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Knížku Antonín Kalina napsa-
la Aneta Chytková,  a na úvod 
festivalu Šamajim ji pokřtil his-
torik Rudolf Fišer. Dílo vzniklo 
za studia Anety na gymnáziu, 
nyní autorka pokračuje ve vzdě-
lávání na Masarykově univerzitě 
v Brně.

 Antonín Zvěřina
Napsala a pokřtila jste knihu o 

Antonínu Kalinovi. Co vás k tomu 
vedlo?

Měla jsem povinnost napsat semi-
nární práci na třebíčském gymná-
ziu. Zprvu jsem nevěděla, jaké téma 
si mám zvolit. Rozhodovala jsem se 
mezi osobnostmi Antonína Kaliny a 
Jana Kubiše. 

Když jsem měla možnost se setkat 
s vnučkou Kaliny Alexandrou Boda-
mer, věděla jsem, že seminární práce 
bude o tomto zachránci židovských 
chlapců. Věnovala jsem se tomu od 
prázdnin celý podzim roku 2015. 
Tehdy ještě o něm tolik informa-
cí nebylo. O jeho osobě vyšla pouze 
kniha od Stanislava Motla. Chtěla 
jsem o jeho osobnosti vypátrat něco 
nového. 

Kde jste všude pátrala?
Hlavně v třebíčském okresním 

archivu. Velice mně pomohla archi-
vářka Jitka Padrnosová. Informace 
jsem získávala také od Jaromíra Sla-
víka, což je synovec Antonína Kali-
ny. A od paní Alexandry Bodamer, 
která žije v USA, ale dopisovala jsem 
si s ní. Stále ještě přes maily udržuje-
me kontakt. 

Ta mně poskytla mnoho zajíma-
vostí. Měla jsem možnost se setkat i 
se Stanislavem Motlem, jenž, jak už 
jsem zmínila, o Antonínu Kalinovi na-
psal obsáhlou publikaci. Ten mi také 
pomohl a vysvětlil některé náležitosti 
ohledně jeho života.

Co jste se dozvěděla nového, pře-
kvapily vás některé informace?

Nových informací bylo hodně, 
vůbec jsem netušila, že byl tolikrát 
zatčen. Sice se psalo, že to byl rebel, 
ale o jeho problémech se zákonem 
jsem nevěděla. Že byl i několikrát sou-
zen. Zaujala mě jeho povaha, byl velice 
výbušný. 

Zjistila jsem i některé nové informa-
ce o jeho životě po válce, a samozřej-
mě mě zajímala i jeho činnost v kon-
centračním táboře Buchenwald, kde 
děti zachránil. Vycházela jsem i z mate-
riálu, který napsal sám Antonín Kalina, 
a je uložený v třebíčském archivu. Tam 
jsem se dozvěděla mnoho i o jeho 
působení v třebíčském zastupitelstvu. 

Málo se o jeho osobě ví z doby 
poválečné. Neláká vás tato část jeho 
života?

Pro mě jako pro studentku by to bylo 
velice složité, neměla jsem přístup do 
pražských archivů, kde tyto materiály 
určitě jsou. Také tedy nemám pováleč-
nou dobu úplně zmapovanou. Jenom 
vím, že pracoval na ministerstvu prů-
myslu, či že měl chatu v Hloubětíně, 
kde často pobýval zejména na sklonku 
života. Třeba teď, když budu studovat 
vysokou školu, se mně naskytne mož-
nost podívat se i do pražských archi-
vů. Ale to vše je otázkou času. 

Tedy vás láká dozvědět se další 
informace?

Určitě. Jak jsem se zmínila, když to 
dovolí čas, ráda se pustím do objevo-
vání dalších informací. 

Znamená to, že vás historie osob-
ností zajímá?

Zajímá mě celková historie, i his-
torie osobností. K historii jsem měla 
kladný vztah už od dětství. Chtěla 
bych dálkově studovat pedagogic-
kou fakultu se zaměřením na děje-
pis. Nevylučuji, že se v budoucnu 
budu věnovat dalším historickým 
tématům. 

Neláká vás zpracovat příběh Jana 
Kubiše?

Také jsem nad tím přemýšlela, ve 
spolupráci s třebíčským noviná-
řem Františkem Jůzou. Chtěli jsme 
o něm natočit fi lm, ale nebyl na to 
ještě čas. Začala jsem nyní studovat 
vysokou školu, takže uvidím, třeba 
něco vymyslím. 

Navštívila jste v souvislosti 
s Antonínem Kalinou koncentrač-
ní tábor Buchenwald?

Tuto možnost jsem neměla, ani 
tábor Dachau, kde byl také vězněn. 
Navštívila jsem koncentrační tábor 
Osvětim, kde Kalina vězněn nebyl. 
Určitě bych se chtěla do obou tábo-
rů podívat. 

A co rodiště Jana Kubiše, Dolní 
Vilémovice?

Obcí jsem projížděla, zatím jsem si 
jeho rodný dům a umístěnou expo-
zici neprohlédla, ale návštěvu plánu-
ji, ale opravdu bojuji s časem. 

Studium vám ho hodně zabírá?
Studium, a také koníčky. Dvanáct 

let jsem hrála na klavír. Nyní jsem 
dokončila druhý cyklus. Tančím asi 
deset let v taneční skupině Motus, a 
také již tanec trénuji. Toho času pak 
už moc není. Teď je pro mě nejdů-
ležitější rozjezd na vysoké škole. 

Bylo náročně zpracovat příběh 
Kaliny do knihy?

Hodně mi pomohl František Jů-
za. Nebylo to zase až tolik náročné, 
protože celá vycházela ze zmiňované 

seminární práce. Už se jsem tam jen 
doupravila některé části a dala text 
do knižní podoby. Doplnila jsem ji o 
informace o jeho práci v třebíčském 
zastupitelstvu, které v seminární prá-
ci nebyly. 

Proč jste vlastně psala seminární 
práci?

Na třebíčském gymnáziu je povin-
nost napsat ve čtvrtém ročníku 
seminární práci na určité téma. 
Zpracovala jsem ji už ve třetím roč-
níku a přihlásila se do soutěže Stře-
doškolská odborná činnost, ve které 
jsem přes krajské kolo došla až do 
kola celostátního. Seminární práce 
má určitá pravidla, minimální počet 
stránek a další dané náležitosti. 

Jak vaši práci ohodnotil pedago-
gický sbor?

Doufám, že se jim moje práce líbi-
la. 

A co spolužáci?
Měla jsem několik kamarádek, kte-

ré mě podporovaly. Zaznamenala 
jsem jen kladné ohlasy.   

Je pro vás velkou změnou pod-
zimní nástup na vysokou školu?

Zatím jsem tam jenom pár dnů, na 
vše se dá zvyknout. Máme víc volna, 
nemáme tolik hodin. Více je samo-
studia. 

Co vlastně studujete?
Obor média a žurnalistiku, k tomu 

mám ještě politologii, vše na Masa-
rykově univerzitě v Brně. V průběhu 
roku musíme odevzdávat určité prá-
ce, neznamená to, že máme pouze 
zkoušky. 

Co po dokončení studia?
Kdo ví. Ráda bych pracovala jako 

sportovní redaktorka, komentátorka. 
Sport mám ráda. Nebo by mě bavilo 
pracovat v reklamním marketingu. 
Také bych nezříkala role učitele na 
střední škole, proto ta pedagogic-
ká fakulta. Ráda bych pracovala spíš 
s mluveným slovem než psaným. 

Jaký je tedy váš vztah ke sportu, 
aktivní, či pasivní?

On tanec je vlastně také sport. 

Kladný vztah mám ke všem spor-
tům. V televizi se ráda podívám jak 
na fotbal, tak na hokej. Díváme se 
na přenosy s tátou. Na hokej ale 
v Třebíči nechodím, časově mi to 
nevychází. Rok jsem dělala atletiku, 
musela jsem skončit kvůli zdravot-
ním problémům s koleny.

Neláká vás zpracovat život nějaké 
třebíčské sportovní legendy?

Zatím jsem nad tím nepřemýšlela, 
ale není to špatný nápad. Popřemýš-
lím. Určitě je jich spousta, třeba tri-
atlonista Petr Mejzlík. 

Nelákalo vás hrát divadlo?
Ani ne. Kulturu mám ale ráda. 

Jeden čas jsem dělala i rozhovo-
ry s herci, kteří přijížděli do Třebí-
če, pro třebíčská média. Dokázala 
bych si něco takového představit i 
v budoucnu. A musím přiznat, že mě 
lákaly i přijímačky na DAMU, ale jen 
z toho pohledu, jak to tam probíhá. 
Divadlo je pro mě moc stereotypní.   

Na který rozhovor ráda vzpomí-
náte?

Na rozhovor s Davidem Pracha-
řem. Byl velice příjemný i poté, kdy 
jsme rozhovor dokončili. A mile mě 
překvapil Jiří Lábus.  

Připravovala jste se na rozhovo-
ry?

Začínala jste ve druhém ročníku, 
neměla jsem představu, jak něco 
takového probíhá. Proto jsem se o 
každém snažila sehnat nějaké infor-
mace. Některé otázky samozřejmě 
vyplynuly z rozhovoru.  

Setkala jste se s tím, že vás někdo 
odmítl? 

Třeba Petr Nárožný hovořit ne-
chtěl. Často se mi stávalo, že někteří 
herci nepřijeli, a hráli jejich náhrad-
níci. Jen musím říct, že většina her-
ců, muzikantů, byli obyčejní lidé, 
kteří si na nic nehráli. A že často jim 
až přílišná popularita vadila.  

Trpíte trémou?
Ani ne. Asi je to dané vystupová-

ním s tanečním souborem. Trému 
jsem neměla ani před maturitou. Ale 
třeba ještě přijde. 

ANETA CHYTKOVÁ na třebíčském 
Karlově náměstí před sousoším Cyrila 
a Metoděje, které má také svoji histo-
rii. Foto: Antonín Zvěřina

Studentku Anetu Chytkovou baví historie

NA KŘTU v Zadní synagoze se autorka knihy setkala s Jitkou Padrnosovou ze 
Státního okresního archivu.  Foto: Antonín Zvěřina


