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Pamětní síň bude v Třebíči 
připomínat zachránce stovek 
židovských dětí. 

 Antonín Zvěřina

Rodák Antonín Kalina má v Třebí-
či svoji pamětní síň. Hrdinovi, který 
zachránil zhruba tisícovku židovských 
dětí v koncentračním táboře Buchen-
wald, ji otevřelo městské kulturní 
středisko v pátek 17. února v budově 
v sousedství Zadní synagogy.  

Slavnostní akt v Zadní synagoze a 
otevření síně připomněly také  115. 
nedožité Kalinovy narozeniny. Úvod-
ního slova se ujal starosta Třebíče 
Pavel Janata. 

„Jsem velice rád, že počin Antonína 
Kaliny neupadl v zapomnění,“ uve-
dl. Upozornil, že Kalinovi se dostalo 
ocenění od Izraele, kdy obdržel cenu 
Spravedlivý mezi národy. Prezident 
republiky Miloš Zeman mu udělil 
medaili Za zásluhy I. stupně. 

„Třebíč jmenovalo Antonína Kalinu 
čestným občanem města. V roce 2015 js-
me mu odhalili na budově bývalé židov-
ské školy pamětní desku,“ připomněl 
Janata. 

Naznačil, že pamětní místnost bude 
navždy připomínat život a činy tře-
bíčského rodáka. Jako další promluvil 
náměstek hejtmana Pavel Pacal. 

Pomohl kamarád
Upozornil, že objevení činu Kali-

ny sahá do roku 1988. Na popud 

jeho spoluvězně a kamaráda Jindři-
cha Flussera natočili dvě redaktorky 
americké televize s Kalinou dvouho-
dinový rozhovor. 

Nyní se promítá v Muzeu holo-
caustu ve Washingtonu. „Na základě 
tohoto rozhovoru si na osobnost Kaliny 
vzpomněly některé zachráněné děti,“ 
upozornil Pacal. 

Kalinův život inspiroval dokumen-
taristu Stanislava Motla ke zmínce 
v knize Oběti a jejich vrazi. Knihu 
Děti Antonína Kaliny cele věnoval 

třebíčskému rodákovi. 
Na jejím základě byl natočený 

dokument, který měl loni o svát-
ku Šamajim premiéru právě v Zad-
ní synagoze. Pacal poděkoval ředi-
telce kulturního střediska Jaromíře 
Hanáčkové, která stála u zrodu myš-
lenky otevřít Kalinovi Pamětní síň. 

„Máme fi lmy, ve kterých líčíme příbě-
hy kontroverzních postav jako je Krej-
číř či Mrázek. Nebylo by špatné, kdy-
bychom točili i fi lmy o našich hrdinech, 
jako se to často děje v USA. Jsem rád, 

že Třebíč se k něčemu takovému hlásí,“ 
uzavřel svoji řeč Pacal.  

Jitka Padrnosová z Okresního stát-
ního archivu připomněla, že Kalina 
se narodil ve čtvrti Kočičina a vyučil 
se obuvníkem. „Kalina ale především 
nebyl jednoduchou osobností,“ zdůraz-
nila. 

Několikrát se dostal i do rozporu se 
zákonem. „Rozhodně se nechoval tak, 
jak si představujeme, že by se hrdina 
chovat měl,“ podotkla Padrnosová. 

Urážel strážníka 
Například v roce 1935 při pří-

ležitosti Sokolského sletu hrubě 
urážel strážníka, který měl dohlížet 
na pořádek. Za to byl odsouzen ke 
třem dnům vězení. 

Poprvé se dostal do křížku se záko-
nem už v roce 1920 ve Znojmě. Jeho 
život značně ovlivnil jeho prokomu-
nistický postoj. „Možná toto vše ho 
natolik formovalo, že se na konci války 
zachoval, tak jak se zachoval,“ pozna-
menala Padrnosová. 

Tím, že se vždy vzpíral právu a 
pořádku, ho přivedlo i na myšlen-
ku zachránit s nasazením vlastního 
života stovky dětí. Na závěr zazněl 
úryvek z Kalinovy písemnosti. 

Ten ukázal, že si všechny zážitky 
pečlivě zapsal. Po připomenutí osob-
nosti Kaliny se účastníci přesunu-
li ze Zadní synagogy do sousedního 
domu, kde se přesvědčili, že expozi-
ce bez zbytečného patosu připomíná 
jeho život a hrdinství.

SLAVNOSTNÍ otevření Pamětní síně Antonína Kaliny zcela zaplnilo třebíčskou 
Zadní synagogu.  Foto: Antonín Zvěřina

Hrdina Antonín Kalina má pamětní síň

Nemocnice Třebíč se specializuje 
na poskytování zdravotní péče, zahr-
nující ambulantní a lůžkovou léčeb-
nou péči, preventivní péči a lékáren-
skou činnost. V tomto zařízení se 
rozhodli odlišit od ostatních a udělat 
pro své pacienty o něco více.

„Společnost ARIA PURA ,  specialis-
ta na profesionální provonění prostor, 
byla oslovena, aby provoněla a odstra-
nila nepříjemné pachy,“ naznačil tech-
nický náměstek nemocnice Franti-
šek Kalina. .“

„Nemocnice Třebíč nemá být pouze 
obyčejným zdravotnickým zařízením. 
Naší vizí je vytvořit moderní místo, 
které bude mít nejen přívlastek léčebné, 
ale zejména pečující a relaxační. Proto 
jsme se rozhodli všem návštěvníkům i 
pacientům zkvalitnit pobyt tady díky 
vůni bílého čaje. 

Ta má umocnit a dokonale podpořit 

náš koncept příjemného místa, odstra-
nit nežádoucí odér a vytvořit prostředí 
snižující stres, který je často s návštěvou 
či pobytem v nemocnici spojen,“ dopl-
nil Kalina.

„Při cestování v zahraničí jsem si vši-
ml mnohých konceptů provonění inte-
riérů, ať už v buticích, nebo velkých 
obchodních domech. Pravdou ale je, že 
ať byla vůně instalována kdekoliv, vždy 
na mě působila velmi příjemně a můj 
pobyt na daném místě zatraktivnila. 

Proto jsem se rozhodl dopřát podob-
ný pocit i pacientům nebo návštěvní-
kům naší nemocnice. Naším cílem bylo 
povznést Nemocnici Třebíč na něco 
více, než jen na zdravotnický prostor. 
Chtěli jsme, aby se v něm cítili všich-
ni příchozí pohodlně, jako doma. A to 
se nám díky zvolené vůni podařilo,“ 
dodal Kalina.   -zt-

V Třebíči provoněli nemocnici

Inventarizace za rok 2016 skončila 
pro město Třebíč přebytkem ve výši 
zhruba milion korun. Starosta Pavel 
Janata vysvětlil, že za vše může most, 
vedoucí do venkovního areálu kou-
paliště Polanka. 

„K našemu překvapení jsme zjistili, že 
tento most není, a patrně nikdy nebyl, 
zapsaný do majetku města,“ pozname-
nal. Milion korun je odhad současné 

ceny mostu. Některé drobné částky 
se týkají psů v útulku, kdy se podařilo 
dát dohromady jejich evidenci. 

Ze stávající se ukázalo, že někteří psi 
nikdy v útulku nebyli a někteří, kteří 
se tam nacházeli, v dokumentaci chy-
běli. 

„Některé bereme do majetku měs-
ta, některé jsme z něj museli vyčlenit,“ 
naznačil Janata.  -zt-

Zapomnělo se na most, který 
vede na koupaliště Polanka


