
Dívka si psala deník jako Anna Franková
PLZift Jako dvanáctiletá si Věra
Koknová začala psát deník. První
zápisky pocházejí ze srpnu 1941 *
poslední končí těsné před ledno-
vým transportem následujícího
roku. Mladá židovská dívka z Plz-
ně je někdy označovaná jako čes-
ká Anna Franková* Ona i její blízcí
hýli zavražděni v Polsku, Rodinu
led připomínají takzvané kameny
zmizelých.
Dlažební kostky s mosazným po-

vrchem nesou jména a údaje o na-
rození a smrti, Do chodníku před
domem v Kopemíkově ulici, kde
Věra Kohňová se starfí sestrou Ha-
nou a řidiči bydlela, je vsadil Gun-
ter Demnig. Německý umělec je au-
torem celoevropského projektu
Stolpersteine, jehož cílem je uct ít
oběti holokausru- V krajské metro-
poli se od včerejška nachází už třia-
třicet kamenů zmizelých.

no: byla to poslední neděle, co jsem
doma, A za druhé: tolik, jako včera,
jsem se ještě nikdy nenaplakala , Ma-
minka pláče pořád a je tak hrozně
smutná a vie vidí černě. Já pláču s
maminkou, protože je mi jí líto a
Hanka pláče taky. Ty nejmilnější
véd si sbalujeme, a sice každý
zvlášť, protože tam nebudeme do-
hromady/' napsala.
Před transportem se dívka rozlou-

čila se svými kamarádkami, nechala
si ost říhat vlasy a šla se vyfotit, „Pro
Pána Boha, jáJsem užna koncidení-
ku. No, už bez toho nemůžu moc
psát. Už jsme tu jenom zítra a po-
zít ří a pak - kdo ví, co bude pak.
Dneska už odjel první transport ze
sokolovny , Popozejt ří nastoupíme
my jeho místo. Jak se ml bude po
tobě, deníčku, stejskal! To jsem si
věru nemyslela, když jsem v srpnu
po zkouškách začla. psát své zážitky,
že takhle smutně skončím. Nezažila
jsem sice ten pů l rok mnoho hezké-
ho, ale jak ráda bych tak zůstala , S
bohem, můj deníčku! $ bohem!/'
uvedla 15. ledna v posledn ím zápi-
su, O Šest dnů později byli Kohnovi
z Plzně deportování do Terezína ,

Všichni byli zavražděni v polské lz*

hici- - Klára Mrázová

Strach př ichází později
Vérčin deník zprvu ukrývala Marie
Kalivodová zDobříva, Pak se dostal
do rukou Miroslavu Matoušovi, kte-
rý ve vesnici na Rokycansku půso-
bil jako kněz Jednotky bratrské.
Ten zápisky v roce 2006 vydal. Ori-
ginál posléze předal Židovskému
muzeu v Praze,
Dívka nejd říve svěřuje stránkám

své každodenní pocity, řeší vztahy
s kamarádkami, kluky a školu, dte-
devším kvůli svému věku a psaní
deníku bývá přirovnává na k Anně
Frankové. Na rozdíl od nE se však Ft-
zeňanka neukrývala, Strach z děsi-
vé budoucnosti se u Verky objevuje
daleko později, vlastně až krátce
před transportem/' porovnal histo-
rik Jiří Sankot, který se tématem
dlouhodobě zabývá. Spolupracuje
se studentkou Kamilou Pokornou,
která jako svou bakalářskou práci
příběh ilustrovala a rád by ho vydal
knižné,

Druhým transportem doTerezina
Sedmého ledna I942si autorka dení-
ku zaznamenala mimo jiné následu-
jící- „Také jsem byla v sokolovně,
Oni jsou totiž zase registrace, které
se dělají v sokolovně. Asi všichni
Židi /. Plzně odjedou. Budou tř i
transporty. V sokolovně bude také
shromaždiště, ve kterém budou
Židi asi t ři dny před odjezdemVě-
říny zápisky nabírají na dramatič-
nostL Dvanáctého ledna popisuje
všudypřítomný srn úlek. „Na včerej-
ší den dosmrti nezapomenu, Za jed-

Připom ínka Plzeňskou oběti holokaustu so stalo i dvanáctiletá Věra Kohno-
vá- Židovskou dívku a její bliizkó od včerejška připomínají takzvané kameny
zmizelých. Na snímkuje předseda místní židovskéobce Jiří Ldwy. Sestřeni-
ce jeho otco rodinu Kohnovýeh navštěvovala. Foto: Polr Ercit, IMAFRA
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