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Během jedinéhodne projede KopernlkCYOU úSki
v jednom směru J60 trolejbusů. Ú zká uf ke ale

nepůsobí kvůli vysokým činžákům jakoatraktivní,živá
tepna, spíše tmavě d ponuře. Nejspíš málokoho proto
napadne rozhlížel se cestou - trolejbusem i pěiky - po
zajímavých fasádách okolních domůa přemýšlet o historii
a příbězích těchto budov* A přitom se právě fotouike měla
stát na konci 19- století chloubomnové Plzně,
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Tehdy se zdejší ^zapomemud končiny'" nazývaly Říšsképřetlmčsiu Obili se vl-
nila rtupůdluuhlýcK palích .1v sousedsrn se zelenaly zahrady.Koncem 19- sroleií
ale do ffiáíta přemiIda železnice a poklidný život byl nenávratné prve, Na plánu
města z roku i S93 je napříkladVléci , že na Bdin.ee,pobití dnešnílmChodského
a Masarykova namcsr í, hýlu projickrováno osobní vlakové nádraží. Poblíž dneš-
ních Skůdůvveh závodů méIv N ést lined tri rušné železniční tratě.

O pudu Lemující projekrovanc n /idmíi íI trarc by] velký zájem. ProLo také
L:i]iiI rytíř Skoda zde. mezí domažlickou silnicí a žckinicní rjari. zakoupil po-
zemky pro novou továrnu.V jejím sousedství měly v duchu tehdejší urbanistické
módy vzniknout sevřené bioky činžovních domů. iituaocs řclezmcí scale v ná-
sledujících Letech mírné /měnila: nádraží zůstalo v Lokalitě u ] lamburku a ko-
lem Škodových závodů vedla pouze tiar do Chebu a do Domažlic. Projektované
nádraží nahradila skromnější zastávka Plzeň - jizn:í Předměstí. bloky činžovních
domů kolem trati ale byly postaveny.

V mec IS91 v těsném sousedství projektované Škodovy továrny zakoupil pol-
nosti jiný úspěšní plzeňský podnikatek Jindřich Karel Rudolf. Vyučený klempíř,
původem Z Krakova, přísel roku LÍJ7Ó do PLtilé a založil zde dílnu, v niz vyr áběl
plechové zhnži. lÍT/y začal montovat také vodovody a topení či elektrická zaří-
zení. Jellú firma se růltůStLa v jeden z největších instalačních návodu v Cechách.
Kolem roku 1900 měla jeho továrna již 140 zaměstnanců. V osmdesátých letech
19. stolen se podnik prudce rozvíjel a rostl 3 podnikatel Rudolf hledal pozemky
pro nové pr óitůry. V ruee IJ389 se Rudolfova továrna výrazné podílela na stavbu
a instalaci městského vodovodu,zavedla vodovod pro Plzeňský pivovar a postavi-
la iněkter é rozvody ve Strakonicích. Proslavila se také konstrukcí signalizačních
za řízeni pro železnice, díky niž se J. K , Rudolf stal dokonce stálým dodáváLe-
h-m rakouských drah. Kromě toho vyr áběla jeho rovnrnn i ledničky, pračky, ku-
chyňská a koupelnová zařízení, železný nábytek, petrolejové měřiče, plynoměry
a čerpadla, Všechny výrobky se těšily velké oblibě a získaly dokonce několik cen
na pr ůmyslových výstavách. Jindřich Karel Rudolf hyl vyznamenán císařským
zlatým záslužným křížem a smélpoužívat označení c. k. dvorní dodavatel.

Vestejné dohesej- K. Rudolf zbavjl někter ých pozemků v Plzni.Jeden z nich,
na rohu nove vytyčených ulic Kopernikovy a Nerudovy, prodal věhlasnému pl-
zeňskému staviteli Františku Kotkovi a jeho manželce. Tak se zde, na okraji poli
Lemujících dosud železniční Trní do Chebu a do Domažlic, začala psát historie
secesního domu na Říšskémpředměstí cpi IMCáíi. Secesními stavbami se v na-
šem regionu František Kotek proslavil, Seavčl v tě době na náměstí, v Bezručově
ulici i na Klatovské t řídě.Jeho nejslavně jšimi díly v Plzni jsou někdejší Občanská
záložna a především Mesiánská beseda v Kopeckého sadech.
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Rohový dum v Koperníkově ulici cp, 43 stojí na svém místu dodnes a záři do
ulice novou r ůžoven! ;ičervenou fasádou.Nad vchodem, obr áceným do Kúperní-
kový ulice, vstupuje jii vícenei sto let plastika zoufale se šklebícího fauna- jako
by chtěla kolemjdoucím vypr ávět o nenaplněných planed] či málo radostných
osudech, kter é jsou s domem přímo nebo i vzdálené spojeně.

Manželé Kůtkůviú o povolení k výstavbě dvoupatrového obytného domu za-
žádali v únoru 1902.Vdubnu téhož, roku byla vytyčena stavební cár á a 20.června
bylo povoleni vydáno.Stavitel Kotek budoval dům podle vlastního projektu,Po-
slední stavební pr áce byly
dukoučcEiy dne 2. června

1903 a 27. července téhož
roku dům městská radí
kr álovského města Plmé
schválila jako způsobilý
k obýváni. Ve všech pnd-
laííeb - od sklepení aí po
dfulié patro- sc nacházely
velké byty s prostornými
pokoji. Byly ur čeny lidem
z Jepšíeh kruhu" a sou-

částí mnohých t uidi byly
pokoje pro služky. Samo-
zřejmostí byly v každém
bytě samostatné koupel-
ny a záchody. Jak byly
pokoje velké? Například
v přízemním byr č 3 + 1
byly následujid rozměry:,
kuchyně 14,9 rri" a po-
koje 17,4 m \ 16,9 nr
a IS3 ur . Z běžnějších
povoláEíi &ř v dome .stali
ná jemníky sJévaě, bed-
nař, vdova po dělníkovi,
mechanik,, tovární úřed-
ník, hostinský, zámečník,
obuvnický dělník nebo
str ážník, V nájmu zde
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však žili i: Josef Mašek (stavitel), paní ftosauuová (dux tfldilttLe školy) , Karel Hud
(profesor obchodní akademie) , Pavel Nebeský (redaktor) nebo \ng . R. Gairíngcr
z "lersEu. (vrchní konsmiktér UninnkyL Zcela mimořádným nájemníkem byl to-
várn ík GitoWeisberger, Známe i jméno jeho služky- Maric Jáchymové z Česric
LI Volyní.

Na katasrr.ilnim uradí je v souvislosti s výstavbou zmíněného domu uložen
dlužní úpis , podíle něhož si byl stavitel Kotek nucen I'zic 26. září 1903 od městské
spořitelny pů jčku 31 400 tehdejších rakouských korun — na 4,5% úrok. Nen í
jasné, do jaké míry ae František Kůtek při výstavbě domu zadlužil, nicméně je
pravdou, že v roce 1906 dům prodal novým majitelům - maníciLim Štětinovým.

V držení této rodiny zůsrala nemcmrust L1L> ruku 1925-
V lednu 1923 zakoupila dům Růžena Pohnětalovi, nájemkyné uDívčího in*

imutfu a kuckaňké fkfify české jednoty paní -a dívek x Plzni", s ídl ící v sousedn í
Nerudové ulici. V únoru 1925 zažádala R. Pohnéralová o povolení proměnil
přízemni byt 4 + 1 s příslušenstvím v Kopemíknvě ulici v kuchařskou školu
5 ubytován ím . Již v dubnu 1925 Městský úřad v Plzni žádost v podstatě schvá-
lil. Vybourán ím stávajících příček a vyzděnim nových příček byl pověřen plzeň-
ský stavi tel Josef Mašek, Z velkolepého plánu sešlo v předvečer návštěvy komise
z městského úřadu na budoucím staveništi. Dne 9. června 1925 ohlásila Růžena
Pohnililová úřadu odstoupení od projektu a 13 . června 1925 prodala dům Perm
a Anežce Schillerovým a Ing. Josefu Lindackerovi. Důvod? Škola směla i nadále
zůstat v Nerudově ulici. Rodiny SdůJlerovychi a Lindackenovýcb jsou poslcd-
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nimi známými soukrom ýtni majiteli domu - v roce 1939 děd í dům Fledvika
a Maric lindackfiiůvy a v červnu 3991 Bohuslav A Václavi SdhLllerpvi a \hirie
Schlrherová .

S příchodem LHL:CRA SchilhiFíi se zd á lo. 7C dům konečně vplul do klidně jšího
období svého vývoje. Již. počátkem července 1925 zadal R Schiller zednickému
mistru Josefu Tyiwi opravu fasádmcb omítek na cdem domě. Ná jemníci se
v doruč střídali a novy- majitel nemusel v dalších I -L-CíLIL řešit íádn é výrazné pro-
blémy. lep rve v letech 1935-1937 byia nutno uskutečnit iadu Oprav, al>v ,.íísbn
byí tttír&H i-r stuvit abyiwwltititf . Elektrické podniky provedly opravu elektric-
kého vedení* Stav uderu Josefem Hvknu byla obnovena fasádní omítka do ulice
i do dvora* byly opraveny okapy a. okna z ískala navy nirer zevnitf i zvenku . Pro
lajíllUVCSt, n átěry oken a vymalování dvúu bytů sf álu tehdy úhrnem 3 l>Wt> Ke.
Ná jemn íkem, který bydlel v suterénn ím byre dlouhých dvacet let, byl obuvn ík
líaídotl Čuba. Rn opravě elektrického vedení začal pozorovat ve svém bvté za
deštivého počasí prorážen í vlhkosti a dožadoval SC ochrany svého majetku, Díky
rychlému jednán í majitele Schilleta došlo k brzké ná pravě-

V roce 1956 se do domu nastěhovali ze sousední Nerudovy ulice noví ná-
jemn íci . Šlo o židovskou rodinu* sedmačcyricctilcrébů přiikuristu firmy Teller
Oukara Kithna se dvěma dcerkami - ds anácrilerou I Janičkou a sedmiletou
Vcrkou - a étyfíačtyřiceiiktou man želkou Mdauii. Rodina měLi velký byL -
pravděpodobně 41- 1 a maminka Melanie se srarala o doiuáciHJSt . V Plzni ale
nejspíš příliš šťastná nefovla.Melanie pocháze-
la 7 Dobríva* malé vsi mrzí Rokycany a Straší-* P

cemi. Narodila sc LU . dubna ld92 do rodiny
Davida Langera- bývalého íidovskchů učitele.
3' době, kdy ÍC Melanie narodila , pokoušel 5C
otec vést v Dobnví trafiku a obchod , které vy-
dražil . Největší kamarádkou Mctanky Lange-
nové se časem srala Mjrťňka Puncamvá* dcera
Františka Pouvara , kováře z m ístn í železárny.

dl

Staly se nerozlučnými kamarádkami, přesto-
že Marie byla o plných dvacet let mladší než
Melanie. Velké přátelství obou děvčat je duel
íáhadou. Lidé vc vsi však tehdy měli jasno -
tvrdili , že otcem Marie P ůJlcatůvé 3 jejího bra-
tra Františka je ve skutečnosti Žid David Lun-
cer. Kovář m ěl být po uze Otcem bratru joseťá

Mrhmt K&i'wtw



a Jiřího. Langerovi se obchod v obci příliš nedali], v roce 1913-brzyponarosení
Maric - živnost prodá] zai000 zlatých :iodstěhoval sc s rodinou do l3lzné.

Dívče se ocido vc veku jedenadvaceti let, na prahu dospělosti, ve vdltem
a anonymnim městě.Rodina se usadila m rohu dnešní Anwrickí a Jungmannovy
ulice, jak jen. to bylo možné, vracela se Melaníc do Dohříva za pomalu dospívá jí-
cí Marií a dalsimi praidi. Koncem března 1923 se Melanie vc veku jedenatřiceti
ler provdala za mladého židovského muže pocházejícího z. jihočeského Xcznáso-
va> Otakar Kuhn byl Také synem obchodníka, pracoval jako úředník a byl o tri
roky star ší než Melanie. Bydlel nedaleko - v plzeňské Havlíčkové ulici.V Únoru
1924 se novomanželům narodila první dcerka - I hrníčka
Věra. Dvanácr ICT po Mdanii se provdala i Marie. Vzala si chlapce, se kter ým od
maličký kamar ádila, a tr ávila volný čas v Sokole - Jaromíra Kalivodu. Živoř si
ale s mladou zenou krur č zahr ál - šestkr át přišla do jiného stavu,ale nikdy se jí
nenarodilo živé Jité.

pér ler pozdějia o

V novém bydlišti v Kopemikově ulici zastihla Mdanii,. Orakara, 1 lanicku
a Verku Kolínovy pohromil — příchod německých vojáků a zřízení pFotektur áni

Čechy a Morava
ky jií byla kr ásná dívka. Situace Židu v zemi sc zhor šovala,Stvavé -články

1939- 1 laňce tehdy bylo patnáct let a Věře deset, Z Hati-v roce

v no-
vinách i hanlivé nápisy na výlohách židovských obchodů se množily, Až. do roku
1940 se rodičům dařilo před d
ale i nesmyslné protižidovské zákazy a nařízeni. V teto situaci bylo pro Mdanii

i zachovávat zdání normálnosti. Pribvvalv
i8

cerami
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a její rod i nu požehnáním pevné pouto s Mari í íkmcamvou-KalLvodovou v Doh-
řívé. Vlakem m sem byla z. Plzně slabá hodinka oesry. To se zmínilo, když Tyly
Foku 194i Židům od ňaty telefony byl vyhlášen zá kaz, j ízdy vlakem a nakonec
nesmeli. Židé ani opustit obec a bydlišti bez zvláštního povoleni.

V záři 1940 byly Hanka i Věra Kohnovy vyloučeny z. plzeňských veřejnvelí
škoh které navšiévuvdy. V dalším školn ím roce se musely vyučovar soukromé-
v byrcch jedHorlivých žáků a uciLelů. Na kuttejt školního roku. mely složí r zkous-
ky„ Všichni totiž vžili i, ze se jednou budou moci vrátit do normálních skok P ři
příležitosti zkoušek na konci školního roku 1940/194 L v srpnu 1941? SL dva-
náct i létá Vérka Kohnová začala po večerech psá t den ík. A tak pro nás v jednom
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z. pokojů LILMILLL v Kopemíkove ulicí
od srpnu 1941 do ledna 1942 téměř
denně vzniblo jedinečné svědet>
tví o tom, jak se nelidská mašinérie
bezohledně drala do světa nevimivmi

J

srarosrrtií obklopeného dvanáctileté-
ho dítěte, az do krutěho procitnutí
v podobě nepochopitelného Enms-
pnrru do Terezína.

Jak Víří.in deníček vypatlal? Dc-
vadesáiSE r ámek popsasi^cli ůldedným
piísmem bylo vázáno v kožených des-
kách. Desky byly nadepsány pozlace-
nými písmeny „Deník". Děvče, kter é
mělo starost především, o kluky, hry
íí o školu, tr ávilo většinu dne mimo

domov. Bohužel v roce 1941. jíž měla V ěra velíce omezený prostor pro svr č h<7-sEa-
rosrné hn-. Protože se volnose pohybu stále zmeniovaJa, vložili se do organizováni
volného času dětí i učitelé. C !íl hyl jediný — zadhovar u dětí pocit normálního ži-
vota. V letních měsících od července do žití 1,941 byla výuka spojená s výpravou
na „rybník ". Byl TO dnešní ITcmošensky rybník v Bdevci. jednalo se o jediné
povolené koupaliště pro Židy v Plzni. Inmitro raníku při. výpadovce na Tře-
niosnou se proto dříve říkalo „Židůvák*.Ještě dříve se nazýval „Dobytčí rybníky
protože se zde koupal dobytek. Pikantní je, že během roku 1941 bylo zároveň
zakázáno Židům pohybovat se po Bdevci.

V hezkých dnechléta a podzimu 1941 si chodila Věra s kamar ádkami a kama-
r ády hr át na Hanákovie louku - volnou zelenou plochu mezi dnešními ulicemi
Radčkkou a Karlovarskou. Bývalo iru plno děti, hr ály r ůzné společenské hry, jez-
dily na kolech a běhaly.Chodily sem i dámy věnčiE své psy, a pokud na ně židov-
ské děci narazily, škemraly, zda by se se psy nemohly proběhnour — Žide v r é dobč
jíž neměli dovoleno chovat domácí zvířata.Jindy když nebylo počasí na velké
výlety, brouzdala Vcra 5 kamar ádkami po centru Plzně a prohledávala pr ůjezdy
stalých donLLL Když nebylo možné kvůli počasí vystr čit nos z domu,zimaIn Věra
s kamar ádkami doma a hr ály r ůzné společenské hry. Například Joukandůč Tu
hr ály tak -, že se na. stul pniožil lehký míček a do roho každá foukala a smažil se dát

gól.Jindy si vyr áběly peníze pro Jíru ^business*, Lvořily r ůzné loutky něhu hr ály
hru „monopoly".
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Včrčiným třídním učitelem byl mladý kantor Petr Šmolka. Pro dít!se snažil
organizovat nejen výuku., ale i velké mrtoistvii mimoškoln í činnosti. Vém alf mi-
moděk v deníku dokážu je* jak chaotické poměry tehdy panovaly a pak marným
bojem proti větrným mlýn ům tehdy všechna snaha židovských učitelů byla.Čas
na výuku se stále krátil. Probíhala v bytech samotných žáků. Protože byt Kalino-
vých v Kopcrn (kove ulici byl velký, setkávali sc tu žid časněji.

Mtsro výuky trávily deci mnoho času na rabinate ve Smetanových sadech
(dno je v budově lékárna Menura a sídlo Židovské obce). Staly se nástrojem při
organizaci opatření proti nim samotným. V záři pomáhaly při distribuci židov-
ských ilu tých .^odznaku " a výrazní se podílely také na registraci m íst nich Židů
před transporty. Bud přímo po Plzni roznášely „lístky" a na kotech je rozválely
do okoln ích vesnic, nebo pomáhaly př i hl ídá ni děti na rahinjié. Mnohdy pří tom
samy hodné zlobily.

K organizaci protižidovské mašinérie hyly ve stejné době v Plzni využívány
i místní významná a uznávané židovské osobnosti , jednou z nich by] i devěta-
tfketílecý funkcionalistický architekt Leo Meisl , člen Sdružení západočeských
výtvarných umělců- Byl autorem budovy Okresn ího soudu a finančního úřadu
v Královicích, Kokoškovy vily na Nepomucká t řídě v Plzni či návrhu předváleč-
ného plzeňského výstavišti. Tento židovský architekt byl v roce 1.940 pověřen B

aby obcházel hyry židovských rodin v Plzni a preméroval je, p řičemž na základě
výsledku jeho míření bylo každé židovské rodině určeno, kam se nastehuje, Za-
ČíiJo tak sestchovávání židovských rodin. Uvolněná židovská byty byly běžné vy-
dezinfiková ny a p ředány k užívá n í bud Němcům, nebo českým vlajkarům a ko-
bbůiancům. První německá rodina se do Kopemikovy 43 nastěhovala již v záři
1941 - tedy v době, kdy zde ještě žili Kohnovi a další Židé. Jednalo se tnacEyn-
cetiletéhu mdetskáho Němce Richarda Grimnia z Aše, zamísmance pracovn ího
úřadu, s jedenarricetilerou těhotnou manželkou Barborou a mčn ím synkem Ru-
dolfem. Několik dní předrím, než byli z domu vyhnáni Židé, se tu Grimimůvým
narodila deem EUrieda. Rodina
však v dome vydržela jen dva roky
a v roce ]943 se op6t stěhovala.- do
Hostie u Podbořan.

Na základě Meíslových merem
se ukázal byt Kulmových v Koper-
ítikově ulici jako příliš velký pro jed-
nu čtyřčlennou židovskou rodino.

Sí I
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Postupně k nim proto během roku 1941 byly nastehovány rodiny Sceinerovýcb
a Stránských. Kohnovym zbyly dva pokoje zpofci zjiplnéné nábytkem. Zsiimtů
maminka byla ze změn nelrasiná a nervózní, bezelstná Věra byla. přímo nadšená
a v uprázdněných pokojích metala kozelce. Podle všeho se rodiny v jednom byre-
velmi spřátelily,, navštěvovaly se a podnikaly společné pěší výpravy; například na
židovský h řbirov u dnešního Tcsca na Rokycanské (ke h řbitovu sice vedla nová
trolejbusová linka , ale Židé ji nesměli používat), Během roku se podobným způ-
sobem dům v Kopcrníkové ulici tp. I 146/43 zaplnil i dalšími židovskými rodi-
nami- P řed rranspony zde žilo celkem ksi takových rodin -Kolmovi, Stcincrovi.
Stránských ^ Fudisovi, GoUreiehůvi, Bergerovi , ťarril mezi né i Věrcin a Hančin
kamarád, jedenadvacetllcry děln ík Franta Hceiner. Celkem šlo o šestnáct osob*

Věru v dome navštěvovala spuusLa kamarád ů, kteří žili v okoln ích ulicí ch
ccEitru města. Na dohled z Věřeina byru zda například její sestřenice Eda

Kotlinová, Vcrkí! sc kamarádila i s Hanušem Honzíkem frekhlmgerem- lento
Úplný sirotek byl o pět měsíců starší než Věra a žil v .Sedláčkové ulici. Ujali se jej
Blochovb rodina Honzíkovy rety, Chlapec se proslavil později v Terezině jako
dašinctář Brundibár ve stejnojmenné dětské opeře. Zahynul však v roce 1944.
Zmizela i cela rodina Biůťliova, s výjimkou Honzíkova ti tri roky staršího ne-
vlastního bratra Jirky, Ten dnes žije v izraelském městě Ztehron Yaakov. 1'restože
o Věře od Honzíka slyšel, nekamarádil se s n;í a nevybavuje si její podobu. A tak

nái bohužel Věra zůstává dívkou bez tváře. Víme, že měla dlouhé černé via-

i v

pro
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sy a tmavé cčL Tiíánc před trajlsportéin se Věra
nechala osTÍilhaT-

N;L sklemku ruku 1941 se v rodině židov-
ské dívky sem tam odehrál nějaký malý zázrak,
V dubě, kily Židé byli bez uveden í d ůvod ů vy-
povídáni ze zaměstná n í a bnoli jako námezd-
ní síly pří odklizení sněhu, tat ínek si stále držel
práci ve firmě Teller. Pracoval od osmi hodin do
rí i odpoledne a Věra inu derme Jo práce nosila oběd. V prosinci se v rehlí ně
odehrály dvě velké události — osmnácnlcrá sestra Hanka dostala povolení jezdil
vlakem a byla zamesrnána v mvámé v Horn í Bříze. Ve stejné době měl v evange-
lickém bratrském kostele svatbu Věřein bratranec a Véra se této svatby zůcasrn í la.

V lednu. 1942 sc bezstarostnost z Vcpfima den íčku vytratila, Je cítit smutek,,
maminka Melanie i Hanka plakaly a na Verku vse dolehlo. Rodina se byla napo-
sledy rozloučit v Dobřívl u Maric Kalvodové. Jedna z včti, kterou si při návštěvě
u Kalivodůvýeh ukryli , byl Veron den íček. Dívka jej téměř symbolicky dopsala
do posledn í stránky. Rozloučila se s ním slovy; „S Bohem.*V deníku chybí prvn í
strá nka — je vyříznu ta.

Transportem Sod jda rodina clo Terezina 22. ledna 1942. Několik nocí před-
tím již nespali doma v Koperníkově ulici , ale namačkáni na zetiai v sokolovně ve
Struncových sadech, kde bylo shromaždiště depormvaných Židů, Cesta do Tere-
zína trvala dva dny. Židé jeli v osobních vagónech a pi.nl silnou vojenskou
Po nekonečné jízdě poilufe zasněženou krajinou dorazili do Bohušovic a odsud
sli s nákladem pesky do několik kilometrů vzdáleného Terezína . Již v březnu
pokračoval i ale do polské Izbiee, kde byli všichni při pří jezdu pravděpodobně za-
st řeleni. Mezitím sc Melanie ještě ozvala Marii Kal i vodové, Marie odeslala rodině
bal íček kamsi do Štětina,, ale již nedostala žádnou odpovětř.

Maric Kalivodová tajně ukrývala deniček malé Věry po celou válku. Mariin
manžel Jaromír Kal ivoda a především jeho bratr Jan se navíc snažili během vál-
ky pomáhat odboji. Sokol byl zakizan. Po šesti letech přišla konečně svoboda.

května 1945 si Jaromír KaJivoda oblékl vojenskou uniformu a z vyzdobeného
Důbítíva odešel den povsrání. Násled ujLCí den však rodinu Kalivodnvýeh nečekaně
postihla prvn í velká tragédie, Odpoledne 6. května 1945 již byly osvobozeny Pl-
zeň i Rokycany. Lide očekávali Amcricany také v Dobřivč. Bylo nepřívětivé dešti-
vé puíasí .se silným větrem. / Brd, od Strasic* se na ?ápad srubovaly větší i menší
kupiíiy německých vojáků, Fdhů dne,. ve dvě hodiny odpoledne^ obcí vyzdobe-
nou vlajkami a sbvobránou projiždél výborně vyzbrojený odd íl S5 s pancéřovými
pěstmi a třemi tanky. Kulem tanku a vozů kráčeli esesinani s puškám i pod paží

k
A‘íiF9fkv Afawuf

I T /straží.
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a nevraživě hledící i na čffikfldovenske vlajky zdobící dumy. Lidé hýli včas varován],
aby se schovali, a. nevycházeli z domů. Pouze na rozcestí poblíž návsi snila skupina
mladíků.. Jakmile spatřiIi csesmany, rychle odcházeli na náves. Zde se u domu čp.
4 chrcl i rozejít. Eseáci ic vsak zastaví li a zahá jili osobni prohl ídky. U prvního
z. mladíku* jedenatíicťtiletého Aloise KaJivody - bratrance Jaromíra KaJivody -
nalezli revolver. Esesák se jej okamíM pokusil popravu střelou do hlavy. Presrože
dvakrát sTÍskl , rá na nevyšla.Teprve pohotový sciukmencivee vražedné d ílo dokon-
čil . Pak pokračovali esamani ve vraždě n í v Pobrívč a jeho okol í po celé odpole-
dne. Vynucovali si j ídlo. Nakonec hýli rozprášeni americkými vojsky, Lojzih byl
spolu s dalším zastřeleným kamarádem pohrben dne 10. května 1945-. V unifbr-
mě spontánně obnoveného Sokola nesl jeho rakev bratranec Jan Kalivodss-

11 , května 1945 vstoupily do Dqbříva jednotky Rudé armády, Týz den tu

opravovala skupina sovětských vojáků auto a při tam osvoboditelé rozdávali
m ístním lidem tlačenku. Dva dobřivití občané-V. Čermák a Jan Kal ivoda i bra-
tranec Aloise a bratr Jarom íra Kalivody) - jim p řispěchali na pomoc. Vděční
sovětští vojáci jim dali připít vodky obsahující dreví ry l íh. V, Čermák podlehl
metylalfeoholu v půl sedmé vcccr. Jan Kalívoda byl odvezen s potížemi dtp plzeň-
ské nemocnice. kde zemřel v deset hodin večer. Po této tragédii se stal Jaromír
Kativoda poručníkem Janových tří nezletilých dětí. Bezdětná Marie pozdě ji navíc
adoprnvsla jednu z dcer svého bratra Jiřího, Janu Puncarovoíi ,

Po komunistickém převratu v roce 1948 vyloučil akčn í výbor Sokola v l )oh-
řívě všechny přež ivší příslušníky rodiny Kalivodovy ze svých řad. Sokol však byl
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nakonec ve své původní podobě zcda zakázán. Jednora bratrská v Ddbf ívč zů-
stala, V dubnu 1968 přisel do Dobříva »sfca4tyřicetílesý kněz Miroslav Matoui,
který pravidelně docházel do místn ích bratrských rod in. PaníMark Kalivodová,
již scdmdísátilciíáj k němu pojala velkou důvěru a svěřila mu Veron deník, který
za okupace dostála od rodiny Kohnovy.

Miroslav Matouš v Dobrívč působil poté,, co mu byl jako hazard i českoslo-
venské církve husitské odňat státní souhlas a nemohl se dlouho věnovat své pů-
vod ni profesi. Na druhé straně měl za sdbou přátelství i řadou slavných osobností
- skladatelem [. B. boersTrem, spisovateli Peerem Ffczručcm a bránou Šrámkem,
hereckou Růženou Naskovou či zachrá ncem židovských děti P řemyslem P ítr
Narodil se v roce 1921 ve východních Cechách. Po maturitě odešel na počátku
vilky do Prahy, kde od roku 1941 do roku 1942 studoval angličtinu, V roce
1942 byl v Praze bezprost ředn ím svědkem heydrichiády. V době stanného práva
unikl v podstatě „Q fous'1 zatčení a popravě. Jako jedenadvaccti1erý mládik seděl
ve svém podná jmu za stolem a bodal perem do fotografie Heydťíeha na novi-
nách , když tu kdosi vzal za kliku. Mirek mél zcela vý jimečně zamčeno, a rak se
ozvalo bušen í do dveří. Otevřel a za. dveřmi stá li příslušníci gestapa - ptali se po
sousedovi. Mirek s novinami narychlo složenými v n áprsní kapse cosi vykoktal ,
a když zavřel dveře, vytrhl z novin titulní stranu $ fotografií, roztrhal ji a spláchl
do záchodu. Celé odpoledne
zem ře!tatínek, Na dfuhc sírane sc v té dobé zamiloval do své budoucí ženy, teh-
dy patnáctileté půvabné krajanky Jarmilky. Stala se jeho životn í inspirací a pa-

rem.

zážitku vzpamatovával. Ve stejném roce muse ze
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menem pro psaní poezie, kterou tvoři dodnes. Vc stejné době se díky přátelům
vyhnul totálnímu nasazeni v RísL

ZAvcr války trivii .Miroslav u rudiny své milé Jarmily v Osrmmérí. Zde se také
setkal s americkými vojáky kteří jeli k jednán í do Sdhomerova střihu v Lázních
Vdichovky. Američane sc v Ostromeri setkali u železničn ího přejezdu s n.čnice-
kem hl ídkou a Miroslav, který umři německy i anglicky, by] požád ám aby jim
tlumočil,

V roce 1946 sc Miroslav Matouš oženil a po válce sačal studovat filozofickou
Fakultu v Praze, Nicméně po fOCC 1948 školu opusril a stal se učitelem nábo-
ženství, Když začal novy komunisdcký režim působil vc školách a omezovala
sc výuka náboženství, seal sc M. Matouš roku. 1953 kazarcícm i.cýkosIkjvcnskc
husitské církve v Praze a v Měln íku.V prosinci 1958 mu byl odňat stárni souhlas,
protože dovolil, al>y se v jeho sboru scházela náboženská skupina, jež také neměla
stárni souhlas

V dalších letech se od Miroslava církev odvrátila a on vykoná™ manuál -
n í povolán í - byl dělníkem na stavbě cementárny řidičem muId kály a pozdě ji
skladn íkem topenářské provozovny. Pracoval i jako strážný v pražském podniku
Kablo. Dodnes roto období považuje za obohacení svého života. V době po-
li řídkého uvolnění, roku 1967, požádal o opětovné přijeti do husitské církve.
Zatímco církev husitská nereagovala, dostal Miroslav Matouš v roce 1968 na-
bídku od jednoty bratrské- aby působil v západočeském Dobrívč. l éto práci, se
pak věnoval až do roku 1987» Vc zdraví, ale se Státní bezpečnosti v židech, se
zde dožil odchodu na odpočinek. Tajn í policisté věnovali důkladnou pozornost
veškeré jeho činnosti - kázání, divadlu i stykům- V míst ni škole byl na t řídních
schůzkách označen za nebezpeč ného člověka a rodiče před nim byli varováni. Na
druhé straně sc s nim ředitel školy přátelil, což musel nejednou na patři čných
místech vysvérlovar. Státní bezpečnost se pokoušela neúspěšně infiltrovat i do
samotného sboru jednoty bratrské- Neúspěšně.

Celoživotn í družka jařmila opustila Miroslava Mamuše roku 2006. V témže
roce nechal publikovat deník Very Kohnové. Pres svů j úctyhodný vék jc pan
Matouš dodnes velice aktivní a činorodý člověk, V současné době sc věnuje bo-
haté publikační činnosrL ve které navazuje na setkání se známými osobnostmi ze
čtyřicátých a padesátých let 20« století- Den íček z plzeňské Kupertiikovy ulice,
přirovnávaný k slavnějšímu deníku Anny Frankové, jc dnes v držení pražského
/Jdiwského muzea.
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