




1 ODKUD POCHÁZELI RODIČE VĚRKY KOHNOVÉ



Věrčini příbuzní v okolí jihočeského Týna nad Vltavou

Věrčin tatínek Otakar Kohn (1884–1942) byl nejstarším synem neznašovského obchodníka Mořice Kohna (1862-1942) a jeho ženy Zuzany Anny (1865–1934). 
Otakar měl pět dalších sourozenců – Kamilu (1890–???), Josefa (1892–1942), Rudolfa (1894–1942), Maxe (1896–1942) a Viktora (1897–1915). Rodina žila původně 
v Neznašově. Před rokem 1900 se ale Kohnovi přestěhovala do Týna nad Vltavou, kde jí pak patřil dům a obchod v ulici Ke Hradu č. p. 108. Podle vzpomínek pamětníků 
byl v domě Kohnových jeden ze vchodů do tajemného a rozvětveného vltavotýnského podzemí. Vyprávělo se dokonce, že odsud vedla tajná chodba až do Neznašova. 
Věrčin nejmladší strýc Viktor byl chovancem ústavu pro choromyslné v Opařanech. Zde také roku 1915 v osmnácti letech zemřel a Věra jej nikdy nepoznala. Věrčin strýc 
Rudolf žil s rodinou v Plzni. Babička Zuzana zemřela jako devětašedesátiletá roku 1934. Dědeček Mořic žil poté v Týně nad Vltavou společně se syny Josefem a Maxem, se 
snachou Martou a devítiletým vnukem Jirkou. Všichni byli v dubnu 1942 deportováni do Terezína. Dědečkovi tehdy bylo osmdesát let. Strýc Josef, strýc Max, jeho žena 
Marta a bratranec Jirka byli ještě během dubna deportováni do Izbice. Všichni zahynuli ve vyhlazovacím táboře Majdanek. Dědeček byl 15. října 1942 transportován  
z Terezína do Treblinky, kde byl také zavražděn. Teta Kamila, jediná sestra Věrčina tatínka, žila v Praze. Společně s manželem Ing. Leem Vodičkou byla také v září 
1942 deportována do Terezína. Zatímco Kamila se v Terezíně, jako jediná z příbuzenstva, dočkala osvobození, její muž Leo nastoupil v říjnu 1944 transport do 
Osvětimi. Zahynul během cesty. Kamila po osvobození sice zdědila dům v Týně nad Vltavou, ale nežila zde. 

Židovská ulice v Neznašově

Židovský hřbitov v Neznašově

Dům dědečka a babičky Kohnových v  Týně nad Vltavou

Ulice v Týně nad Vltavou vedoucí od řeky k domu Kohnových„Maminka sloužila v Týně u Kohnů. Byl to ob-
chodník někde na Malém náměstí proti škole. Měli 
dva syny. Jednou ten mladší mamince povídá: 
„Pojď se někam podívat.“ Vzal lampičku, vedl ji do 
sklepa a pak šli dlouhou chodbou dost daleko. Tou 
chodbou tekl potůček. Ale najednou jim lampička 
zhasla, tak se báli a utíkali nazpět. Maminka říka-
la, že prý ta chodba vedla pod řeku až do Nezná-
šova.  Ty lidé z Neznášova se u nich vždy scházeli a 
mluvili jinou řečí, že tomu maminka nerozuměla. 
Vždy prý po ní všichni koukali, tak se tam bála a 
dala výpověď. Měla prý se tam moc dobře, mohla 
si vzít, na co měla chuť – i v obchodě. Ale komůrka, 
co spala se nemohla zamykat.“  Vzpomínka (1989)



Obtížný život Věrčiných příbuzných na malém městě
Veledůstojný Milostpane!
abych ze zdejších novin Vaší Důstojnosti některé sdělil, ač snad již mnohé 

budou Vašnostem známy, začnu, že zde pořád máme jakýsi nepokoj 

stran židů. Nejprve jim všecky německé nápisy byly v jedné noci 

začerněny, pak byly podhazovány listy, že jestli do čtrnácti dní nebudou 

všichni židé z Týna pryč, bude Týn na čtyřech stranách hořet. Napřed si 

toho lid nevšímal, pak přišlo psaní na p. purkmistra a tam opět 

vyhrožováno tak, že musila po celých čtrnáct4 dní noční hlídka vždy 

z deseti měšťanů držena býti, až se celé město vystřídalo, nestalo se však 

nic. Židů nejen že neubylo, ale opět jeden cizí se přistěhoval. Konečně jim 

bylo po dvakráte několik oken rozbito. Vyšetřování trvá dosud...
Petr Stuchl

1863

1895

1918

1939

Úryvek z dopisu psaného v lednu 1863 vltavotýnským učitelem 
Petrem Stuchlem kanovníku u sv. Víta Karlu Aloisu Vinařickému

Protižidovský článek uveřejněný roku 1895 v Jihočeských listech

Záznam rodiny Kohnovy v matrice příslušníků města Týn nad Vl-
tavou (SOkA  České Budějovice, fond AM Týn n. Vltavou)

Vltavotýnský kronikář nešetřil v roce 1918 ani rodinu Kohnovu.

Vyvrcholením mnohaletých protižidovských nálad v Týně nad 
Vltavou byl denunciační článek, který místní fašisté publikovali 
po okupaci našich zemí v periodiku Vlajka. Důvodem byl spor  
s četníky kvůli autu ukradenému „vlajkaři“ zdejšímu židovi Jose-
fu Weinerovi (zahynul r. 1942 v Majdanku).



Kohnovi – dědeček, babička, bratranec, tety a strýcové
dědeček Mořic Kohn
babička Anna Kohnová

bratranec Jirka Kohn
teta Marta Kohnová

strýc Max Kohn
strýc Josef Kohn

teta Kamila Vodičková
strýc Ing. Lev Vodička

Babička zemřela 27. listopadu 1934 a je 
pohřbena v Neznašově. Dědeček byl roku 
1942 nejprve se syny deportován do Te-
rezína a v říjnu 1942 zahynul v Treblince. 

Přes pomluvy a předsud-
ky týkající se „němčení“ 
týnských židů řada isra-
elitů z Neznašova a Týna 
před 1. světovou válkou fi-
nančně podporovala stu-
dium chudých židovských 
žáků na českých školách v 
Praze (rok 1908).

Po velké rodině Kohnových z Týna nad 
Vltavou a Neznašova se dochovalo jen 
nepatrné množství fotografií – toto je 
rodina řezníka Kohna v Neznašově.

Roku 1938 byli Mo řic, Max a Josef sousedy udáni 
pro ne legální porážky kůzlat a obohacování se pro-
deje kůží. Při výslechu se však dokázali obhájit.

Strýcové Josef a Max byli ženatí, 
ale známe jen Maxovu rodinu – 
tetu Martu roz. Krebsovou a bra-
trance Jirku (*1933). Josef a Max 
zahynuli během 
léta 1942 v Ma-
jdanku, Marta a 
její syn Ji rka 
v ghettu 
Izbica.

Věrčini prarodiče ve tři-
cátých letech 20. století 
před obchodem babičky 
Zuzany Anny Kohnové v 
Týně nad Vltavou

Hlášení pražského SNB ze října 1948 o sebe-
vraždě tety Kamily Vodičkové

Jeden z článků strýce Ing. Lva 
Vodičky (Písecké listy, 1922)

Svatební oznámení Kamily Kohnové a Lva 
Vodičky v židovském listě Tribuna (1923)

Měsíc po útěku Vodičkových z Liberce vzplála 
při Křišťálové noci tamní synagoga (1938).

Kamila Kohnová se provdala za Ing. 
Lva Vodičku z Písku, inspektora živ-
nostenského inspektorátu v Liberci 
a stoupence česko-židovského hnu-
tí. Leo byl aktivní v osvětové činnosti 
pro české židy a a české úředníky v 
Liberci. Po Mnichově manželé uprchli 
do Prahy. Leo zahynul roku 1944 ces-
tou do Osvětimi. Kamila jako jediná z rodiny přežila, 
ale v říjnu 1948 spáchala v pražském bytě sebevraždu.



O Věrčiných prarodičích Davidovi a Otýlii Langerových

Dědeček David Langer byl původ-
ně židovským učitelem a pocházel  
z Dolního Cetna u Mladé Boleslavi.

Dolní Cetno leží 
západně od Mladé 
Boleslavi – Jeruza-
léma nad Jizerou.

Bývalá synagoga v Dolním Cetně

Na hřbitově v Dol-
ním Cetně najdeme 
náhroběk Věrčiny 
prababičky Kateři-

ny Langerové.

Terešov – pečeť ŽNO a pohled na rodiště vesnici

Babička Otýlie Steinová se narodila v 
Terešově na Rokycansku. Byla dcerou řez-
níka a obchodníka. Rodina žila ve Zbiroze, 
později se odstěhovala do Mýta.

Mapa míst, kde žila 
rodina Steinových.

V rodném Terešově je 
pohřben bratr Věrčiny 
babičky Jindřich Stein.

Rybník ve vsi Olešná

První zprávy o dědečkovi 
Davidu Langerovi pochá-
zejí z novin z února 1884, 

kdy v Olešné zachránil 
tonoucího chlapce.

Oznámení o zásnubách  
v novinách z roku 1890

Mýto u Rokycan

Dům na náměstí v Mýtě  
u Rokycan č. p. 49 patřil 
bratranci Otýliina otce. 

Před rokem 1890 zde Otý-
lie žila společně se svým 
otcem a bratrem MUDr. 

Isidorem Steinem.



Věrčina maminka Melanie a trampoty jejích rodičů
Věrčin dědeček měl 
v Dobřívě obchod.

Věrčin pradědeček Nathan Stein, otec 
babičky Otýlie, si postavil dům ve Zbirohu 
a zřídil zde řeznictví. Po jeho smrti roku 
1892 převzal dům a živnost syn Jindřich.

Dům a řeznictví Nathana a Jindřicha Steinových 
na náměstí ve Zbirohu na Rokycansku

Pradědeček Nathan Stein zemřel ve Zbirohu v 
srpnu 1892, když Věrčině mamince Melanii byly 

necelé 4 měsíce.

Obchodu Lange-
rových se od roku 
1907 nedařilo a 

Věrčin dědeček si 
musel půjčovat.

Od roku 1909 si 
Langerovi přivydělá-
vali pronajímáním 

letního bytu.

Jedniným dítětem manželů Otýlie a 
Davida Langerových byla Melanie, 
které doma říkali Mela, narozená 
roku 1892.

Mela mohla mít ještě další dvě ses-
třičky, jedna z nich se ale roku 1890 
narodila mrtvá a druhá zemřela 
roku 1893 v pěti dnech na žloutenku 
novorozenců.

Dobřívští židé patřili k rokycanské ži-
dovské náboženské obci – rabínem 
zde byl Filip Bondy.



Plzeňská domácnost Langerových na Americké třídě

Dům na dnešní  
Americké třídě

Jména Davida, Otýlie a Melanie na domovním archu

Jména  
podnájemnic  

a služek  
Langerových

Policejní  
přihlášky 

Langerových

První zprávu o Davidu Langerovi 
přinesl 16. listopadu 1916 list Čes-
ký deník. Věrčin dědeček vypovídal 
jako svědek při soudu s pekařkou Ja-
nou Altherrovou z dnešní Prešovské 
ulice. Ta byla obviněna, že předražo-
vala máslo. Díky svědectví Davida 
Langera ji soud osvobodil.

O tři týdny později, 7. prosince 1936, 
přinesl deník Nová doba zprávu o 
udání na Davida Langera.

Roku 1916 se jméno Davida 
Langera dvakrát objevilo na 
stránkách plzeňského tisku.

Věrčin dědeček David Langer zemřel 19. 
listopadu 1927, babička Otýlie osm let. 
Zemřela 14. ledna 1936. David a Otýlie 
jsou pohřbeni ve společném hrobě na pl-
zeňském židovském hřbitově.



2 JAK ŽILA RODINA ŠKOLAČKY VĚRKY KOHNOVÉ

Na své poslední adrese v Koper-
níkově ulici č. p. 1146/43 bydleli 
Kohnovi pět let – od prosince 1936 
do transportu do Terezína v lednu 
1942. Odhlášeni byli 21. 1. 1942 
pod transportními čísly 516–519.
Policejní přihláška rodiny Kohnových 
z let 1936–1942.

Podpis Věrčina otce Otakara Koh-
na, majitele bytu.

Unterschrift des Hausbesitzers
Podpis majitele bytu



Procházka bytem rodiny Kohnových v Koperníkově ulici



Bratranci a sestřenice žijící v plzeňské Koperníkově ulici 
V tomto rohovém 
domě u železniční 
stanice Plzeň-Jižní 
Předměstí bydlel 

od roku 1934 bra-
tranec maminky 
Melanie, advokát 
JUDr. Rudolf Stein 
s manželkou Hele-
nou a dětmi Jirkou 
(*1921) a Alenou 
(*1922). Helena 
nebyla židovkou.

Záznam na policejní přihlášce o smrti JUDr. Rudolfa Steina v červnu 
1939. K úmrtí Melaniina bratrance došlo ve Šťáhlavech a tato smrt 

je opředena nejasnostmi. Přestože byl Rudolf již dvacet let 
členem Českobratrské církve evangelické, jeho smrt uchránila 
manželku i děti („míšence I. stupně“) před rasovou perzekucí.
Manželka JUDr. Rudolfa Steina jménem Helena a 
děti Jirka a Helena jsou jedinými příbuznými Věrky 
Kohnové, kteří přežili období holocaustu a trauma-
ta s ním spojená. Počátkem padesátých let se od-
stěhovali do pohraničí, kde se po nich stopa ztrácí.
JUDr. Rudolf Stein pocházel z Mýta u Rokycan. V rodném 
domě stále žila Rudolfova sestra Irma Löwyová, provdaná za 
materialistu Adolfa Löwyho. Roku 1939 byla jejich dcera Alice 
studentkou medicíny. Adolf Löwy vzal v červnu 1939 ve své 
lékárně jed a u kapličky sv. Vojtěcha nad Mýtem se otrávil. 
Irma s Alicí odešly do transportu, přežila pouze Alice.

Během března 
1941 byla rodina 

Věrčina strýce 
Rudolfa Kohna 

přestěhována do 
přízemního bytu 
v tomto domě v 

Koperníkově ulici. 
Věra a Edita si na-
vzájem viděly do 
oken. Věra také 

Editu pod oknem 
navštěvovala.

Majitel domu z Riegrovy 
ulice se již nestihl vrátit pro 
svého mladšího syna Ha-
nuše (*1930). Chlapec byl 
bratrancem Edity. Editina 
maminka se stala jeho po-
ručnicí. Celá rodina se do 
vypuknutí války pokoušela 
o vystěhování do Palestiny. 
Nakonec ale všichni zahy-
nuli ve Varšavě.

V letech 1939–1941 žila rodina strý-
ce Rudolfa Kohna ve II. patře jedno-
ho z nejmodernějších domů v Plzni. 
Roku 1931 si jej nechal v Riegrově 
ulici postavit Rudolfův jmenovec a 
švagr, obchodník Rudolf Kohn. Poté, 
co roku 1938 ovdověl, vystěhoval 
se majitel domu se starším synem 
Františkem do Palestiny 
a Editin otec se s rodinou 
nastěhoval do jeho bytu. 
Dům byl úředně svěřen ko-
misařskému správci.



Tajemství kolem přátelství Melanie s Marií Poncarovou



Návraty Mely Kohnové do prvorepublikového Dobříva



Jaké byly radosti a starosti v životě Marie Kalivodové



Věrčin tatínek Otakar jako úředník u Gustava Tellera

Sídlo firmy Gustav Teller bylo na 
dnešní Americké třídě č. p. 507/31, 
přímo proti Věrčině škole.

Od roku 1929 měla firma Gustav Teller výrobu v budově bývalého 
pivovaru Prior na Bílé Hoře u Plzně.

Firma Gustav Teller vznikla v roce 1900 a Otakar Kohn v ní pracoval jako 
komptoirista a úředník od roku 1908. Takto vypadal hlavičkový papír.

Firma Gustav Teller každoročně finančně podporovala vánoční strom na 
náměstí Republiky a v době hospodářské krize také fond nezaměstnaných.

Firma Gustav Teller pravidelně vyhrávala zakázky pro velké firmy 
včetně Československých státních drah.

V roce 1934 propukla kolem firmy Gustava Tellera velká 
korupční aféra týkající se údajně podplacených zakázek 
pro Československé státní dráhy v Brně. V červnu 1934 
byl továrník Gustav Teller zatčen a po dvou měsících ve 
vazbě propuštěn. Případ soudil Krajský trestní soude v 
Brně. Vedle Gustava Tellera bylo obžalováno dalších 21 
osob včetně Věrčina tatínka Otakara Kohna.

Vyšetřování korupční aféry pokračovalo 
roku 1935. Dochoval se posudek plzeň-
ského policejního ředitelství na Otakara 
Kohna pro brněnský soud z června 1935.

V době transportů roku 1942 byl 
továrník Těžce nemocný. Nebyl 
transportován do Terezína a ze-
mřel 7. července 1942 v Plzni.

V roce 1942 probíhala tzv. ari-
zace firmy Gustav Teller. Syn 
Hanuš Teller, prokurista firmy, 
zahynul roku 1943 v Osvětimi.



Hanka na Masarykově čsl. státním reálném gymnasiu

Budova Masarykova státního československého reálného gym-
nasia na Klatovské třídě (dnešní Pedagogická fakulta ZČU)

Pro žáky  nekato-
lického vyznání 
byly v každém 

ročníku vyčleně-
ny třídy C. Hanka 
Kohnová nicméně 
v tercii výjimečně 
navštěvovala tří-
du D. V kvartě se 
vrátila do IV. C.  

Katalogový list Hanky Kohnové z tercie (školní rok 
1937/1938) a zpráva o odchodu ze školy v kvartě (po 
okupaci v dubnu 1939)

Hanka Kohnová nastoupila ve školním roce 
1935/1936 do nekatolické třídy I.C. Mezi 
jejími spolužáky se proto nacházelo ještě ně-
kolik dalších židů (podtrženi).

Hanka Kohnová (vpravo) se spolužačkou Hankou Löwyovou (vle-
vo). Hanka Löwyová přežila a zemřela v USA roku 2017.

Mnozí Hančini 
židovští spolužáci   

za německé 
okupace zahynuli. 
Jedním z nich byl 
například skaut 

Karel Hebak. 
Dochovala se po-
doba pouhých tří.

Hanuš Schwarz (1923–1942) – 
stejně jako Kohnovi zahynul v 

polské Izbici.

Jiří Steiner (1924–1943) – zahynul 
v Osvětimi.

František Weil (1924–1942) – 
stejně jako rodina Edity Kohnové 

zahynul ve Varšavě.



Podobu Věry ani Edity
neznáme.

Katalogo-
vý list Edi-
ty a Věry z 
poslední-

ho ročníku 
obecné 

školy

Jejich tatínkové Otakar a Rudolf byli sourozenci. Věra a Edita se narodily tři týdny po sobě – Věra 
29. června 1929 a Edita 13. července 1929. Není divu, že od malička byly nerozlučnými kamarád-
kami. Ve školním roce 1935/1936 zasedly do společné lavice na II. obecné škole pro dívky na dnešní 
Americké třídě v Plzni. V červnu 1940 dokončily obecnou školu a rozhodovaly se, na které škole po-
kračovat. Jejich cesty se měly rozejít – Edita si vybrala dívčí reálné gymnasium ve Veleslavínově ulici, 
Věra dala přednost II. měšťanské škole pro dívky. Od školního roku 1940/1941 však byly židovské děti 
vyloučeny ze všech veřejných škol v Protektorátě Čechy a Morava. Edita a Věra tedy během roku 1941 
společně s dalšími židovskémi dětmi navštěvovaly soukromé vyučování v domácnostech. V lednu 
1942 odjely společně transportem do Terezína. V březnu 1942 se však Věra a Edita musely rozloučit. 
Věra se svou rodinou odjela do ghetta Izbica a Edita s rodiči o něco později do Varšavy. Zde zahynuly.

Až do počátku roku 1942 doprovázela Edita Věrku celým živo-
tem – zápis ze školní matriky po nástupu do první třídy ve škol-
ním roce 1935/1936.

Ze zápisu v konferenčním protokolu z ledna 1936 vyplývá, že 
Edita na konci prvního pololetí školního roku 1935/1936 váž-
ně onemocněla. Původně byla ze školní docházky uvolněna na 
dva měsíce... nakonec ale bylo toto uvolnění prodlouženo až 
do konce školního roku. V dalších letech byla Edita uvolněna z 
hodin tělesné výchovy.

VE ŠKOLE SE SESTŘENICÍ EDITOU KOHNOVOU3



Obecná škola pro dívky na Jungmannově třídě v Plzni
Jména spolužaček, 
které nebyly podle 
platných rasových 
zákonů za židovky 

a válku přežily.

S Věrou a Editou chodilo na I. obecnou školu pro dívky Plzeň-jih na dnešní 
Americké třídě (před okupací Jungmannova, za války Vítězství) velké množství 
děvčat židovského vyznání. Mnohé z nich Věra později zmínila ve svém deníč-
ku (označeny červeným kolečkem). K výše uvedeným dívkám (školní matrika  
z roku 1935/1936) patřily ještě Rita Koppelová a Ruth Ofnerová. Holocaust pře-
žily jen Hanka Löwidtová, Ruth Ofnerová a pravděpodobně i Soňa Ehrlichová.

Na konci páté třídy, na jaře 1940, se žákyně 
ve Věrčině a Editině třídě rozhodovaly, na 
které škole budou pokračovat ve studiu. Za-
tímco Edita se rozhodla pro dívčí reálné gym-
nasium ve Veleslavínově ulici, Věra hodlala 
pokračovat na II. měšťanské škole pro dívky. 
Pro děvčata, která chtěla pokračovat na měš-
ťanské školy, vypracovali učitelé hodnocení 
jejich prospěchu a píle. Pro Věru toto hodno-
cení dopadlo velice příznivě.



Zákaz výuky na všech českých školách pro židovské žáky

Dne 14. srpna 1940 přinesly noviny nařízení ministerstva školství a národní osvěty o vyloučení 
židovských žáků z výuky na všech českých veřejných školách. Od té doby už se český tisk o 
osud těchto dětí nezajímal (zde Národní listy).

O školských záležitostech pro židovské děti napříště informoval pouze česko-ně-
mecký židovský týdeník Jüdisches Nachrichtenblatt – Židovské listy.

14. 8. 1940

27. 9. 1940

6. 9. 1940

27. 9. 1940

Jediná židovská soukromá obecná 
a měšťanská škola v Čechách se na-
cházela v pražské Regnartově ulici. 
Při této škole byla roku 1940 zříze-
na také soukromá mateřská škola. 
Všechny židovské děti z Protektorá-
tu se do této školy pochopitelně za-
psat nemohly...

Jediným gymnáziem v Protektorátě Čechy a Morava, kde směli židovští žáci na-
dále studovat, bylo židovské reformní reálné gymnasium v Brně. Stejně jako v 
případě obecné a měšťanské školy v Praze nebylo možné zde přijmout zde zá-
jemce o studium z celého Protektorátu.

Plzeňská židovská náboženská obec 
byla nucena postarat se vedle za-
jištění výuky také o dojíždějící děti, 
kterým byla ve venkovských obec-
ných školách znemožněna výuka.

18. 10. 1940



Zákaz výuky na všech českých školách pro židovské žáky

Jedním z nadaných studentů, kteří mohli studovat na ži dovském reformním re-
álném gymnasiu v Brně byl také bývalý student Masarykova státního čsl. re-
álného gymnasia v Plzni, aktivní skaut a budoucí Věrčin učitel při soukromém 
vyučování Arna Ehrlich. V Terezíně pak vyučoval chlapce v rámci možností ve 
skautském duchu.Jako jeden z mála holocaust přežil.

Plzeňská židovská náboženská obec musela v souvislosti s organizováním škol-
ství řešit také problémy, které se týkaly handicapovaných dětí.

13. 9. 1940

17. 1. 1941

9. 5. 1941

2. 10. 1940

27. 9. 1940
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Tváře z vyučovacích kroužků pořádaných ŽNO v Plzni

Kurt Eckstein zvaný Ecke 
(1928–1942) – zahynul v Za-

mosci. V listopadu 1941 začal 
„blbnout“ za Věrou.

UČITELÉ ŽÁCI

Hanuš Goldscheider (1928–
1945) – zahynul v Dachau v 

březnu 1945. Moc se líbil Věře i 
její sestřenici Editě.

Petr Gutfreund zvaný Bobík 
(1928–1943) – zahynul v 

Osvětimi. 

Dolfi Immergut (1928–1942) 
– zahynul v Osvětimi. Líbil se 
Věře a „blbla za ním“ kama-

rádka Alice Epsteinová.

Honza Immergut (1930–
1942) – zahynul ve Varšavě, 

stejně jako Věrčina sestřenice 
Edita s rodinou.

Honza Treichlinger (1929–
1944) – zahynul v Osvětimi.  
Proslavil se v Terezíně jako 
představitel „Brundibára“.

Egon Popper (1929–1942) – 
zahynul v Lublinu.  

Pepík Šmolka (1919–1942) 
– zahynul ve Varšavě. Třídní 
učitel, který se líbil Věře a 
všem děvčatům ve „třídě“.

Hanuš Adel (1909–1944) – 
zahynul v Osvětimi. Stejně 
jako Pepík Šmolka býval 

aktivním skautem.

Karel Körper (1910–1944) – 
uprchl z práce v oslavanských 
dolech a padl v bojích na Slo-

vensku. Líbil se Alis Epsteinové. 

Arnošt Ehrlich (1910–2014) – 
válku přežil, proslavil se jako 

oblíbený vedoucí chlapeckého 
„heimu“ v Terezíně. 

Hanuš Poláček (1923–1942) 
– zahynul ve Varšavě. Líbil 

se Věrčině spolužačce Aleně 
Šulcové.



4 JAK ANTISEMITISMUS MĚNIL VĚRČIN ŽIVOT



Antonín Havelka a předválečný antisemitismus v Plzni

Hlavou plzeňské pobočky antisemitského fašistického hnutí Vlajka byl ve druhé polovině třicátých let arciděkan 
Antonín Havelka. Dosud jej lidé znali jako publicistu, který se věnoval historii plzeňských církevních památek.  
V polovině třicátých let se začal kriticky vyjadřovat k poměrům v zemi a v Plzni. Za viníka nešvarů považoval židy. 
První světovou válku vysvětloval jako „následek tažení kapitálu židovského proti všemu křesťanstvu“ a kritizoval  
i vznik republiky: „Rozbourali jsme chlívek a postavili nový, ale prase jsme tam nechali. Vláda naše podléhá ži-
dovskému vlivu.“  Když se někteří židé ve třicátých letech pod vlivem vývoje v Německu snažili přestoupit na ka-
tolickou víru, prohlásil Havelka, že „jim přestup tak snadným neudělá.“ Vyjádřil se dokonce, že „bude-li nás Hitler 
žádati, aby i u nás byly zavedeny Norimberské zákony, tak to uděláme, protože žid zůstane židem, i kdyby se mu 
sebe více na hlavu při křtu vody nalilo.“ Za druhé republiky se v budově plzeňského arciděkanství scházeli členové 
Vlajky a přetřásali možnosti útoků na židy a židovské imigranty. Člen hnutí arch. Jan Wiesner iniciovali v únoru 
1939 sejmutí židovské hvězdy z Velké synagogy a letákovou akci „Židi ven“. Arciděkan Havelka uspořádal 5. února 
1939 v Plzni výstavu „Žid – nepřítel lidstva“. Dne 6. března 1939 plzeňští Vlajkaři zorganizovali pumový útok na 
obřadní síň na židovském hřbitově. Síň byla pobořena a dva pachatelé zahynuli. Po zřízení Protektorátu se Vlajka 
stala kolaborantským hnutím. Až do roku 1941 stál Havelka v čele plzeňské pobočky a vyjadřoval se antisemitsky. 
Časem se ale s hnutím a nacistickou mocí rozešel. Odmítal okupaci, stavěl se na odpor rekvizici zvonů a odmítal 
poskytovat Němcům informace, které by vedly k perzekucím obyvatelstva. Dokonce nevydal ani seznam přibliž-
ně devadesáti plzeňských židů, které krátce před vznikem Protektorátu pokřtil. V květnu 1942 se musel odebrat 
k nucenému pobytu do františkánského kláštera v Zásmukách u Kolína. Po skončení války byl za svou činnost ve 
Vlajce zatčen a roku 1946 odsouzen na 15 let. V roce 1954 byl propuštěn na amnestii a krátce poté zemřel.

Antonín Havelka a budova bývalého arcidě-
kanství (dnešní biskupství)

Ukázka vlastivědné tvorby 
Antonína Havelky

Obřadní síň židovského hřbitova v Plzni 
(dnes zbořená) byla r. 1939 cílem atentátu.

Reportáž z procesu s plzeň-
skými Vlajkaři (Rudé právo 
12. dubna 1946)



Co se židy a židovskými imigranty ve druhé republice?
Článek zveřejněný  

v polovině listopadu 
1938 v listě „Křesťanská 

revue“ poukazoval na 
tragický úděl židov-

ských uprchlíků utíkají-
cích z území zabraných 
Německem a kritizoval 
nevstřícné jednání čes-

kých úřadů. 

Článek zveřejněný  
počátkem prosince 

1938 v listě Strany ná-
rodní jednoty „Národní 
noviny“ naopak před-

stavuje typickou ukázku 
druhorepublikového 

antisemitismu.

Konkrétním příkladem snahy úřadů zamezit po Mnichovské dohodě židov-
ským uprchlíkům ve vstupu na území ČSR je případ nelegálního přechodu 
hranice, kterého se v lednu 1939 dopustila obchodnice Rosa Immergutová  
z Vlkýše u Nýřan.



Diskriminace plzeňských židů během let 1940–1941



Život Věrky, její rodiny a kamarádů za Protektorátu



Jak Věrka v deníku popisuje poslední půlrok v Plzni



Kdo s Kohnovými před transportem obýval jejich byt

Plzeňský židovský architekt Ing. 
arch. Leo Meisl byl za války pově-
řen, aby vyměřil byty židovských 
obyvatel. Když byly tyto byty uzná-
ny za příliš velké, došlo  postupně 
k sestěhování židovských rodin.

Policejní přihláška 
Františka Steine-

ra, který se s rodi-
či přistěhoval do 

bytu Kohnových v 
červnu 1941. 

Policejní přihláška 
rodiny Rudolfa 

Stránského, která 
se do bytu Kohno-
vých přistěhovala 
koncem září 1941. 

Foto Františka Steinera, který 
se v devatenácti letech přistěho-
val s rodiči do bytu Kohnových. 

Od září 1941 musely být občan-
ské legitimace a policejní při-
hlášky židů opatřeny písmenem 
J, zatíco tito občané začali na 
šatech nosit žlutou hvězdu. 

Prohlášení Ru-
dolfa Stránského 
o „nearijském“ 

původu jeho 
rodiny, podpis 
a informace o 

odjezdu rodiny 
transportem S  

do Terezína. 

Steinerovi Stránských

Steinerovi se přistěho-
vali z Nerudovy ulice. 

Pan Steiner byl obchod-
níkem a obchodním 

zástupcem. Františkovi 
bylo při stěhování 19 

let. Dříve studoval Ma-
sarykovo gymnasium, 

nyní byl dělníkem. Býval 
také aktivním skautem.

Tříčlenná rodina Stránských se ke Kohnovým přistěhovala ze 
Skvrňanské třídy. Pan Arnošt Stránský byl skladníkem a ob-
chodním pomocníkem. Manželé měli syna Jirku, učně, kte-
rému bylo v době stěhování 15 let. Rodiče Jirky Stránského  
i Františka Steinera byli stejně staří jako rodiče Věrky a Han-
ky Kohnových. 



Svatba Věrčina „bratrance“ JUDr. Josefa Hoffe (1941)

Dne 4. prosince 1941 si Věra do svého deníčku poznamenala tento zážitek: „Dnes v půl 3 jsem šla s maminkou a s Hankou na svatbu mýho bratrance. Svatba 
byla v evangelickým kostele (bratranec je totiž pokřtěnej). Těšila jsem se, že bude ňáká hostina a ono nic.“ Svatba, kterou Věra popisuje, se odehrála v Koran-
dově sboru Českobratrské církve evangelické na Anglickém nábřeží č. p. 2142/13 v Plzni. Ženichem, kterého Věra označuje za svého bratrance, byl bývalý pl-
zeňský soudce JUDr. Josef Hoffe. Téměř šestatřicetiletý právník, který se ženil s 
šestadvacetiletou Marií Hermanovou ze Spáleného Poříčí, nebyl ve skutečnosti 
Věrčiným bratrancem – těmi byli jejich pradědečkové Nathan a Jakub Steinovi. 
Přestože snoubenci Josef a Marie byli pokřtěni a jejich sňatek proběhl v česko-
bratrském kostele, okupační úřady neoklamali. Počátkem ledna 1942 byl jejich 
sňatek zveřejněn v pražských novinách „Jüdisches Nachrichtenblatt – Židovské 
listy“ a 18. ledna 1942 byli oba novomanželé deportováni prvním plzeňským 

transportem „R“ do Tere-
zína. O dva měsíce poz-
ději, 11. března 1942, se 
připojili v transportu Aa 
k rodině Věrky Kohnové 
a odjeli s nimi na smrt do 
polského ghetta Izbica.

Zápis ve Věrčině deníku ze 4. prosince 1941

Korandův sbor z nábřeží

Jména snoubenců 
Josefa a Marie na druhé 
stránce Židovských listů 

z počátku ledna 1942  

Interiér kostela Korandova sboru



Plány plzeňského oberlandráta s 2.500 místních židů
Druhá stránka elabo-

rátu vrchního vládního 
rady Klose z úřadu 

plzeňského oberlan-
dráta pro úřad říšského 
protektora referujícího 
1. srpna 1941 o jeho 

plánech s místními židy.  

Plzeňskou Velkou syna-
gogu zachránila před 
demolicí skutečnost, 

že byla součástí bloku 
domů a její případná 

demolice mohla v okolí 
způsobit problémy.  

Velká synagoga se nakonec stala skladištěm nakradeného ma-
jetku plzeňských židů.  

V červenci 1941 vypracoval plzeňský oberlandrát 
Klos zprávu, ve které se zabýval osudy místních židů. 
Upozorňoval na nespokojeností německých obyvatel 
Plzně a podporu židů ze strany českého obyvatelstva.  
Podle zprávy čeští trafikanti a obchodníci schovávali 
pro židy věci, na které neměli nárok – tabák a různé 
potraviny. Plzeňský oberlandrat kritizoval, že židé smí 
dosud chodit do synagogy a věnovat se svému „ná-
boženskému a kulturnímu životu“. Německému oby-
vatelstvu Plzně vadilo, že Velká synagoga dosud stojí. 
Oberlandrát navrhoval zakázat židům náboženský a 
kulturní život. Mělo dojít ke zbourání Velké synago-
gy. Získaný materiál měli židé pou-
žít k výstavbě svých „baráků“ mimo 
území Plzně. Každý žid měl být podle 
oberlandrátových plánů označen – 
například páskou na rukávu.



Lidové noviny přinesly 
dne 12. 11. 1941 článek 
o antisemitské aktivitě 
mládeže v Plánici u Kla-
tov. Žilo zde 11 židů, z nich 
sedm starších 55 let. Nejstaršímu z 

nich p. Adolfu Votic-
kému by lo dokonce 
78 let. Všichni zahynuli během let 
1942–1943 v táborech, v Osvětimi, 
Lublinu a Treblince.

Dne 13. 1. 1942 odešla do transpor-
tu první z Věrčiných kamarádek, 
Alice Epsteinová. Věra ji doprovo-
dila na shromaždiště do Sokolovny,  
o čemž svědčí zápis v deníku.

Ve dnech 18. – 26. ledna 1942 byla 
ve třech transportech, nazvaných 
„R“, „S“ a „T“, deportována z Plz-
ně do Terezína většina židovských 
obyvatel města a jeho okolí. Věra, 
Hanka a Edita s rodinami odjely 
22. ledna tansportem „S“. Takto 
radostně o transportech 18. ledna 
informoval plzeňský Český deník.

Někteří plzeňští obča-
né, kterých se týkaly 
transporty do Terezí-
na, raději volili dobro-
volný odchod ze živo-
ta. Městem proběhla 
neviditelná vlna sebe-
vražd. Během ledna 
1942 zemřelo v Plzni 
tímto způsobem deset 
lidí. Jako prostředek 
volili nejčastěji otravu 
svítiplynem a hypnoti-
ky, dále utopení nebo 
skok z okna (záznamy 
z matriky zemřelých).

Od září 1941 museli být všichni židé v 
zemi starší šesti let označeni žlutou 
hvězdou s nápisem „Jude“ (Žid). Věra 
v září pomáhala s distribucí těchto 
židovských „odznaků“.
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Příjezd 2.604 Plzeňanů do židovského ghetta v Terezíně

Po třech dnech strávených v Sokolovně ve Štruncových sadech byli občané zařazení do transportu „S“ 22. ledna 1942 vypraveni do Terezína. za silného 
mrazu klesajícího hluboko pod −20 °C, německými vojáky odveden na plzeňské nákladové nádraží, Ozbrojená stráž tvořená německými vojáky zde nahnala 
deportované do nevytopeného osobního vlaku. Vlak byl před odjezdem zadrátován a nebylo z něho úniku. Právě transport „S“ byl pravděpodobně ze všech 
plzeňských transportů nejhorší. Jako by nestačilo, že vězňům zamrzal i čaj v termoskách. Zjevně opilí vojáci pasažéry psychicky týrali a ponižovali, křičeli a 
vyvolávali všeobecnou psychózu strachu. Do Terezína tehdy ještě nevedla železniční vlečka, a proto vlak zastavil v Bohušovicích nad Ohří. Odsud šli vězni, 
každý se svými zavazady o váze 50 kg, pěšky do 2,5 km vzdáleného Terezína. Tehdy již transport doprovázela stráž českých četníků. Ghettem tehdy byly 
pouze bývalé vojenské objekty, zatímco ve zbytku města dosud žilo civilní obyvatelstvo. Příchozí byli rozděleni – muži do Sudetských kasáren, ženy a děti do 
Magdeburských kasáren. Nikdo nesměl opouštět své ubikace. Účastníci transportu „S“ vyprávěli v Terezíně otřesné zážitky z cesty. V ghettu však situace ne-
byla o mnoho lepší. Kdo přežil, vzpomínal na všudypřítomnou zimu a hlad. Mnozí brzy po příjezdu zemřeli. Dne 6. března 1942 se někteří terezínští vězni do-
zvěděli o zařazení  do velkého transportu na východ. Transportem Aa měla ve středu 11. března mezi 1000 dalšími lidmi opustit ghetto i rodina Věry a Hanky 
Kohnových. Cílem bylo další ghetto – východopolská Izbica. Rodina Věrčiny sestřenice Edity Kohnové byla transportována koncem dubna 1942 do Varšavy.

Jeden z plzeňských transportů opouští Sokolovnu. Před vlakem na plzeňském nákladovém nádraží V Bohušovicích nad Ohří cestou do Terezína

Na cestě z Bohušovic nad Ohří do Terezína Ghetto bylo od zbytku města odděleno ohradami. V březnu se mnozí opět vydali na vlak do Bohušovic.



Poslední stopa v pátrání po rodině Kohnových – Izbica

Příslušnící místní židovské pořádkové policie na železniční stanici v Izbici  
v březnu 1942 během příjezdu Věrčina transportu Aa z Terezína.
Podle vzpomínek někdejších obyvatel Izbice bylo městečko protkáno 
rozblácenými ulicemi, přičemž bláto místy dosahovalo až po kolena.

V Izbici bylo velice obtížné získat práci a tedy i možnost obživy; okolní 
kopce umožňovaly strážím mít dokonalý přehled o dění v městečku.
Bydlení a hygienická sitauce v ghettu Izbica byly otřesné – byty v dře-
věných chatrčích měly často jednu místnost, ve které žilo až 13 osob.

Městečko Izbica na východě Pol-
ska bylo přestupní stanicí do ně-
kolika okolních vyhlazovacích 
táborů – Belžecu, Sobibóru a Ma-
jdanku. V březnu, dubnu, červnu 
a v polovině října 1942 zde pro-
běhly velké „akce“. „Akce“ byly  
v hantýrce vězněného obyvatel-
stva hromadné transporty do výše 
uvedených vyhlazovacích táborů. 
Vězni tušili, že nejde o cestu na prá-
ci a snažili se v Izbici ukrývat. Každá 
rodina a každý obyvatel Izbice měl 
úkryt pro 1–4 osoby vyhloubený 
v hliněné podlaze místnosti nebo 
sklepa, ve zdech, na střeše, za trá-
my krovů, na zahradách, v křoví... 
S „akcemi“ a ukrýváním židů byly 
spojeny hony neboli „lapanki“, 
které za zvuků střelby, pláče a kři-
ku židů pro vojáky SS pořádali tzv. 
černí – ukrajinští, lotyšští, estonští 
a ruští kolaboranti. Odhalené židy 
čekala jistá smrt – na místě, ve vy-
hlazovacím táboře nebo na izbic-
kém židovském hřbitově, kde do-
šlo například počátkem listopadu 
1942 k velkému masakru. Po něm 
již Izbica byla „judenrein“ – očiště-
ná od židů.



Záhada posledního lístku Mely Kohnové do Dobříva

KnězMiroslav Matouš ve své předmluvě k prvnímu vydání dnihy Deník z roku 2006 mimo jiné 
píše: „Eliška (správně: Melanie – pozn.) poslala své dobřívské přítelkyni Marii Kalivodové lístek, 

údajně ze Štětína, se vzpomínkou a díky. Ta jim odeslala vzápětí povolený dvoukilogramový balíček s cukrem, solí a 
mákem, avšak odpověď ani žádná jiná zpráva nedošla. Nikdo z rodiny Kohnových se nevrátil.“ Paní Marie Kalivodo-
vá, která by k této informaci mohla doplnit podrobnosti, bohužel zemřela v roce 1992. Pan Miroslav Matouš, který 
zemřel roku 2021, si v době vydání knihy již žádné další detaily z vyprávění nepamatoval. Lístek Melanie Kohnové se 
nedochoval, lze ale předpokláda, že byl odeslán nikoliv ze Štětína, ale z Izbice. Právě odsud měli vězni možnost psát 
svým příbuzným a známým korespondenční lístky s pozdravem a žádostí o balíček. Lidská paměť je zrádná, o čemž 
by ostatně mohli vyprávět i sami přeživší. Dosud sice nebyl nalezen korespondenční lístek zaslaný Melou Kohnovou 
Marii Kalivodové, máme však k dispozici písemné svě-
dectví dvou dalších Plzeňanů, kteří s Kohnovými pu-
tovali transportem S z Plzně do Terezína a následně 
transportem Aa z Terezína do Izbice. Šlo o sourozence 
Olgu Langerovou a  Josefa Kornfelda, kteří od března 
do srpna 1942 psali lístky (a dokonce i dopis) své se-
stře Jule Kautetzké a její dceři Betty Sabatové. 

Korespondenční lístek napsaný Josefem 
Kornfeldem pro neteř Betty Sabatovou 
do Plzně týden po příjezdu transportu 
Aa do Izbice, 18. března 1942 – strana 
s adresami (Fodermayergasse = dnešní 

ulice Bedřicha Smetany)

Druhá strana stejného korespondenční-
ho lístku Josefa Kornfelda z 18. března 

1942 – zpráva musela být kvůli cenzuře 
psána německy, směla však obsahovat 
osobní sdělení včetně žádosti o balíček 

a informací, co odesílatel potřebuje a co 
by tedy balíček měl obsahovat.

Koncem dubna 1942 měl Josef Kornfeld možnost vložit do němec-
ky psaného dopisu odeslaného Olgou Langerovou do Plzně sestře 
Jule Kautetzké české psaní pro neteř Betty Sabatovou.

Od 6. června 1942, kdy v Izbici proběhla jedna z velkých „akcí“, 
směl lístek již obsahovat jen předepsaný, nic neříkající text: „Wir 
sind gesund. Es geht uns gut. Dank für die Postsendungen.“



6 JANIČKA KALIVODOVÁ OBJEVUJE VĚRČIN DENÍK



7 KNĚZ ODHALUJE ČESKOU ANNU FRANKOVOU



Hledání podobenek ve fotoarchivu Marie Kalivodové



Posledních deset let v příběhu deníku Věry Kohnové
4. ledna 2014 vydala 
ČTK zprávu, v níž byla 
Věra Kohnová poprvé 

označena za plzeňskou 
Annu Frankovou.

V dubnu 2014 se příběh 
Věry Kohnové a její 

rodiny  objevil v časopise 
Živá historie.

V roce 2020 se Věra Ko-
hnová se svým deníčkem 

stala jednou z hrdinek 
románu Jany Poncarové 

„Alžběta a Nina“.



Posledních deset let v příběhu deníku Věry Kohnové

V letech 2019–2020 s námi při objasňová-
ní bílých míst  příběhu rodiny Kohnových a 
na nalezení podoby Věrky a jejích příbuz-
ných spolupracovala tehdejší redaktorka 
MF Dnes (dnes šéfredaktorka Domažlické-
ho deníku) Klára Mrázová. Jeden z jejích 
článků k osudu Věry Kohnové vyšel v pro-
sinci 2020.

V roce 2016 vytvořila na téma Věry Kohnové ročníkovou práci studentka 3. ročníku Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni Kamila 
Pokorná. Za svou práci nazvanou „Věra Kohnová č. 519“ získala zvláštní ocenění soutěže Jom ha-Šoa, kterou každoročně pořádá Institut 
Terezínské iniciativy v Praze a byla jí věnována dvoustrana v červnovém čísle Obecních novin, jež vydává pražská Židovská obec.

V září 2021 se v dlažbě chodníků lemujících plzeňské ulice nacházelo cel-
kem 77 kamenů zmizelých neboli „Stolpersteinů“. Čtveřice kamenů před 
domem v Koperníkově ulici připomíná od září 2019 také rodinu Kohnových.

Věra Kohnová
519



Nově zřízená webová stránka věnovaná Věrce Kohnové 

https://verakohnova.cz/


