
Nenávist vůči
Židům ještě
nezmizela

Plzeňský historik Jiří Sankot, který doplnil příběh české Anny Frankové, řekl regionálnímu Deníku :

Dívka válku vnímala jako dobrodružství
Praha-Dnes je to69let, covo-
jáci Rudé armády osvobodili
koncentrační tábor v Osvěti-
mi. Přestože se blížil konec
války a s ním i konec proná-
sledování a vyvražďování Ži-
dů, neměli zdaleka vyhráno.
Čekal je návrat domů a složitý
start nového života. Na ty, kte-
ří se vrátili do Českosloven-
ska, brzy čekaly nové perze-
kuce, které přišly s komunis-
tickým režimem.

Přestože se tragický holo-
kaust často připomíná, anti-
semitismus vEvropě posiluje.
Naposledy na to upozornil ko-
misař Rady Evropy pro lidská
práva Nils Muižnieks: „Ačko-
li oficiální statistiky v mnoha
zemích chybí, výzkumy uka-
zují, že hluboce zakořeněné
nepřátelství stále ohrožuje
bezpečnost a lidskou důstoj-
nost Židů napříčEvropou.“

Připomněl výzvu madár-
ského parlamentu k vytváře-
ní seznamů Židů, kteří mohou
být hrozbou pro bezpečnost,
nebo útok na židovskou školu
vefrancouzskémToulouse.

U nás je situace jiná. „Obec-
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Historik JiříSankot

Plzeň - Příběh Anny Franko-
vé zná díky jejímu deníku
téměř celý svět. Plzeňský re-
gionální historik specializu-
jící se na historii Židů a holo-
kaustu Jiří Sankot objevil ob-
dobný deníček, který si za vál-
ky psala dvanáctiletá židov-
ská dívka Věra Kohnová z Plz-
ně. Pustil se do obtížné sklá-
dačky, až se mu podařilo dát
dohromady téměř celý příběh
Věrčiny rodiny.

a maminka Melanie v době
kdy jí bylo 17 lei

Dívka na kolotoči by mohla být Věra Kohnová,
jiná fotografie pro porovnání ale neexistuje. Desky deníčku Viry Kohnové

Židé dnesHolokaust ve svétéHolokaust u nás
Náhodou jste objevil knihu zá-
pisků psaných za války. Příběh
židovské dívky jste doplnil
vlastním pátráním. Co vás k to-
mu přivedlo?

Deník plzeňské židovské
dívky VěryKohnovébyl pub-
likován už v roce 2006 jeho
tehdejším majitelem Mirosla-
vem Matoušem zPrahy.Pan
Matouš provedl první pátrání
poosududívkya její rodiny
a napsal předmluvu k vydané
knize.Když jsemsi před ně-
kolika lety přečetl tuto tiště-
nou verzi a chtěldeník využít
při výuceo holokaustu na pl-
zeňskémcírkevnímgymná-
ziu, byl jsem překvapen, jak
málo je o Věrcea její rodině
známo.Stál jsem před řadou
otazníků.Nevěděl jsem, jak
Věru představit, neznal jsem
její podobuani jsem netušil,
kdo všechnopatřil do její ro-
diny. Na podzim roku 2012
jsem začal intenzivně pátrat,
zda nežijí potomci rodiny
Kohnových neboalespoň ně-
kdo z rodiny Kalivodových
z Dobříva.Kalivodovi se
sKohnovými přátelili a při
transportu Židů z Plzně ukryli
deníčekdvanáctiletéVěrky.
Prostudoval jsem matriky,
kroniky a v Židovském muzeu
v Praze jsem mohlspatřit
skutečný deník VěryKohno-

V ČR v sou časnosti žije 15 až 20 tisíc Židů.
Na světě žije 14 milionů Židů, 5 milionů
žije v USA, 4 miliony v Izraeli a 3 miliony ve
státech bývalého Sovětského svazu ./9796 840

Židů Žilo před
válkou.

5 860129
„Židé i židé jsou dnes
do společnosti zcela
integrováni. Což
zdaleka neznamená, že
antisemitismus u nás
neexistoval a
neexistuje." Leo Pavlát

z nich válku
nepřežilo.118 310%

Židů žilo před
válkou v Čechách 78 150
k a na Moravě.

Největší ztráty:i
1 před válkou ztrátawz nich nepřežilo

válku. 3 300 000 3 000 000Polsko
Sovětský svaz 3 020 000 1100 000

852 000 569 000Maďarsko
Největší tábory na našem území:
• ghetto Terezín:prostojím 155 000 lidí,

z nich válku nepřežilo 118 000 osob
• koncentrační tábor Nová Role: prošlo jím
2000 osob, čísla zemřelých chybí, 41těl se
našlo v hromadném hrobě, dalších 500 osob
zemřelo během pochodů smrti.

• koncentrační tábor Lety u Písku: prošlo
jím 1309 osob, zemřelo nejméně 326 osob.

• koncentrační tábor Hodonín u Kunštátu:
prošlo jím přes 1300 osob, zemřelo nejméně
194 osob.

609 000 287 000Rumunsko
168 000Litva 143 000

ně se dá říci, že v české společ-
nosti nejsou až na výjimky
historicky ani v současnosti
hluboce zakořeněny protiži-
dovské předsudky, Židé i židé
jsou dnes do společnosti zcela
integrováni. Což zdaleka ne-
znamená, že antisemitismus
u nás neexistoval a neexistu-
je,“ říká ředitel Židovského
muzea v Praze Leo Pavlát.
„Česká a moravská židovská
komunita je po tragédii šoa a
letech komunistického útlaku
nesmírně malá. Bez ohledu na
to jemožnoseu nássetkat s ne-
onacisticky laděným antise-
mitismem extremní pravice,
stejně jako s projevy vyhroce-
ného antijudaismu, jehož an-
tisemité vždy rovněž využí-
vali a využívají. U vyhraněné
levice je zase třeba zmínit pro-
jevy, které v souvislosti s blíz-
kovýchodním konfliktem do-
kreslují fenomén zvaný nový
antisemitismus/4 dodává.

Podobně mluví také ředi-
telka Institutu Terezínské ini-
ciativy Tereza Štěpková, pod-
le které je česká židovská ko-
munita vnímána pozitivně,
navíc často s dávkou obdivu.
„Za posledních dvacet let se
vnímání společnosti hodně
změnilo a připomínání obětí
i událostí spojených s holo-
kaustem je stále rozšířenější.
Ve školách se o rasovém pro-
následování Židů mluví čas-
těji, někdy však bez hlubšího
porozumění souvislostem,“
říká. Chybí jí reflexe událostí,
ve kterých hráli negativní roli
Češi, například pronásledo-
vání Romů.

Přesto organizace pomáha-
jící obětem násilí z nenávisti
In iustitia za poslední tři roky
eviduje přes 20 antisemit-
ských útoků. Nejčastěji to jsou
nadávky, obtěžující dopisy a
poškozovánímajetku, (cib, čtk)

Německo 566 000 141500

Největší tábory ve světě:
• Osvětim-Březinka: zemřelo nejméně1100 000 osob.
• Treblinka: zemřelo 870 000 osob.

Belzec: zemřelo 600 000 osob.
• Chelmno: zemřelo 320 000 osob.
(Pozn.: v táborech neumírali pouze Židé, mezi oběťmi byli i Romové,
disidenti a další.)

Připomínkové dny
27. ledna:Mezinárodni den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
8. března: vzpomínka na největší hromadnou vraždu českých Židů v rodinném táboře v Osvětimi v roce 1944
Duben: Joni ha-šoa (Den vzpomínání na oběti holokaustu )
2. srpna: Den romského holokaustu
Během roku se navíc v některých regionech připomínají výročí hromadných transportů židovských obyvatel
do koncentračních táborů a ghett.
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války pojilovelké přátelství.
Dvacet let poté, codeník vzni-
kl, dospěla do Věrčina věku
i adoptivnídcera paníKalivo-
dovéJana. Pročítala si se zá-
jmem deníček neznámé dívky
a měla pocit, že k ní ze stránek
promlouvá kamarádka. Nej-
víceJanu zajímaly zmínky
ochlapcích.Nemohla však
tušit, za jakýchokolnostíVě-
ra deník psala. V 70. nebo80.
letech věnovala paníKalivo-
dovádeníkMiroslavu Matou-
šovi, kazateli Jednoty bratr-
skévDobřívě.Pozdějipan
Matoušodevzdal deník praž-
skému Židovskémumuzeu.

Hanka získala ještě v prosinci
1941, měsíc před deportací,
práci jakodělnice v továrně
v Horní Bříze.

Co dívku přimělo psát si deník? since1941seVěřeveškeré
Deník dostala jakodárek ke změny jevily jako jedno velké

dobrodružství. Zatímco je
z deníku patrné, ženapříklad
maminka byla ze změn ne-
šťastná, Věra jako bysistále
rostoucídiskriminaci neuvě-
domovala. Jakostudená spr-
cha tak pro ni v lednu 1942

složení zkoušek na konci
školního roku1940/1941.Teh-
dy již byly židovskéděti vy-
loučeny z veřejných škol a vý-
uka probíhala v bytech jed-
notlivých dětí.Smalými pře-
stávkami Věra dodeníku za-

vé.
Kdy Věrka s psaním deníku pře-
stala?

Do poslednístránky Věra
dopsala deníček v lednu1942.
Původně plánovala založit si
nový, protoževšak v rodině
probíhalobalení a shon kvůli
blížícímu se transportu, od
svého rozhodnutí nakonec
upustila.Plně na nidopadla
tíhapříprav na transportdo
neznáma.Deník ukončila slo-
vy: „SBohem!!!“ Zároveň si
nechalaostříhat dlouhé tma-
vé vlasy a nechala sevyfoto-
grafovat. Fotografii však
uKalivodových sdeníkem
nezanechala.

Česká Anna Franková, tak ně-
kteří mluví o Věře Kohnové. Co
všechno mají dívky společného?

Obědívky byly Židovky
a psalysi v podobném věku
deník.Věra iAnna stály na
prahu dospívání a začínaly se
zajímat ochlapce.Oběmado
jejich světa krůtě vstoupila
válkaaholokaust.Věra
Kohnová se před transportem
s rodinou neukrývala, jak to-
mu bylo v případěAnny
Frankové.Přesto i její rodina
musela svůj byt sdílet spolu s
dalšímidvěma židovskými
rodinami, které tam byly
úředně přiřazeny.Kohnovi
tak před transportem žili v
podobněstísněných podmín-
kách jakoFrankovi.Věrase
nicméně, na rozdíl od Anny
Frankové, mohla v době psaní
deníku volně pohybovat po
svém městě, i když kvůli ži-
dovskému původu měla urči-
tá omezení.

„Věra do deníku psala o kamarádkách, chlapcích,
procházkách a oblíbených hrách, ale nevědomky
popisovala i každodenní projevy holokaustu:
znemožňování výuky pro Židy, registrace před
transporty nebo první odchody do transportu."

Na příběhu židovské dívky jste
učil studenty o nacismu. Sku-
tečně jim příběh pomohl pocho-
pit historické události?

Konkrétní životní příběh je
vždy nejlepší cestou, jak stu-
dentům přiblížit nějaké his-
torickéobdobí.Prostudenty
z Plzně jena příběhu mimo-
řádněpřitažlivé to, že dívka
popisovala každodenní život
židovských dětí v jejich měs-
tě.Navíc byla v podobnémvě-
ku jakodnešní dospívající.

přišla zpráva ochystaných
transportech.Kohnovi na-
stoupilidodruhéhoplzeňské-
ho transportu s označenímS.
Vedl doTerezína, odkud
Kohnovi už v březnu1942od-
jeli do polského tábora v Izbi-
ci.Tam bylipravděpodobně
všichniokamžitě zavražděni.

pisovala svédojmy, zážitky,
radosti i trápení téměřdenně.
Psala okamarádkách,chlap-
cích, procházkách a oblíbe-
ných hrách, ale nevědomky
popisovala i každodenní pro-
jevy holokaustu:znemožňo-
vánívýukyproŽidy, regis-
trace před transporty nebo
první odchody do transportu.

Deník Anny Frankové vydal po
válce její otec, některé části
přitom odstranil. Jaký byl po-
válečný osud Věřiných zápisků?

Deník ležel po válce
v knihovně MarieKalivodové
z Dobříva a stal se pro ni jedi-
nou vzpomínkou na rodinu
Kohnových, se kterou ji do

Překvapil vás nějaký zápisek?
Například že již v té době

byly oblíbenou hrouMonopo-
ly. Nebo to, žeVěrčina sestra

Jak vypadala válka dětskýma
očima?

Určitou dobu, asi do pro-
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