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V zadní synagoze se usku-
tečnil vzpomínkový akt   
na transporty Židů. 
� Antonín Zvěřina

Dalších sedm stolpersteinů, 
kamenů zmizelých, připomíná 
osudy třebíčských židovských 
spoluobčanů. Jejich oficiální před-
stavení se uskutečnilo v rámci 76. 
výročí transportů Židů z Třebí-
če do Terezína, většiny z nich 
následně do vyhlazovacích kon-
centračních táborů, především do 
Osvětimi.

Dva transporty s označením Av 
a Aw byly z Třebíče vypraveny 18. 
a 22. května 1942. Do koncent-
račního tábora Terezín jimi bylo 
deportováno celkem 1371 Židů 
z města a okolí. Konce války se 
dožilo jen 63 z nich.

Aktu se zúčastnil izraelský vel-
vyslanec v České republice J. 
E. Daniel Meron s chotí, vrch-
ní rabín v České republice Karol 
Sidon s chotí, předseda Židov-
ské obce Brno Joachym Kanarek, 
rabín Menaše Kliment, třebíčský 
rodák Pavel Fried či rodina Herty 
Coufalové. 

Nejprve se účastníci přesunuli 
na jednotlivá místa nových kame-
nů, kde na památku rabín Mena-
še Kliment pronášel modlitbu El 
mole rachamim, v prvním přípa-
dě i v českém překladu. Přítom-
ní také jednotlivá místa ozdobili 
květinami. Následoval pietní akt 
v Zadní synagoze. Úvodní projev 
pronesl starosta Pavel Janata.  

Připomněl, že takové akty ma-
jí velký význam i pro současnost. 
Položil otázku, proč k něčemu 
takovému muselo dojít, co spus-
tilo celý impulz vyhlazování Židů 
v Evropě? Stejně jako další řečníci 
poznamenal, že něco takového se 
již nikdy nesmí opakovat. 

Izraelský velvyslanec Daniel 
Meron vyzdvihl město Třebíč, kte-
rému se daří zachovat ráz židov-
ského města, vzpomínku na jeho 
židovské obyvatele. „Jen bych chtěl 
říct, že stát Izrael nedovolí, aby se 
něco takového jako židovská geno-

cida opakovala kdekoli na světě,“ 
zdůraznil mimo jiné.

Vrchní Rabín Karol Sidon upo-
zornil, že letos uplyne i 70 let od 
založení izraelského státu. „Po 
mnoha staletích se něco takového 
podařilo uskutečnit,“ prohlásil. I on 
zopakoval, že něco tak nelidského 
musí zůstat jen jako memento.

Ke slovu se dostal i Pavel Fried. 
Ten již před rodným domem 
zavzpomínal na svoji sestru. 
„Mohla se zachránit, kdyby si byla 
vzala manžela nežidovského půvo-
du. Ale to ona nemohla rodičům 
učinit,“ poznamenal. 

V Zadní synagoze navázal na 
myšlenku Janaty, proč k tomu 
muselo dojít. Naznačil, že ti, kteří 
odsoudili židovské obyvatelstvo 
k likvidaci, se vlastně nepodíleli 

na vlastním vraždění. Ani ti, kteří 
tvořili umožňující zákony. 

Nevraždili ani ti, kteří v třebíč-
ském gymnáziu sepisovali lidi 
pro transporty. „Všichni jen plni-
li rozkazy. Často se účastním besed 
ve školách, a jsem rád, že mohu 
mladou generaci seznámit s touto 
neradostnou historií. A že o ni mají 
zájem,“ částečně odbočil Fried.  

Pokračoval, že všichni ti lidé 
sice jenom plnili rozkazy, ale i oni 
nesou vinu. Někdo větší, někdo 
menší, ale všichni se na něčem 
velice špatném podíleli. „A proto 
mladým lidem říkám: Když vám 
někdo něco přikáže, třeba rozbít 
výlohu, přemýšlejte, zda je to správ-
né, zda je to přínosné,“ poukázal 
Fried, který vzápětí přiznal, že 
měl připravený zcela jiný projev. 

Třebíč má dalších sedm stolpersteinů

ČTYŘI KAMENY připomínají rodinu Glasnerovu.  Foto: Antonín Zvěřina

PAVEL FRIED u kamene zmizelých, který připomíná jeho sestru. 
 Foto: Antonín Zvěřina

RABÍN Menaše Kliment na kaž-
dé zastávce přednesl modlitbu za 
zemřelé. Foto: Antonín Zvěřina

� David Wittmann (1879-1942, kantor a 
učitel židovského náboženství)

David Wittmann se narodil v roce 1879 v Buda-
pešti, do Třebíče přišel v roce 1920 společně 
s manželkou a synem Vítězslavem z Příbora. V Tře-
bíči bydlel v Židovském Městě č. p. 43 (dnes budo-
va Penzionu u synagogy, vedle turistického infor-
mačního centra). Působil zde jako kantor a učitel 
židovského náboženství. 22. května 1942 byl spo-
lečně s manželkou transportem Aw deportován do 
Terezína, kde 30. září téhož roku zemřel. 

� Berthold Subak (1869-1943)
Berthold Subak se narodil v roce 1869 v Čes-

kých Budějovicích. Jeho manželkou byla Josefína, 
roz. Pollaková, dcera třebíčského rabína Samuela 
Pollaka. Od r. 1901 byl majitelem domu č. p. 20 na 
ulici Leopolda Pokorného, odkud odešel 22. květ-
na 1942 do transportu Aw. Byl deportován do 
Terezína, odtud v prosinci 1943 do Osvětimi, kde 
byl zavražděn. 

� Erika Felixová (1923-1944)
Erika Felixová, roz. Friedová, vyrůstala společ-

ně se svým bratrem Pavlem v obchodnické rodi-
ně v dnešní Nezvalově ulici, kde měl její otec žele-
zářství. Po studiích na střední škole pokračovala 
ve studiu na jazykové škole v Praze, které muse-
la, kvůli zákonu zakazujícímu židům studium, po 
roce přerušit. Po návratu do Třebíče se provdala 
za Arnošta Felixe. Společně s manželem byla 22. 
května 1942 transportem Aw deportována do 
Terezína, a následně do Osvětimi, kde byla v roce 
1944 zavražděna. 

� Emanuel Glasner (1885-1941, obchodník 
se sklem a porcelánem) 

Emanuel Glasner se narodil v roce 1885 v Třebíči, 
kde vychodil základní školu, poté studoval obchod 
ve Vídni. Během první světové války narukoval a 
sloužil na ruské frontě, kde byl zajat. Po návratu 
do Třebíče řídil se svým bratrem Vilémem rodinný 
obchod se sklem. Bydlel v Židovském Městě č. p. 
92, společně se svou manželkou Irmou a dvěma 
dětmi – Hertou a Harrym 

15. srpna 1941 byl Emanuel zatčen, deporto-
ván do Osvětimi, kde byl 12. prosince téhož roku 
zavražděn. 

� Irma Glasnerová (1902-1942)
Irma Glasnerová, roz. Reichová, pocházela 

z obchodnické rodiny. S rodiči a třemi bratra žila 
v Dolní židovské ulici (dnešní ul. Leopolda Pokor-
ného). Po maturitě na třebíčské obchodní akade-
mii procovala jako sekretářka v koželužně rodi-
ny Subaků. Provdala se za Emanuela Glasnera, 
po svatbě se věnovala rodině, starala se o děti a 
domácnost. 22. října 1941 byla zatčena a depor-
tována do Ravensbrücku, kde byla 11. listopadu 
1942 zavražděna. 

� Harry Glasner (1929-1944)
Harry Glasner se narodil Irmě a Emanuelovi 

Glasnerovým v roce 1929. 22. května 1942 byl 
společně se sestrou Hertou deportován do Tere-
zína, a odtud 16. října 1944 do Osvětimi, kde byl 
zavražděn.

� Herta Coufalová (1926-2018)
Herta Coufalová, roz Glasnerová, se narodila Ir-

mě a Emanuelovi Glasnerovým v roce 1926. V roce 
1939 byla přijata na Obchodní akademii, ale 
z důvodu vyloučení Židů ze škol už na ni nenastou-
pila. Společně se svým bratrem Harrym byla 22. 
května 1942 deportována do Terezína, a odtud 
v říjnu 1944 do Osvětimi. Osvobození se dočkala 
v koncentračním táboře Bergen-Belsen, poté se 
několik měsíců zotavovala ve Švédsku. Po návra-
tu do Československa žila nějakou dobu v Zámostí 
v Třebíči, v roce 1947 se provdala za Karla Coufa-
la, s nímž se v roce 1949 přestěhovala do Šum-
perku. Herta Coufalová zemřela v dubnu 2018. 


