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Hrob Bruno Wintera (1873–1942)
Bruno Winter pocházel ze známé sladovnické 
rodiny z Haňovic. Do prostějovského pivova-
ru a sladovny vstoupil jako společník dva roky 
po svém bratru Karlovi v roce 1898. Pivovar-
nickou výrobu byli bratři Winterovi nuceni pod 
tlakem konkurence v roce 1913 zastavit, ve sla-

dovnictví však patřili ke špičce, zvláště v oblasti technologické. 
Slad vyváželi pod značkou Castello do evropských zemí a také 
do zemí severní a jižní Afriky, Ameriky, východní Asie a Austrálie.
Pivovar a sladovna bratrů Winterových v Blahoslavově ulici měly 
v tomto oboru velmi dobrý zvuk a ještě dnes je jejich jméno známé 
mnohým pamětníkům a Prostějovanům.
Nástup nacismu znamenal nejen konec jeho podnikatelské a me-
cenášské činnosti, ale i konec jeho života. Bruno Winter se otrávil 
ve svém bytě společně s druhou manželkou Terezií (1890–1942) 
v noci před nástupem do transportu do koncentračního tábora. 
Jeho syn Kurt (1911–1943) byl zatčen gestapem a zavražděn 
v Osvětimi. Starší syn Hugo Adolf (1905–1989), který žil ve Vídni, 
prchnul včas do Velké Británie. Po emigraci se stal příslušníkem RAF, 
ale byl vyreklamován jako odborník, který pak řídil továrnu na výro-
bu knoflíků. Jeho rodina žije ve Velké Británii.

Hrob Alžběty Zelené – Kleinerové (1919–2004)
Narodila se 19. února 1919 v Prostějově v rodině 
drobných židovských živnostníků Salomona Kleinera 
a Anny Kleinerové rozené Spitzerové. 
Po maturitě na dívčím reálném gymnáziu pracovala 
jako zahraniční korespondentka v kanceláři starosty 
města Prostějova Oldřicha Johna. V říjnu 1938 byla 

s ohledem na židovský původ z kanceláře propuštěna. Rozhodla 

se odjet před blížícím se nacistickým 
nebezpečím do zahraničí. Získala 
vízum k pobytu ve Velké Británii, kam 
odjela v r. 1939. V Anglii se seznámi-
la s prostějovským rodákem a letec-
kým mechanikem RAF Josefem Zele-
ným, za kterého se provdala. V roce 
1946 se rodina vrátila do Prostějova. 
Zde ale už neměla příbuzné ani přáa-
tele. Rodiče zahynuli v koncentračním 
táboře. Sestra Markéta sice přežila 
Terezín, ale odcestovala v roce 1947 
do Ameriky. Manžel byl invalidním 
důchodcem, a aby uživila rodinu se 
třemi syny, musela začít pracovat. 

Šila šaty, barvila látky, pracovala jako 
grafička v Agrostroji a Oděvním průmyslu.  Diplom z výtvarného oboru, 
který získala díky studiu v Anglii, jí byl uznán až v roce 1964. Musela 
si však doplnit vzdělání na Pedagogickém institutu v Olomouci. Svůj čas 
dělila mezi péči o rodinu, zaměstnání a umění. Svoje dílo vystavovala 
samostatně v Prostějově v letech 1948–2002 v Muzeu Prostějovska. 
V roce 2000 vystavovala své obrazy také v Anglii – v Manchesteru 
a Leedsu. Její díla se dnes nacházejí v soukromých sbírkách, ve vlastnictví 
rodiny, dále v Muzeu a galerii v Prostějově a v městské obrazové sbírce.
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Nový židovský hřbitov se nachází v Prostějově na Brněnské ulicí veo-
dle bezkonfesního městského hřbitova.
Pokud si za den svého výletu nezvolíte období šabatu, tj. od západu 
slunce v pátek do západu slunce v sobotu nebo některý ze židov -
ských svátků, kdy jedna z posledních původních památek na kdysi 
početné židovské obyvatelstvo Prostějova své brány ponechává 
návštěvníkům zavřené, projděte se Brněnskou ulicí až na její ko-
nec, vlevo. Židovský hřbitov zde navazuje na městský a rozkládá 
se za novobarokní branou. Svému účelu slouží hřbitov od dubna 
1908 dodnes.
Ze dvou venkovních stran hřbitov obklopuje cihlová zeď, dvěma 
vnitřními přiléhá k městskému bezkonfesnímu hřbitovu. 
Vstupní brána a Obřadní síň z roku 1908 při pozdějších opravách, 
bohužel, ztratily svůj původně secesní ráz. Na kamenné desce nad 

jejím vstupem stojí hebrejský nápis: „Postaveno v roce 668 malého po-
čtu“ (tj. 1908). Zato zůstaly zachovány jak interiér obřadní síně s hebrej-
skými modlitebními texty na stěnách, tak její vnitřní vybavení – katafalk, 
svícny, máry, řečnický pult.
Na severní stěně sálu visí od roku 1950 pamětní desky se jmény  
39 židovských padlých z první světové války a 1227 obětí rasové per-
sekuce z doby nacistické okupace v letech 1939–1945, leč toto číslo 
je nepřesné a asi již nedohledatelné. Kromě 552 hrobů a náhrobních 
kamenů se na hřbitově nalézá památník padlým v první světové válce, 
věnovaný na pietní slavnosti v říjnu 1950 rovněž obětem šoa. V jihozáp-
padním rohu hřbitova stojí přízemní dům správce hřbitova s vozovnou 
pro pohřební kočár.
Mezi náhrobky zaujmou některé bohatě vyvedené např. v secesním 
stylu, většinou jsou však moderního typu. Jako materiál posloužily žula, 
mramor, pískovec a umělý kámen. Výzdoba náhrobků je strohá, symbo-
lika vztahující se ke jménu, rodu, vlastnostem či zaměstnání zemřelého je 
zastoupena výjimečně. Nápisy jsou v německém, českém nebo hebrej-
ském jazyce.
Nalezneme zde jména nejznámějších prostějovských židovských rodin 
– Altar, Boeck, Berger, Brüll, Fleischer, Glass, Grünhut, Grünwald, Heilig, 
Hirsch, Husserl, Katz, Kurz, Lösegeld, Löw, Mandl, Neumann, Pollak, 
Sborowitz, Schreiber, Singer, Steiner, Stern, Stiassny, Trieschet, Winter, 
Wolf, Zweig či Zwillinger a mnoha dalších. 

O hřbitov pečuje jeho vlastník, Federace židovských obcí České repub-
liky, prostřednictvím správcovské firmy Matana.
Aktivity okolo revize evidence hrobů s vazbami na další zdroje si přeo-
vzal Sportovní klub Maccabi Olomouc, který po obnovení své činnosti 
má za cíl skloubit židovskou tělovýchovu s historií komunity, včetně pol-
znávacích výletů v oblasti činnosti Židovské obce v Olomouci. 

Hrob rabína Leopolda Goldschmieda (1867–1935) 
a jeho ženy Gizely (1897–1939)
Rabín Leopold Goldschmied přišel do Prostějova v roce 1897 
ve svých 30 letech. Jako rabín zde začal působit po zemřelém 
rabínovi Emilu Hoffovi. V letech 1897–1920 byl učitelem hebre–-
jského náboženství na Státní německé reálce v Prostějově a v le-
tech 1926–1929 učil náboženství na gymnáziu. Byl prezidentem 
Sdružení rabínů pro Moravu a Slezsko a místoprezidentem Ústřed-
ního sionistického výboru pro Československo a členem vedení 
Svazu židovských náboženských obcí na Moravě. Dopisoval si 
s významným židovským učencem, dánským rabínem a bibliofi-
lem Davidem Simonsenem. V Prostějově byl dlouholetým členem 
Muzejního spolku a podporovatelem muzea. Od února 1929 
až do své smrti v roce 1935 byl členem muzejního kuratoria. Jeho 
manželka Gisela věnovala prostějovské synagoze pokrývku na tzv. 
bimu.
Nápis na rabínově hrobě říká:

„Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočin-
ku;  Izaiáš 62:1
Zde leží rabín, velký učenec
Náš učitel a rabín Jehuda Goldschmied
Zesnul zde, ve svaté obci Prostějovské, odešla jeho duše 14. adaru 
I.(tj. 17. února, v roce, kdy ve „městě Šušan zavládl rozruch“;  Es-
ter 3:15 – odkaz na svátek Purim; chronogram 300+300+ 
70+20+5=695 malého počtu, tj. 1935)
Jméno jeho matky bylo Šprince
Ať je jeho duše přivázána do svazku živých
Židovský národní fond (tj. sionistická organizace, která asi financo-
vala zhotovení náhrobku).“

Skupina náhrobků na novém židovském hřbitově

Interiér obřadní síně

Náhrobek Leopolda Goldschmieda vlevo a jeho manželky Gizely

Památník padlým v 1. světové válce a obětem šoa.


