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DNES 'V

Věra Kohnová si za války psala deník. Líčí v něm protižidovská opatření i blížící se transport

Tolik jako včerajsem
se nikdy nenaplakala

Klára Mrázová
redafctorka MF DNES ***

99PLZEŇ,DOBŘÍV Donedávna o po^

zoruhodném rodinném tajemství
neměla ani tušení. Až shodou ná-
hod se Jana Poncarová dozvěděla,
že její příbuzní dlouhá léta ukrývali
deník židovské dívky z Plzně. V
něm líčí dvanáctiletá Věra Kohno-
vá, někdy označovaná jako česká
Anna Franková, své běžné zážitky i
blížící se transport do Terezína, z
něhož už se bohužel nikdo z rodiny
nevrátil. Zachránit se podařilo jen
rukopis. Poncarová se rozhodla na
osud Kohnových znovu poukázat.
Společně s historikem Jiřím Sanko-
tem pátrá po fotografiích a dalších
dokumentech. Plánuje také nechat
vytvořit pamětní desku.
Deník začíná 23. srpna 1941 , kdy

Věra úspěšně složí zkoušky.Tou do-
bou už kvůli svému židovskému pů-
vodu nemůže chodit běžně do ško-
ly, ale vzdělává se soukromě. „Prá-
vě dnes je den, na který jsem se těši-
la celé prázdniny, mohou-li se tak
pojmenovat dva měsíce utrpení.
My jsme totiž celý rok chodili do
soukromých škol a tam jsmese uči-
li látku zgymnasia. Na konci školní-
ho roku přišla zpráva, že budeme
dělat zkoušky z měšťanské látky.
Museli jsme se tedy o prázdninách
naučit to, co jiní za rok. Bylo to trá-
pení!Tento týden jsem tedy dělala
zkoušky. Písemné v úterý a ústní
včera.Dopadly mi dobře.Vysvědče-
ní budeme dostávat v kostele a při
tom budemezpívat židovské písnič-
ky. Už se na to těším.“
Dívka nejdříve popisuje hlavně

starosti o kluky, hry a školu. Volný
čas stejně jako výuka se však po-
stupně vytrácejí. Namísto toho
Věra a její kamarádi pomáhají na pl-
zeňském rabinátu, například rozná-
šejí žluté Davidovy hvězdy, které
musejí Židé povinně nosit. A po-
stupně doléhají další starosti.
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Věra Kohnová
narodila se 26.června 1929 v Plz-
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•otec Otakar se živil jako úředník
v továrně na železné akovové zbo-
žíGustav Teller
•matka Melanie, rozená Langero-
vá, pocházela z Dobříva a byla v
domácnosti, právě na vesnici u
Rokycan se později spřátelila s Ma-
riíKalivodovou
•po dokončeníobecné školy na
dnešní Americké t řídě cht ěla Věra
pokračovat ve studiu, v srpnu 1940
však byli všichni židovští žáci vylou-
čeniz českých škol,Věra a její sest -
ra se tedy vzdělávaly soukromě
•v srpnu 1941 čekaly Věru zkouš-

el ky, jako dárek k nim dostala deník,
ú do nějž si okamžit ě začala zapiso-
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Nikdonepřež il RodinaKohno-
výchz Plzně se stalaobětího- ,y.
lokaustu.Vlevo na velké foto- J
grafii je Melanie Kohnová,roze-

^ J
ná Langerová,která pocházela
zDobříva.Nadruhém snímku
(vpravodole) je zachycenaro-
dinnápřítelkyně Marie Kalivo-
dová,pravděpodobněsmla-
douHanou Kohnovou.Dívka
nahornímsnímkuby mohla
být VěraKohnová,autorkade-
níku.Jejípodobu se bohužel
dosud nepodařilo s jistotouur-
čit.HistorikJiří Sankot aspiso-
vatelkaJana Poncarováproto
žádajío pomoc veřejnost.
Foto:archiv JanyHůlkové

vat

aniž by tehdy tušila, o jakou vzác-
nost se jedná. Zbylé věci už se zřej-
mě poztrácely,“ uvedla.
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Vznikne pamětní deska,
fotografie hrdinky zůtím chybí
Osud židovské dívky spisovatelku
velmi zasáhl, volněse jím inspirova-
la při tvorbě svého posledního ro-
mánu Alžběta a Nina. „Dlouho jsem
hledala odvahu jít se třeba podívat
na dům, kde před válkou Věra byd-
lela. Když si představím dvanáctile-
té děvče, které odchází promrzlou
lednovou ulicí, je to příšerné. Její
zápisky dávají nahlédnout přímo
do duše. A ukazují situace, kterým
musela čelit,“ pověděla Poncarová.
Na budovu vKoperníkově ulici by

ráda umístila pamětní desku s por-
trétem dvanáctileté hrdinky. Kvůli
návrhu už oslovila zástupce z plzeň-
ské umělecké fakulty zvané Sutnar-
ka. „Obrovský kus práce odvedl
pan Sankot. Zjistil velké množství
informací, prošel řadu dokumentů,
archivů, čehož si opravdu cením.
Mimo jiné máme fotografie mamin-
ky Melanie a pravděpodobně i sest-
ry Hanky. Ale to, jak vypadala Věr-
ka, nedokážeme s jistotou říct.Moc
bychom si přáli to zjistit. Pokud ně-
kdo její snímek má nebo by ji po-
znal, třeba ještě žijící spolužáci, je-
jich potomci, učitelé, vzdálení pří-
buzní, prosím, ozvěte se nám nebo
do redakce," požádala. O podobiz-
nu má velký zájem také Židovské
muzeum v Praze. „Budeme vděční
za jakoukoliv stopu," uzavřela.
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její osud není zdaleka tak známý,
což je škoda," sdělil. Právě to je jed-
ním z důvodů, proč se do historic-
kého bádání pustil. „Mimo jiné
jsem navštívil Janu Hůlkovou, to
byla adoptivnídcera paní Kalivodo-
vé. Našli jsme několik fotografií. Bo-
hužel nevíme, jestli je na některé z
nich Věrka," zalitoval.
Do pátrání se přidala spisovatelka

Jana Poncarová. Teprve před
časem se dozvěděla, že deník ukrý-
vala její příbuzná. „Příběh je opře-
dený řadou tajemství. Doma se o
něm příliš nemluvilo. Kohnovi a Ka-
livodovi si byli blízcí. Přitom mezi
Melanií a Marií byl dvacetiletý roz-
díl. Když se zpřísňovala protižidov-
ská opatření, rodiny si pomáhaly.
Kohnovi si pak v Dobřívě před
svým odjezdem schovali cennosti,
mezi nimiž byl i deník. Až teta Jana
Hůlková mi řekla, že ho objevila v
knihovně u svých adoptivních rodi-
čů. Jako malá si v něm ráda četla,

Na včerejší dendosmrti
nezapomenu, zapsala si
V lednu 1942, kdy se blíží transpor-
ty do Terezína, už jsou záznamy
prosycené smutkem a strachem z
budoucna. „Na včerejší den dosmr-
ti nezapomenu. Za jedno: byla to
poslední neděle, co jsem doma. A
za druhé: tolik jako včera jsem se
ještě nikdy nenaplakala. Maminka
pláče pořád a je tak hrozně smutná
a vše vidí černě. Já pláču s mamin-
kou, protože je mi jí líto a Hanka
pláče taky. Ty nejnutnější věci si
sbalujeme, a sice každý zvlášť, pro-
tože tam nebudeme dohromady.
Dnes jsem se byla rozloučit s Ire-
nou a Alis.Ty už jedou zejtra ráno v
devět hodin...."
Dívka si nechává ostříhat dlouhé

vlasy a zajde se vyfotografovat. Ro-
dina ještě stihne krátce navštívit
maminčinu kamarádku Marii Kali-
vodovou v Dobřívě, jíž předává ně-
které osobní věci a také Věřin de-

ník. Ten končí následovně: „Pro
Pána Boha, já jsem už na konci dení-
ku. No, už beztoho nemůžu moc
psát. Už jsme tu jenom zítra a po-
zítří a pak - kdo ví, co bude pak.
Dneska už odjel první transport ze
sokolovny. Popozejtří nastoupíme
my jeho místo. Jak se mi bude po
tobě, deníčku, stejskat! To jsem si
věru nemyslela, když jsem v srpnu
po zkouškách začla psát své zážit-
ky, že takhle smutně skončím. Ne-
zažila jsem sice ten půl rok mnoho
hezkého, ale jak ráda bych tak zů-
stala. S Bohem, můj deníčku!S Bo-
hem!" Několik dní před transpor-
tem, do něhož nastupují 22. ledna
1942, už Kohnovi nespí doma, ale
mačkají se spolu s dalšími na shro-
maždišti v plzeňské sokolovně.Ces-
ta trvá dva dny. Po nekonečné jízdě
dorazili do Bohušovic. Odsud jdou
pěšky, každý až s padesátikilovým
kufrem,do několik kilometrů vzdá-
lenéhoTerezína.

Jsme zdraví a daří se námdobře
„Už v březnu ale Kohnovi pokračo-
vali do polské Izbice, kde byli všich-
ni pravděpodobně zastřeleni. Ještě
předtím poslala Melanie korespon-
denční lístek s předem určeným
textem v němčině:Wir sind gesund
und es geht uns gut. Innigsten
Dank fůr die Postsendungen."
( pozn. red.: Jsme zdraví a daří se
nám dobře. Mnohokrát díky za poš-
tu), který adresovala své přítelkyni
do Dobříva. Marie jí na zpátečníad-
resu zaslala dvoukilový balíček s
cukrem,solí a mákem,ovšem odpo-
věďuž od ní nikdy nedostala," řekl
Sankot.
Marie Kalivodová vzácný rukopis

ukrývala až do roku 1968. Poté ho
předala Miroslavu Matoušovi, což
byl farář Jednoty bratrské v Dobří-
vě.Ten ho před čtrnácti lety nechal
vydat. Originál dostalo Židovské
muzeum v Praze. „Věrka je tako-
vou českou Annou Frankovou, ale

I přes těž kosti se děly zázraky
Do bytu v Koperníkově ulici, prav-
děpodobně šlo o 4+1, se ke Kohno-
vým nucené stěhují ještě další dvě
rodiny. „Zatímco maminka Mela-
nie byla ze změn nešťastná a ner-
vózní, bezelstná Věra byla přímo
nadšená a v prázdných pokojích
metala kozelce," popsal Sankot,
který se jejich příběhem už několik
let zabývá.
V bytě žilo dohromady deset lidí,

šest dospělých a čtyři děti. Všichni
se nakonecspřátelili a vyráželi spo-
lečně na výlety. „Sem tam se u
Kohnovýchodehrál nějakýmalý zá-
zrak. V době, kdyŽidé nemohli pra-
covat a končili třeba jako námezdní
síly při odklízení sněhu, si tatínek
Otakar stále držel práci jako úřed-
ník.Starší dcera Hanka zase dostala
povolení jezdit vlakem a byla za-
městnána v továrně v Horní Bříze,"
pokračoval.
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