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Dívãí kfiesÈanská skupina
Mí‰a a Vilãa Brandtovy, Alãa a Magda Rechovy, Lenka Petfiíková, Aniãka Panceová,
Jana Hosnedlová pod vedením Ivony BroÏové

ZMIZELÍ SOUSEDÉ
Velhartice

Ve Velharticích máme takovou malou
dívãí skupinku a kdyÏ nám nabídli ze
základní ‰koly projekt Zmizelí
sousedé, zeptala jsem se holek, jestli
se do toho chtûjí pustit.
Ony chtûly, a tak jsme se vypravily po
stopách zmizel˘ch sousedÛ.

Jednou z na‰ich prvních v˘prav byla cesta na Ïidovsk˘ hfibitov, kter˘ je hned za
mûsteãkem. Nûkteré z nás uÏ zde byly, ale nyní jsme pfii‰ly s nov˘m zájmem
a oãekáváním.
Na hfibitÛvku jsme se snaÏily najít náhrobky tûch, o kter˘ch jsme sly‰ely vyprávût.

Více o Ïidovské kultufie jsme se
dozvûdûly na pfiedná‰ce v muzeu
·imona Adlera a ve Vzdûlávacím
a kulturním centru Îidovského
muzea. Setkaly jsme se s paní Evou
Erbenovou, která pfieÏila holocaust,
a vidûly jsme o ní film. Paní
Erbenová pfiijala na‰e pozvání
a nav‰tívila také Velhartice.

Proã jsme si vybraly pfiíbûh Lili? KdyÏ Lili odjíÏdûla do Prahy, byla
stejnû stará jako dûvãata. Taky se nám hodnû zalíbilo vyprávûní
Aleniny babiãky. Myslím, Ïe pro dûvãata je dÛleÏité, aby si
uvûdomila, Ïe stejnû staré dûti mûly úplnû jiné starosti, Ïe jejich
osudy byly tûÏké a skonãily tak… bohuÏel tragicky.

Lili se narodila 3. ãervence 1928. Její maminka Vally Klingerová
zemfiela po jejím porodu v nemocnici v Klatovech. Lili dostala po
mamince dodateãné jméno.
Lili zÛstala sama se svou vychovatelkou. Paní Prunerová
vzpomíná, Ïe Lili nosila do ‰koly veliké svaãiny, o které se s ní
vÏdycky podûlila. Pfiesnû si v‰ak nevzpomíná, kdy Lili pfiestala
chodit do ‰koly, ale muselo to b˘t asi od zaãátku ‰kolního roku,
protoÏe ví, Ïe Ïidovské dûti do ‰koly pfiestaly chodit, ale ne ze
dne na den. Lili byla pr˘ odvezena spoleãnû s ostatními dûtmi
a Ïidovsk˘mi rodinami na transport do Klatov. V Klatovech byli
v‰ichni Îidé shromáÏdûni do Ïivnostenské ‰koly, odkud byli
odváÏení do Terezína. Víme, Ïe vût‰ina ÎidÛ byla z Terezína
deportována do Osvûtimi, kde zahynula. Zjistily jsme, Ïe Lili
není uvedena seznamech transportÛ Ïidovského obyvatelstva
z Klatov do Terezína. V Pinkasovû synagoze v Praze jsme zjistily,
Ïe ani zde není Lili uvedená spoleãnû s Dr. Vilémem Pollakem,
pfiestoÏe ostatní jména z na‰eho velhartického památníku jsme
na‰ly.

Zpoãátku jsme se domnívaly, Ïe pfiíbûh Lili skonãí tfieba
nadûjnûji neÏ osudy vût‰iny velhartick˘ch  ÎidÛ. Nakonec jsme
se dozvûdûly, Ïe Ïidovské rodinû PollakÛ pfii‰el moták asi ze
shromaÏdi‰tû ÎidÛ, transportovan˘ch do vyhlazovacích táborÛ
hned na zaãátku války: „Jsem tady sama, uÏ bez tety. Je tu se
mnou pfiítel V‰esebral a Hlad.“ Z toho jsme vydedukovaly, Ïe Lili
byla transportována do nûkterého z tûchto táborÛ.

V fiíjnu roku 2000 nás na PraÏském hradû pfiijal
prezident Václav Havel.

Darovaly jsme mu originál na‰eho projektu.

V ãervnu 2001 za námi paní Erbenová znovu pfiijela:
„Dûvãata, jsem ráda, Ïe jsem zase mezi vámi.  KdyÏ
jsem vidûla va‰i práci, byla jsem hodnû dojata,“ fiekla
nám.

A tak jste nás mohli vidût ve filmu âeské televize
o projektu Zmizelí sousedé, 
kter˘ je k zapÛjãení ve Vzdûlávacím a kulturním
centru Îidovského muzea.

S paní Prunerovou a panem Hosnedlem jsme
vzpomínali na jejich Ïidovské spoluÏáky.
¤ekli nám o Lili Klingerové, jejíÏ pfiíbûh nás
zaujal.

Poslední fotografie tfiídy s Ïidovsk˘mi dûtmi ve Velharticích, kterou jsme na‰ly.
1. Lili Klingerové, 2. Pavel Pollak, 3. Paní Prunerová, 4. Pan Hosnedl, 5. Hanka Pollaková

V archivech jsme na‰li zajímavé ãlánky z dobového tisku a jiné dokumenty.
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