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Jak ráda bych
tak zůstala
Patnáctého ledna devatenáct set čtyřicet dva si jedenáctiletá Věra 
Kohnová nalistovala poslední stránky svého deníku, vzala do ruky pero 
a loučila se. Do kufříku, kam si balila jen to nejnutnější oblečení, se 
knížečka v kožených deskách nevešla. Nechala ji u přátel svých rodičů. 
Kalivodovi deník přechovali přes válku. A pak už nebylo komu ho vrátit. 
V roce 2006 – mnoho let po Věrčině smrti – vyšly zápisky knižně a bývají 
přirovnávány k celosvětově známému deníku Anne Frankové, v jejímž 
domě v Amsterdamu je muzeum. Věrčin osud a odkaz zatím připomíná jen 
kámen zmizelých, zasazený před domem v Koperníkově ulici v Plzni.

TEXT: JANA PONCAROVÁ

Ty kameny tam jsou ve skutečnosti čtyři. Spo-
lu s Věrou zahynula v koncentračním táboře 
Izbica i její starší sestra Hana. A také otec Ota-
kar a maminka Melanie. Po Kohnových krom 
deníku zbylo ještě několik fotografií. Jejich 
osobní věci, knihy, oblečení, obrazy, nádobí, 
které každý den používali, zůstalo v bytě, do 
něhož se brzy přestěhovali noví – árijští – 
obyvatelé. Kdyby se Kalivodovi deníku vzdali, 
nezůstal by ani ten. Schovávat ho přitom 
nebylo bezpečné – vždyť ho psala židovská 
dívka. A vždyť v něm popisovala věci, které 
se židům během protektorátu děly: zazname-
nala, jak museli nosit žluté hvězdy přišité na 
svrchnících i blůzách, jak děti nesměly chodit 
do školy, jak se chystali do nevyhnutelného 
transportu kamsi daleko.

Kdyby nepřišla druhá světová válka, Věrku by 
pravděpodobně čekal hezký život. Dobře se 
učila. Měla samé jedničky. Byla pilná, četla, 
kreslila, zajímala se o svět, dovedla pozorovat 
a uměla psát. Možná že by se z ní stala spi-
sovatelka. Anebo by se vdala a měla by děti. 
A třeba by ještě dnes žila a vyprávěla svůj 
životní příběh vnoučatům a pravnoučatům.

Věra se narodila 26. června 1929 do rodiny 
Otakara Kohna, úředníka pracujícího pro 
továrnu Gustav Teller, která vyráběla železné 
zboží. Otakar se do Plzně přestěhoval v roce 
1908 z Týna nad Vltavou. Zamiloval se do 

půvabné Melanie Langerové, která se narodila 
v Dobřívě u Rokycan. V roce 1912 se ale přestě-
hovala i s rodiči do Plzně. Tady se seznámila 
s Otakarem a v roce 1923 se vzali. O rok později 
se jim narodila Hana, Věrčina starší sestra. 
Když do Plzně napochodovali němečtí vojáci, 
bylo dívkám deset a patnáct let. Svět se začal 
měnit, a přitom se všichni snažili udržet zdání 
normálnosti, chodit do školy, studovat, pra-
covat, setkávat se s rodinou a přáteli. Žít své 
životy, dokud je čas.

Nejbližší Věrčinou osobou byla její sestřeni-
ce Edita Kohnová. Byly stejně staré a držely 
při sobě. Chodily spolu do dívčí obecné školy 
na dnešní Americké třídě v Plzni. Odtud to 
měla Věrka domů jen kousek, Kohnovi bydleli 
v Koperníkově ulici číslo 9, v hezkém rohovém 
domě s vysokými stropy. Obě dívky prospíva-
ly výborně. Obecní školu měly ukončit v roce 
1940 a plánovaly další studia. Edita si vybrala 
dívčí reálku, Věrka chtěla nastoupit na II. Měš-
ťanskou školu pro dívky na Doudlevecké třídě. 
„Plány jim ale překazilo rozhodnutí protekto-
rátní vlády vyloučit židovské žáky z českých 
škol, které vstoupilo v platnost od počátku 
školního roku 1940/1941. Následující školní rok 
proto Věra s Editou navštěvovaly soukromé vy-
učování, při kterém probíraly látku učenou na 
gymnáziích a měšťanských školách,“ říká Jiří 
Sankot, znalec Věrčina příběhu, který už roky 
pátrá po dalších detailech ze života této dívky.

Věru, Editu a další 
děvčata a hochy z židov-
ských rodin učili mimo 
jiné i židovští absolventi 
středních škol nebo vy-
sokoškoláci, kteří museli 
v listopadu 1939 studium 
ukončit kvůli uzavření 
českých vysokých škol. 
Učilo se různě, třeba i po 
rodinách, v bytech. Dva 
z učitelů Věrky Kohno-
vé byli bývalí spolužáci 
cestovatele Miroslava 
Zikmunda z reálného 
gymnázia, a to Josef 
Šmolka a Karel Körper, 
kteří odmaturovali v roce 
1938. Oba byli – stejně 
jako Věra a její rodiče – 
deportováni do Terezína 
lednovými transporty 
v roce 1942.„
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Věru, Editu a další děvčata a hochy z židov-
ských rodin učili mimo jiné i židovští absol-
venti středních škol nebo vysokoškoláci, kteří 
museli v listopadu 1939 studium ukončit kvůli 
uzavření českých vysokých škol. Učilo se růz-
ně, třeba i po rodinách, v bytech. Dva z učitelů 
Věrky Kohnové byli bývalí spolužáci cestova-
tele Miroslava Zikmunda z reálného gymná-
zia, a to Josef Šmolka a Karel Körper, kteří od-
maturovali v roce 1938. Oba byli – stejně jako 
Věra a její rodiče – deportováni do Terezína 
lednovými transporty v roce 1942.

Ale nepředbíhejme. Ještě zbývá pár měsíců 
života, pár měsíců, kdy si dívka může psát 
deník, aby zaznamenala, co se děje kolem 
ní i v ní. Deník v kožených deskách dostala 
jako dárek za výborný prospěch. První zápis 
pořídila 23. srpna 1941. „Právě dnes je den, na 
který jsem se těšila celé prázdniny, mohou-
-li se tak jmenovat dva měsíce utrpení. My 
jsme totiž celý rok chodili do soukromých 
škol a tam jsme se učili látku z gymnasia. Na 
konci školního roku přišla zpráva, že budeme 
dělat zkoušky z měšťanské látky. Museli jsme 
se tedy o prázdninách naučit, co jiní za rok. 
Bylo to trápení. Tento týden jsem tedy dělala 
zkoušky. Písemné v úterý a ústní včera. Do-
padly mi dobře. Vysvědčení budeme dostávat 
v kostele a při tom budeme zpívat židovské 
písničky. Už se na to těším.“

Věrka v deníku nepíše o synagoze, ale o koste- 
le – pravděpodobně má ale na mysli právě 
synagogu, které říká kostel. Kohnovi patřili 
k sekularizovaným židům, byli členy židovské 
komunity, ale žili běžnými životy – podobně 
jako například katolíci nebo evangelíci. Měli 
své známé, přátele, rodinu, chodili za zábavou, 
četli, poslouchali hudbu. Zcela jistě se pohy-
bovali v prostředí vzdělaných lidí, a to Věrku 
formovalo. Dokázala pozorovat, zaznamená-
vat, popisovat. Samozřejmě, viděla svět kolem 
sebe dětskýma očima, přesto se při čtení 
deníku nelze zbavit dojmu, že byla talentova-
ná, plná zájmu. I proto poctivě docházela na 
vyučování. Jedním z jejích učitelů byl Arna 
Erlich, kterému v roce 1941 bylo devatenáct 
let. Později na tuto dobu vzpomínal takto: 
„Protože Němci židům zakázali chodit do 
školy, založila židovská obec své vlastní školy 
v domácnostech a bytech. Mysleli jsme si, že 
pokud se budou děti dále vzdělávat, budou 
se po skončení války moci vrátit do svých 
normálních škol. Představitelé židovské obce 

oslovili jak absolventy vysokých škol, tak stu-
denty vyšších ročníků středních škol, zda by 
se nechtěli stát učiteli. Předměty byly stejné 
jako na všech ostatních školách. Byl jsem jed-
ním z oslovených. Svou práci, učení dětí, jsme 
dělali tak, jako by šlo o pravidelnou školní 
docházku, i když to nebylo oficiální.“

Učitelé se snažili u dětí zachovat pocit nor-
málního života a organizovali pro ně v rám-
ci možností různé volnočasové aktivity. 
„V letních měsících byla školní výuka spojená 
s výpravami k Třemošenskému rybníku na 

Melanie Kohnová, Věrčina

maminka. Není jisté, zda

existuje fotografie Věrky.
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okraji Plzně. To bylo jediné místo, kde se židé 
mohli koupat. Ještě po válce se mu říkalo 
Židovák,“ pokračuje Jiří Sankot. Bylo to místo 
vyloženě vyhrazené pro židy, kteří tam mohli 
pobývat od osmi ráno do osmi večer. K ryb-
níku chodívali jen mladí lidé, v té době už 
totiž židé nemohli jezdit tramvají a rybník byl 
daleko od města.

Restrikce se stupňovaly. Začínaly se množit 
informace o blížícím se odjezdu. Ve vzduchu 
bylo cítit napětí, nervozita. Věrka svůj deník 
psala poctivě. S přibývajícími dny jsou po-
většinou radostné dívčí zápisky, v nichž se to 
hemží výpravami, učením, setkáváním s ka-
marádkami a prvními vzplanutími k hochům, 
stále smutnější. Židovská obec má plné ruce 
práce, připravují se seznamy osob, se vším je 
papírování. Zapojují se i starší děti – hlídají 
ty mladší nebo pomáhají s administrativou. 
Věrka je šikovná, přičinlivá, a tak dostává 
nové a nové úkoly. Dvanáctého září 1941 píše: 
„K večeru, když jsem šla z kostela, zastavil mě 
Šmolka, abych prý zítra v osm hodin přišla 
zas na obec a tam dostanu roznášet nové 
lístky. Myslím, že teď budu víc na obci než 
doma.“

Nemýlí se. A ostatně, možná je to i lepší. Ma-
minka Melanie je totiž poslední dny smutná, 
doma je úzko. Už proto, že byt Kohnových byl 
shledán příliš velkým pro židovskou rodinu, 
a tak dostali nájemníky. A brzy přijde další 
rodina. „Včera jsme měli doma blázinec. Stě-
hovali se k nám Stránských. Zůstaly nám dva 
pokoje. Máme tam nábytku přecpáno,“ píše 
Věrka.

Nějak se sžijí. Nedá se konec konců nic jiného 
dělat. Věrka pomáhá na obci a učí se. Podzim 
utíká. Je tu závěr roku a vysvědčení. Dívka 
má opět samé jedničky. „Sláva! Mám samé 
jednotky. Ani jsem to nečekala. Když jsem 
přišla domů, oznamovala mi maminka, že za 
to vysvědčení mi koupila foukací harmoniku. 
Už jsem se na ni naučila hrát Ovčáci; Kočka 
leze dírou; Když jsem plela len a Ach synku, 
synku.“

Kromě harmoniky je také čas na lásku, na 
vůbec první poblouznění. Věrce se líbí Emil, 
který si také píše deník a přinese ho na jedno 
setkání s kamarády. „Napsal tam, že blbne za 
hezkou, chytrou dívkou, která má černý vlasy 
a oči. Domnívám se, že to jsem já, protože 

Emil nezná žádnou jinou dívku s černými 
vlasy. Pak tam napsal za sebou několik lidí, 
podle toho, jak je má rád. Nejprvnější napsal 
teda rodiče, ale hned potom mě. Mám z toho 
velkou radost.“

Nový rok nepřinese žádnou naději, spíš na-
opak. Už je jasné, že transport nikoho nemine. 
„Zase jsem roznášela ty listiny a chodila vyři-
zovat různé vzkazy. Také jsem byla v Sokolov-
ně. Asi všichni židi z Plzně odjedou. Budou tři 
transporty. V Sokolovně bude také shromaž-
diště, ve kterém budou židi asi tři dny před 
odjezdem.“

Je to tak, jak Věrka píše. Také Kohnovi se 
chystají. Maminka i sestra Hana pláčou. 
A Věrka, dosud statečná, se k nim přidává. Je 
patnáctého ledna 1942. „Neděle už se bohužel 
blíží. U nás je pořád smutno. Musíme všich-
ni balit. Včera jsem si nechala ostříhat vlasy. 
Měla jsem velmi dlouhé vlasy až do polovic 
zad, svázané vzadu dvěma stužkama. Teď je 
mám krátké. Také jsem se včera nechala foto-
grafovat. Fotografie už prej budou zejtra. Pro 
Pána Boha, já už jsem na konci deníku. No, už 
beztoho nemůžu moc psát. Už jsem tu jenom 
zítra a pozítří a pak – kdo ví, co bude pak. Ne-
zažila jsem sice ten půl roku mnoho hezkého, 
ale jak ráda bych tak zůstala.“

Ve dnech 18. až 26. ledna 1942 byla ve třech 
transportech – R, S a T – deportována z Plzně 
do Terezína většina židovských obyvatel měs-
ta a jeho okolí. Více než dva a půl tisíce lidí. 
Šlo o jedny z prvních transportů v protektorá-
tu. Většina lidí, která do transportů odešla, se 
už nikdy nevrátila. Včetně Kohnových.

barbar!

BARBARCHIV

Restrikce se stupňovaly. 
Začínaly se množit infor-
mace o blížícím se odjez-
du. Ve vzduchu bylo cítit 
napětí, nervozita. Věrka 
svůj deník psala pocti-
vě. S přibývajícími dny 
jsou povětšinou radost-
né dívčí zápisky, v nichž 
se to hemží výpravami, 
učením, setkáváním 
s kamarádkami a prvními 
vzplanutími k hochům, 
stále smutnější. Židovská 
obec má plné ruce práce, 
připravují se seznamy 
osob, se vším je papírová-
ní. Zapojují se i starší děti 
– hlídají ty mladší nebo 
pomáhají s administra-
tivou. Věrka je šikovná, 
přičinlivá, a tak dostává 
nové a nové úkoly. „
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Své nejcennější věci si židé, kterým přišlo 
povolání k odjezdu, schovávali u nejbližších. 
Pro Kohnovy to byli Marie a Jaromír Kalivo-
dovi z Dobříva. Naposledy se setkali někdy 
mezi 15. lednem, kdy Věrka napsala poslední 
řádky do deníku, a 18. lednem, kdy se za nimi 
zavřely dveře plzeňské Sokolovny. Je pravdě-
podobné, že Kalivodovi za nimi přijeli do Plz-
ně, protože pro židy bylo v té době již velmi 
obtížné cestovat.

„Moji adoptivní rodiče deník přechovali přes 
celou válku. Já jsem narozená až po válce 
a o Věrčině zápiscích jsem nikdy neslyšela vy-
právět. Jako dívka jsem je objevila náhodou, 
mezi včelařskými deníky mého adoptivního 
tatínka Jaromíra. Když jsem se na deník pak 
zeptala, odpověděli mi jen stručně: Věruška 
si ten deník psala, než odešli do transportu. 
Myslím, že to bylo bolavé místo, byli si blízcí,“ 
vypráví pamětnice Jana Hůlková a dodává: 
„Věrčiny starosti mi byly jako dívce velmi 
blízké a sympatické, k deníku jsem se proto 
neustále vracela. Moje dětství nebylo úplně 
šťastné, a deník mi svým způsobem pomáhal.“

V roce 1968 přišel do Dobříva šestačtyřiceti-
letý kněz Jednoty bratrské Miroslav Matouš, 
který pravidelně docházel do místních bratr-
ských rodin. „Marie Kalivodová mu důvěřova-
la a deník mu svěřila. Snad proto, aby nadále 
nejitřil bolestné vzpomínky na minulost. 
V roce 2006 se Miroslav Matouš rozhodl za 
pomoci nakladatele Zdeňka Susy deník pu-
blikovat a poté ho odevzdal do Židovského 
muzea v Praze,“ popisuje další osudy Věřina 
deníku Jiří Sankot.

V roce 2019 byly před domem Kohnových 
zasazeny čtyři Kameny zmizelých. „Prozatím 
jsou jedinou připomínkou Věřina deníku a je-
jího osudu. Myslíme si ale, že by si tato dívka, 
která zanechala důležité svědectví temné 
doby a která nemá hrob, zasloužila svoji pa-
mětní desku. Realizovat ji budou plzeňští 
umělci a aktuálně na ni vybíráme finance 
prostřednictvím crowdfundingové kampaně 
na portále HitHit. Odhalení desky chystáme 
na leden 2022, kdy si připomeneme osmde-
sát let od plzeňských transportů,“ uzavírá Jiří 
Sankot. !
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