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~ešov·odhalil další židovské náhrobky
Zešov od roku 2015 odkrývá byly v posledních letech druhé svě-
stále nóvé nálezy historických tové války používány na řadě míst
náhrobků ze starého židovského Prostějovska jako stavební mate-
hřbitova v Prostějově. riál. Díky dochované dokumentaci

pohřebního bratrstva prostějovské
židovské obce z prvních desetiletí
minulého století se podařilo polovi-
nu fragmentů i určit.

Nejzajímavějším nálezem byl
horní díl náhrobku Haní Barche-
lesové, jehož spodní část byla ob-
jevena již v roce 2015. Na základě
dobového přepisu náhrobního
textu bylo možné vytvořit vizuální
rekonstrukci, která je na obrázku.
I když šlo o konec 19. století je celé
provedení tradiční. Na náhrobku
bylo hebrejsky napsáno: "Zde leží
ctnostná žena, paní Hendel, dcera
Gittel, manželkaWolfa Barchelese,
odešla na věčnost dvacátého šesté-
ho dne měsíce sivan roku 5654" (t.j.
30.6.1894). Ve spodní částí je jméno
v latínce, které odpovidá oficiálnímu
záznamu v matrice. Díky výzkumu
prostějovského muzea bylo možné
dále určit, že Hani se. narodila 15.
srpna 1849 v Prostějově, její manžel
pocházel z Boskovic, kde se narodil

Koncem dubna získala nadace Kolel
Damesek Eliezer darem další soubor
úlomků náhrobních kamenů, které
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návšt vniky hyst 111' i doprovod-
né kulturní programy a další akce.

O muzejní kavárně ve Špalíčkuse
v minulosti napsalo v některých mé-
diích hodně nepravd a záměrných lží
s cílemji pomluvit a vychvalovatbýva-
lou nájemkyni těchto prostor. Přijďte

Joseflne Kohn
(1824· 1876)

Lasar Latzer
(1798.1874)

Hani Barcheles
(1849·1894)

v lednu 1850. Bydleli na dnešním
Žižkověnám. Č. 5, provozovali veteš-
nictvi a měli dvě kobyly. Pro tradiční
židovský pár z 19. století je rovněž
typické, že byli stejného věku.

Dále byl objeven úlomek náhrob-
ku Josefíny Kohnové, která zemřela
ve věku 52 let 24. září 1876. Její ži-
dovské jméno bylo Patše a za man-
žela měla Michaela Kohna. Identí-
fikovány byly i mužské náhrobky.
Bernhard Herlitzka, který měl ži-
dovské jméno Baruch, zesnul v dub-

Mg/·. Daniel Zádrapa
ředitel Muzea a galerie

v Prostějově, p.o.
vice na FB:

https:jjwww.facebook.com/.
CafeSpalicek18j?fref=ts

nu 1879 ve věku 64 let. Nejdéle se
dožil Lasar Latzer, jehož náhrobek
byl určen podle vytesaného hebrej-
ského jména. Zemřel v roce 1874
ve věku 76 let. Bylanalezena zajíma-
vá vrchní část tradičního náhrobku
s čitelným jménem Meier Steiner,
k němuž se doposud nic bližšího ne-
podařílo zjistít. Podle archivních do-
kladů se v roce 1944stavělo v Žešově
z náhrobků na vice místech, proto
lze očekávat, že z daleka ještě nejde
o poslední objevy. Tj-kde
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