
Dora Gunová — nyní Ruská federace Z dopisu Vladimíra Zývala, Nový
Kostel 88, okr. Cheb.

     

    Dora Gunová, tehdy jedenáctiletá, spolu s rodiči a se svým osmiletým bratrem Zikmundem, byla 
zachráněna rodinou Zývalovou ve Volkově. Když manželka zachraňovaného zemřela, Zýval spolu s
jejím manželem ji ve chlévě museli zazdít, protože pohřeb, jakkoli tajně provedený, by mohl 
způsobit prozrazení. 
      V roce 1985 napsala zachráněná Vladimíru Zývalovi, synovi zachránců, dopis z Leningradu, 
kde pracovala v Ústřední státní knihovně. Její bratr Zikmund, také velmi nadaný, začal studovat 
orientalistiku, ale v důsledku „opatření“ při šestidenní izraelsko-arabské válce byl ze školy 
vyloučen a pracoval jako dělník. 
   Dora v roce 1987 rodinu Zývalových v Československu navštívila. Své zachránce dojímala     a 
nejen tím, jak se slušně dohovořila česky. Vladimír Zýval její návštěvu shrnul v dopise:  „Celým 
jejím vyprávěním se prolínalo, že nikdy v dalším životě, kterým se protloukala sama, daleko od 
rodiny, se nesetkala s takovou ochotou nezištně pomoci a porozuměním v těžké chvíli, jako to bylo 
mezi Čechy ve Volkově. Doslovně řekla. ´Vždycky, když mi odmítli pomoc, jsem si pomyslela, to 
už nejsou Češi — ti pomáhali, i když jim šlo o život.“ 
 
Praha v dubnu 1998. 
 
Dodatek napsaný v dubnu 2002. 

    Když orgány Spolkové republiky Německo se konečně rozhodly zachráněným Židům vyplatit 
nějaké peníze a když byla uzavřena příslušná mezistátní dohoda i s Ruskou federací, rozhodla se 
Dora, že si také podá žádost. Její bratr Zigmund si žádost nepodal a prý prohlásil že takové špinavé 
peníze nechce. Dora prodělala celou odyseu, aby si v Rusku opatřila požadované doklady, že je 
skutečně zachráněné dítě. Jela proto i na Ukrajinu, ale doklady byly stále nedostačující! Napsala 
tedy krátký dopis Vladimíru Zývalovi do České republiky, který se s problémem obrátil na pisatele 
těchto řádků. Tajemník Židovské obce v Praze mu ochotně poskytl nejen radu, ale i vzor 
dokumentu. Dora pak od Zývalových a jejích sousedů z Volkova, kteří bydlí na Chebsku, obdržela 
věrohodný, notářsky ověřený a pro ruské i německé orgány postačující dokument.  
 


