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Židovskou dívku připomene pamětní deska
Klára Mrázová

„Neděle už se, bohužel, blíží.
U nás je pořád smutno,“ zapsa-
la si do svého deníku V ěra Ko-
hnová z Plzně krátce před
transportem do Terezína. Do-
mů už se dvanáctiletá židovská
dívka nevrátila. Ona i příbuzní
zemřeli v koncentračním tábo-
ře Izbica. Její příběh teď znovu
ožívá díky dobrovolníkům,
kteří o ní připravují knihu a se-
hnali peníze na pamětní desku.
Dvaadvacátého ledna 1942

kráčela V ěrka plzeňskými uli-
cemi naposledy. „Teploty tehdy
klesly pod minus dvacet stupňů
Celsia. Kohnovi odcházeli ze
sokolovny, kde bylo shromaž-
diště pro židovské obyvatele,
k vlakovému nádraží. Trans-
port S je odvezl do Bohušovic
nad Ohří. Odtud už museli ně-
kolik kilometrů pěšky do Tere-
zína,“ l íčil historik Jiří Sankot.
Právě on po osudu dvanácti-

leté d ívky dlouho pátral. „V ěr-
ka, někdy označovaná jako čes-
ká Anna Franková, si deník za-
ložila v srpnu 1941. Autenticky
v něm zachycuje běžné starosti
i síl ící obavy z transportu,“ do-
plnil.
Zápisky nejdříve ukrývala ro-

dinná známá Marie Kalivodová
z Dobříva na Rokycansku. Pak
se dostaly do rukou farářeMiro-
slava Matouše, který je v roce
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Fotografie, na které je pravděpodobně Věra Kohnová.

2006 vydal. „Slíbil jsem mu, že zaslouží důstojnou připomín- k sokolovně. Uvítáme, když si
V ěrčin příběh nezapadne, o což ku,“ zdůraznila Poncarová. lidé přinesou svíčky a lucerny,“
se snažím,“ řekl historik. Bronzová deska se siluetou řekla spisovatelka.
Loni spojil síly se spisovatel- copaté dívky, která před sebou Ona i Sankot už také pracují

kou Janou Poncarovou. Společ- drží otevřený deník, bude viset na knize, jejíž hlavní hrdinkou
ně díky internetové kampani na domě rodiny Kohnových. bude dvanáctiletá V ěrka. Pub-
a příspěvku od města a třetího Dílo teď ve svém ateliéru tvoří likace vyjde příští rok. „Tento
plzeňského obvodu získali pe- umělečtí modeláři Rudolf a To- příběh je pro mě jako detektiv-
n íze na pamětní desku. „V ěrka máš Matějkovi. Jeho slavnostní ka, která se nedá vyřešit najed-
zahynula v polském koncent- odhalení se uskuteční 3. března nou. Neustále se k němu musím
račním táboře Izbica a nemá od 17 hodin. „Následovat bude vracet a odhalovat jeho slepá
hrob. I proto si myslíme, že si tichý průvod z Nerudovy ulice místa,“ uzavřel historik.
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