných dětí. Vůbec jsme 
se neznali a oba jsme pracovali na stejném 
tématu. On začal v roce 2009 točit doku-
ment ve své produkci, který je příběhem 
čtyř zachráněných dětí,“ uvedl Motl.

Doplnil, že v něm vystupují i oba 
přítomní pánové. Film se jmenoval 
Kinderblock 66. Následně se oba páno-
vé seznámili a poznatky Moskovice také 
přispěly ke zdárnému dílu. Zmínil se o 
Hanáčkové, která prosadila, aby se pre-
miéra fi lmu uskutečnila právě v Třebíči.    

„Také jsem rád, že jsem mohl poznat 
tyto dva pány. Po tom všem, co prožili, tak 
si v sobě uchovali optimismus. Mají obrov-
skou životní sílu, kterou dokáží předávat 
lidem ve svém okolí. Pokud jde o Kalinu, 
nikdy se nezmiňoval, co v Buchenwaldu 
učinil,“ upozornil Motl. 

To byl i důvod, proč se o Kalinovi 
dozvěděl až v polovině devadesátých 
let minulého století. Dokument pak 
považuje za jeden ze svých největších 
úspěchů, které v životě dokázal. 

O získání nejvyššího ocenění v Izrae-
li Spravedlivý mezi národy se zasloužil 
Naft ali Fürst. Netajil, že se na tom 
podílelo víc lidí, díky nimž se podaři-
lo shromáždit tolik dokumentů, že pří-
slušná komise toto ocenění pro Antoní-
na Kalinu odsouhlasila.   

Mluvil i o koncentračním táboru 
Buchewald, kdy zdůraznil, že se na 
záchraně nepodílel jen jeden člověk, 
ale že to byla rozsáhlá síť statečných li-
dí, z nichž vynikal právě Antonín Kali-
na.  „Na to, že jsem se podílel na dosažení 
vyznamenání pro Kalinu jsem velice pyš-
ný,“ uvedl Fürst. 

Hanáčková upozornila, že právě toto 
vyznamenání udělené v roce 2012 
vzbudilo zájem o Kalinovu osobnost 
v Třebíči. Shodou náhod se podařilo i 
vypátrat jeho příbuzné, kteří ve městě 
stále ještě bydlí.   

Počáteční nedůvěra
Pak se zeptala Pavla Khona, zda si na 

osobnost Kaliny pamatuje. „Nepama-
tuji si na něho příliš detailně. Když jsem 
přišel do dětského bloku číslo 66, byl jsem 
ve velice špatném zdravotním stavu,“ 
naznačil.

Netajil, že před tím čtrnáct dní ces-
toval do Buchenwaldu z Osvětimi a 
nebylo to na přelomu ledna a úno-
ra jednoduché. „Zpočátku jsem byl na 
jiném bloku, než jsem se dostal na blok 
66. Neměl jsem ani tušení, že je to dětský 
blok. Setkal jsem se tam se známým ješ-
tě z Prahy, doktorem Jindřichem Flusse-
rem, který byl Kalinovou pravou rukou,“ 
vzpomínal. 

Netajil, že vedoucí bloku byli často 
surovci, kteří se s vězni nemazlili. Čas-
to je i zabíjeli. „Proto jsem se mu snažil 
vyhýbat, měl jsem z něj po zkušenostech 
strach,“ poznamenal Khon. Teprve 
postupem času zjistil, že se Kalina cho-
vá úplně jinak. 

„Ale když jsem se vrátil z koncentrační-
ho tábora, vlastně jsem si neuvědomoval, 
kdo to byl. Ale takových lidí jako on bylo 
opravdu málo,“ poukázal Khon. Pro-
dukční Poláková poukázala, že prosa-
dit natáčení se podařilo díky osobnosti 
Stanislava Motla.

„Vždy má perfektně připravený scénář, 
takže se natáčení neprodlužuje, což se u 
jiných autorů často říct nedá,“ uvedla. 
Svoji roli sehrálo i to, že Kalina zachrá-
nil děti v koncentračním táboře, to je 
celosvětově zcela ojedinělé.  

Netajila, že se nepodařilo natočit vše, 
co tvůrci chtěli, aby se v dokumentu 
objevilo. „To se nepodaří nikdy,“ netajila 
Poláková. 

Bude to překvapení
To potvrdil i Motl, že se do 52 

minut trvajícího dokumentu opravdu 
všechno nevešlo. Scénáristu násled-
ně pochválil i režisér Dražan. Poláková 
doplnila, že pro mnoho lidí bude doku-
ment překvapením, protože o Kalinovi 
nic nevědí. 

Připustila, že Česká televize tento 
dokument bude nabízet i do zahraničí 
po promítnutí v televizi zhruba v polo-
vině října. Ke slovu se dostal opět Pavel 
Khon, že impulsem pro něj zajímat se 
opět o osobu Kaliny, byl zmiňovaný 
americký fi lm. 

„Oslovil mě jeho režisér a já byl ochoten 
spolupracovat,“ naznačil Khon. I v tom-
to dokumentu se nakonec některé 
záběry natáčení s ním neobjevily. „Ale 
měl jsem možnost si opět na tu dobu 
vzpomenout,“ přiznal.

Třebíčský místostarosta Pavel Pacal 
potvrdil, že příběh i pro něj znamená 
mnoho. „Je mi ctí, že mohu sedět v tak 
významné společnosti,“ upozornil. Dopl-
nil, že se lidé na radnici okamžitě shod-
li, že je potřeba tento příběh nadále při-
pomínat. 

Má radost, že se podařilo příběh zpo-

pularizovat a ví o něm veřejnost. Město 
proto plánuje v židovské čtvrti vybudo-
vat muzeum holocaustu, které ponese 
Kalinovo jméno. Pokud jde o věk, Naf-
tali Fürstovi bylo v roce 1945 dvanáct 
let, Pavlu Khonovi patnáct let. 

Při promítání se diváci dozvědě-
li, že dokument mapuje osudy dvou 
lidí, Naft ali Fürsta a Antonína Kali-
ny. Netají, že Kalina byl předváleč-
ný komunista a ve svých postojích 
nesmlouvavý člověk. To mu ovšem 
nebránilo, aby pomáhal i lidem, kteří 
měli jiné názory. 

Více už zájemci uvidí přímo v doku-
mentu. Co se stalo s oběma chlapci 
po válce? Pavel Khon pracoval dlouhá 
léta v redakci rozhlasové stanice Svo-
bodná Evropa. Rodina Naft ali Fürsta 
se po puči v roce 1948 vystěhovala do 
Izraele. 

Po promítnutí dokumentu násle-
dovala krátká beseda s diváky. Prv-
ní dotaz, proč dokument vznikl až 26 
let po Kalinově smrti. Stanislav Motl 
zopakoval, že se o Kalinovi dozvěděl až 
po cestě do Izraele v polovině devade-
sátých let a věnoval mu kapitolu v kni-
ze Oběti a vrazi.

Nemohl najít příbuzné
Ta vyšla v roce 2009. „Měl jsem pro-

blém, že jsem dlouho nemohl najít jeho 
příbuzné. Věděl jsem, že je z Třebíče a 
že měl mnoho sourozenců. Před několi-
ka lety jsem se Šamajimu účastnil a taky 
naznačil, že hledám příbuzné,“ vzpomí-
nal Motl. 

To se mu podařilo až s pomocí ředi-
telky městského kulturního střediska 
Hanáčkové v roce 2013. Připomněl, 
že již existovala nahrávka z roku 1988, 
kterou s Kalinou točily dvě redaktor-
ky z USA. Ukázky jsou vidět i v doku-
mentu.

Dále mu pomohly k objasnění celé 
akce dva spisy, Jindřicha Fusslera a 
Antonína Kaliny, kde události nejen 
v koncentračním táboře popisují. 
„Teprve když jsem měl všechny dokumen-
ty pohromadě, mohli jsme se pustit do 
natáčení. A měl jsem štěstí na Českou tele-
vizi Ostrava, která mi vyšla vstříc,“ po-
dotkl Kalina. 

Doplnil, že když se dozvěděl, že se 
dokument bude točit, seděl se svou 
mladší sestrou v Praze v kavárně, ač 
není žádný kavárenský povaleč. Ta 
zpráva ho natolik potěšila, že vypil na 
oslavu dva panáky.  

Naznačil, že se stále považuje za 
Čechoslováka a Kalinu objevili sloven-
ští židé. Rodina Naft ali Fürsta pochá-
zela ze Slovenska. A opět připomněl 
skvělý dokument amerického režiséra 
Stevena Maskovice, který se bohužel 
v České republice nikdy nepromítal. 

„Ale v něm bylo málo zmínek o Kalino-
vi. Chtěl jsem jeho osobu popsat detailně-
ji,“ poznamenal Motl. Další dotaz smě-
řoval k tomu, kde se nachází seznam 
vězňů bloku 66, který si Kalina psal. 
Naft ali Fürst přiznal, že ho vlastní. 

Do diskuze se přihlásila přítomná 
vnučka Jindřicha Flussera a kromě dí-
ků tvůrcům chtěla vědět, kdy se Pavel 
Khon s jejím dědečkem poprvé sezná-
mil.

Soukromá výuka
„Znal jsem ho jako mladíka. Myslím si, 

že když bylo židovským dětem zakázáno 
chodit do školy, tak mě soukromě společ-
ně s několika dalšími dětmi učil. Což bylo 
samozřejmě tajné,“ odpověděl Khon.

Později se s ním setkal za dramatič-
tějších okolností. To když byl trans-
portován z tábora Březinka do vedlej-
šího tábora se svým bratrem. Tam se 
opět setkal s Jindřichem Flusserem, 
který pracoval v tamní nemocnici jako 
pomocný lékař.

„Můj bratr byl o dva roky starší než já a 
onemocněl a nemohl chodit do práce. Do 
ní jsme chodili každý den asi deset kilo-
metrů. Vstávali jsme v pět hodin ráno, těž-
ce jsme pracovali a večer v osm hodin jsme 
se vraceli zpátky,“ přiblížil Khon.

Za dva dny chtěl bratra navštívit a zjis-
til, že celý nemocniční blok je prázdný. 
„Nevěděl jsem, kam se můj bratr dostal. 
Dozvěděl jsem se to, až jsem se vrátil po 
třech letech věznění. Setkal jsem se o něko-
lik roků později s Jindřichem Flusserem 
a ten mi řekl, že čas od času se nemocni-
ce zlikvidovala a všichni nemocní skončili 
v plynových komorách,“ uzavřel vyprávě-
ní Pavel Khon. 

ZLEVA scenárista Stanislav Motl, Naft ali Fürst z Izraele a Pavel Khon ze Spolkové republiky Německo.
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