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Bez knih by samozřejmě knihovny nemohly existovat. Pokud si připomínáme výročí holešov-
ského Čtenářského spolku a Městské knihovny a čítárny, nemůžeme opomenout ani místní 
autory, kteří knihy psali a píší. Holešov zde má oproti jiným městům a obcím obrovskou, sku-
tečně úchvatnou historii. Prvním spisovatele, prokazatelně pocházejícím z Holešova, je ob-
rovská postava Jana z Holešova. Tento nesmírně vzdělaný a plodný autor, žijící ve středověku, 
je doposud nejen v Holešově, ale i v celé České republice i Evropě nedoceněný. Mnich, který 
prakticky založil takové vědní obory, jako je srovnávací jazykověda (rozbor písně Hospodine, 
pomiluj ny) či folkloristika (Largum sero, čili traktát o Štědrém večeru) psal i náboženské po-
lemiky (traktát Zda je možné věřit v papeže, polemizující s Janem Husem). Brilantní historik 
Josef Pekař mu připisuje autorství spisu Orthographia Bohemica, který upravil český pravopis 
odstraněním spřežek a zavedením diakritických znamének. I když (spíš ideologicky)  tento spis 
připsal František Palacký Janu Husovi, který se ale jinak nikdy jazykovědou (na rozdíl od Jana 
z Holešova) nezabýval, Pekařova argumentace, vycházející z použitého literárního stylu, je 
velmi přesvědčivá. Škoda, že se autorstvím tohoto zcela zásadního spisu nezabývá současná 
věda, která by mohla s použitím nejmodernějším metod definitivně rozhodnout, kdo je vlast-
ně jeho autorem.
V raném novověku vyniká další velká postava Holešováka – sice v Holešově nenarozeného, 
ale zde působícího, zemřelého a pohřbeného. Rabín Šabtaj ben Meir ha-Kohen, zvaný Šach 
patří k deseti nejvýznamnějším učencům židovského národa a literatury. Řada jeho spisů je 
základem judaistické teologie, zejména spis Siftej Kohen (Rty knězovy), z jehož zkratky pochá-
zí i jeho přezdívka, je v židovských kruzích považován za vrchol židovské náboženské tvorby. 
Dalším velikánem, tentokrát z období počátků českého obrození a josefinských reforem, je 
rovněž plodný autor a vzdělanec, Jan Alois Hanke z Hankenštejna, prokazatelně holešovský 
rodák, autor řady spisů od obrany českého jazyka po hospodářské a technické práce o splav-
nění řeky Moravy. V první polovině 19. století působil umělecký historik, potomek holešovské 
umělecké rodiny, Ignác Chambrez, který ve svém spisku popisuje umělecké památky Moravy 
a v první řadě Holešova.
Všichni tito proslulí autoři dřívějších dob se věnovali tvorbě, která je moderně označována jako 
literatura faktu. Tato jakási historická podmíněnost snad způsobila, že i k nejčastěji zastoupe-
ným holešovským autorům nedávné doby i současnosti patří především vědci a vlastivědci, 
kteří se zabývali a zabývají  popularizací zejména historie. Už v 19. století to byli Gerson Wolf 
a  Eduard Peck a po něm jeho následovník, Pavel Kvasnička, kteří populární formou přibližova-

li historii a vlastivědu nejen Holešova, ale celého holešovského okresu. Významná historička 
Vlasta Fialová se zasloužila mimo jiné o popularizaci základního zdroje poznání dějů třicetileté 
války v Holešově dvojím vydáním a komentářem ke slavné Kronice holešovské. Následovala 
řada dalších autorů – popularizátorů, jako byl Rudolf Janovský, Julius Dolanský – Heidenreich, 
Mirko Očadlík, Josef Svátek, Ludmila Plecháčová – Mucalíková, Jiří Zapletal, Antonín Andrlík 
a řada dalších. V současnosti je nejplodnějším autorem vlastivědné literatury faktu Miroslav 
Olšina, který jako emeritní ředitel okresního archivu pravidelně vydává popularizační vlastivěd-
né publikace. V řadě místních autorů literatury faktu stojí spousta dalších skvělých vlastivědců 
– zemřelí Arnošt Pospíšil, Zdeněk Stojan, Lubomír Bartošek, žijící Jan Dúbravčík, Jiří Andrlík, Jan 
Machala, Ondřej Machálek, Patrik Trnčák, Renata Juráňová a řada dalších. Na pomezí krásné 
literatury a literatury faktu stál Miroslav Neumann, který se věnoval zejména odboji a období 
2. světové války, na pomezí novinářské tvorby a literatury faktu zase tvoří Robert Rohál, který 
se kromě portrétů zejména populárních umělců věnuje i historickým osobnostem Holešova. 
Svébytné dílo vytvořil holešovský rodák Walter Stamberger, který se jako diplomat věnoval 
popularizaci politického zeměpisu.
I krásnou literaturu obohatil Holešov  o významné osobnosti. V předválečné době byl význam-
ným spisovatelem a básníkem kantor na židovské německé škole v Holešově Ludwig Winder, 
který psal většinu svých děl česky. Jeho syn Max pak dosáhl evropské proslulosti jako německy 
píšící spisovatel. Překladatelé Leopold Vrla, který byl rovněž spisovatelem a Oldřich Vyhlídal, 
současně básník, představují zástupce silné poválečné generace. Literární historička a spiso-
vatelka Božena Neumannová – Hodačová, manželka slavnějšího Stanislav Kostky Neumanna 
za sebou zanechala rovněž zajímavé literární dílo. Rovněž básník a učitel Jiří Daehne byl velmi 
plodným a významným autorem. Z řady klasických spisovatelů a básníků se poněkud vymykají 
Antonín – Antek Veverka, turista a horolezec, autor cestopisů a knih zážitků ze zdolávání řady 
hor včetně Himáláje a Jethro Spencer McIntosh, původním jménem Jiří Sehnal, režisér a scé-
nárista, jeden z představitelů Nové vlny šedesátých let. K žijícím velikánům současné české 
prózy patří Zdeněk Zapletal, který sice z Holešova nepochází, ale prožil zde nejplodnější roky 
svého života a Holešov a jeho obyvatele zvěčnil v řadě svých populárních románů. 
Pokud tedy holešovská Městská knihovna slavila a slaví během své existence řadu skvělých 
úspěchů, stejně tak holešovští autoři patří k tomu lepšímu, čím česká literatura disponuje. 
A jak je historickou tradicí od vrcholného středověku, je Holešov Mekkou především skvělé 
literatury faktu  a to už úžasných sedm století!

Andrlík, Antonín (7. 10. 1910 Kostelec u Holešova – 6. 9. 1998 Zlín) 

Dolanský, Julius (23. 2. 1903 Všetuly – 26. 4. 1975 Praha)

Gogela, Jaromír, st. (15. 2. 1908 Holešov – 28. 9. 1995)

Daehne, Jiří (4. 8. 1937 Holešov – 17. 8. 1999 Krnov)

Fialová, Vlasta (5. 6. 1896 Holešov – 6. 2. 1972 Brno)

Jan z Holešova (1366 Holešov – 1436 Rajhrad)

Pedagog (němčina, čeština, ruština), působil v Moravské Třebové, Hranicích, Šumperku, Holešově a ve Zlí-
ně. Autor statí o metodice jazykového vyučování, podílel se na vydání publikací o osobnostech a dějinách 
regionu.  Díla: Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře (1968), Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře. První 
část (1980), Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře. Druhá část (1983), Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultu-
ře. Třetí část (1984), 850 let obce Kostelec u Holešova (1981)

Literární historik, slavista, bohemista, kritik a kulturní publicista se širokým okruhem zájmů. Průkopník 
slovanské komparatistiky, přednášel na Univerzitě Karlově. Člen Slovanského ústavu a redakční rady 
Ottova slovníku naučného nové doby. Autor řady odborných prací, příspěvků do tematických a jubilej-
ních sborníků, doslovů a předmluv. Díla: Stopami buditelů (1963), Masaryk a Rusko předrevoluční (1959), 
Karel Jaromír Erben (1970)

Profesor holešovského gymnázia, badatel, básník a překladatel. Člen Vlastivědného kroužku v Holešově, celý život se věno-
val přednáškám a psaní. Zajímal se o dějiny Holešova, přírodovědnou tematiku, psal básně i beletrii. Díla: Nástropní malby ve 
státním zámku v Holešově (198-), Básně (1997)

Básník a prozaik. Holešovský rodák, od roku 1963 působil jako středoškolský učitel v Krnově, kde žil až 
do konce svého života. Publikoval své verše v časopisech i novinách, od konce 70. let vydával své sbír-
ky samizdatově. Jeho básně byly součástí literárních pořadů a rozhlasových pásem. Díla: : Berný peníz 
(1979), Radobýl (1978), Z veršů na holešovské motivy (1983), Gramofon v okně (1995), Zelené dějiště (1990), 
Zelený brevíř (1995), Podobizny krajiny (1996), Bosá Barunka (1997)

Historička a pedagožka, redaktorka sborníku Naše Valašsko. Stěžejním bodem jejího zájmu byl Hole-
šov a okolí. Podílela se na výzkumu kralické tvrze, kde nalezla originální tiskařské litery, zasloužila se 
o vybudování Památníku Bible kralické. Zpracovala úvod a výklad Kroniky holešovské. Díla: : Jan Adam 
z Víckova (1933), Kronika holešovská 1615–1645 (1967), Zachariáš Solín, tiskař Kralické bible (1968)

Bohoslovec, benediktin, znalec slovanských jazyků. Po vypálení břevnovského kláštera v roce 1420 se 
uchýlil do kláštera v Rajhradu, kde se stal opatem. V roce 1397 sepsal komentář k písni Hospodine, 
pomiluj ny, jenž měl napomoci lepšímu porozumění textu. Zaznamenával také písně, lidové obyčeje 
a pověry (traktát o štědrovečerních zvycích Largum sero z let 1397–1405).  Díla: : Largum sero, kázání 
Sermones de laudibus B. V. Mariae

Holešovští autoři

Hanke z Hankenštejna, Jan Alois (26. 5. 1751 Holešov – 26. 3. 1806 Prostějov) Chambrez, Ignác (31. 7. 1758 Holešov – 1. 12. 1842 Lvov, Ukrajina)
Kustod univerzitní knihovny v Olomouci a spisovatel. Vystudoval práva, historii a filologii ve Vídni. Na-
psal řadu vlasteneckých spisů, publikoval také sbírku mravoučných průpovídek. Díla: Doporučení české 
řeči (1783), Pokus o splavnění řeky Moravy a obchod Moravanů (1784), Slavenka (1804)

Architekt, malíř oltářních obrazů, autor pojednání o výtvarném umění a uměleckých cestopisů. Syn malíře Jana Chambreze. 
V Holešově tvořil v ateliéru Tomáše Sturma. Udržoval kontakt s moravskými buditeli a historiky. Díla: : Odkaz moravského 
umělce k poučení jeho synů (1820), Versuch eines architektonischen Katechismus (1821), Kurzer und fassl. Anweis zum Selbstun-
terricht für Landmaurermeister (1822)

www.holesov. info



Janovský, Rudolf (16. 9. 1873 Žeranovice – 18. 9. 1935 Holešov)
Vrchní ředitel Spořitelny města Holešova, vlastivědný badatel, sběratel a archeolog. Vytvořil rozsáhlou ar-
cheologickou sbírku, jež se stala základem pro vznik muzea v Holešově. Podílel se na organizaci Krajinské 
hanácko-valašské výstavy v Holešově. Napsal řadu článků o různých vlastivědných tématech.  Díla: Archiv 
střeběcký (1893), Domácí průmysl na Holešovsku (1930), Soupis zvonů v okresním hejtmanství Holešovském 
(190-)850 let obce Kostelec u Holešova (1981)

Kvasnička, Pavel (6. 1. 1867 Olomouc – 24. 8. 1936 Přerov)
Kněz, historik a vlastivědný pracovník. Velkou část svého kněžského života prožil v Holešově jako kateche-
ta a později profesor náboženství na gymnáziu. Nejbližší spolupracovník R. Janovského, s nímž připravoval 
založení muzea v Holešově. Znalec dějin holešovských cechů, psal o holešovském školství a historii města.  
Díla: : Cech řeznický v Holešově (1908), rukopis Kronika města Holešova 1848–1931, Holešovský okres (1929)

Neumann, Miroslav (3. 6. 1921 Holešov – 24. 11. 2009)
Prozaik, redaktor, autor literatury faktu o odbojovém hnutí. V době protektorátu byl členem zpravodaj-
ské služby 1. čsl. partyzánské brigády Jana Žižky. Podle jeho předlohy byl natočen seriál Legenda o živých 
a mrtvých a Muž, který nesmí zemřít. Díla: Byla kdysi válka (1974), Let osamělého ptáka (1979), Dědicové 
(1984), Kronika žhavých dnů (1998), Ve stínu hákového kříže (2005)

Neumannová-Hodačová, Božena (12. 1. 1882 Holešov – 7. 6. 1967 Praha)
Kulturní pracovnice, redaktorka, spisovatelka. Druhá manželka S. K. Neumanna. Přispívala do dobového 
tisku články o literatuře a životním stylu. Její literární vzpomínky na S. K. Neumanna vznikly v padesátých 
letech, nemohly však tehdy vyjít. Díla: : Jantarová stezka 1947, Byla jsem ženou slavného muže (2015)

Očadlík, Mirko (1. 3. 1904 Holešov – 26. 6. 1964 Praha)
Hudební vědec, kritik a pedagog. Pracoval v Československém rozhlase, působil také jako profesor dě-
jin hudby na AMU, psal do odborného i denního tisku. Založil dvě hudební periodika. Část své knihovny 
odkázal městu Holešov. Díla: Smetanovská diskografie (1939), Svět orchestru I. (1942), Rok Bedřicha Sme-
tany (1950)

Olšina, Miroslav (3. 4. 1949 Kroměříž)
Archivář, pracoval ve Státním okresním archivu Kroměříž, v letech 1999–2011 jako jeho ředitel. Jeden ze za-
kládajících členů společnosti Castellum a obnoveného Vlastivědného kroužku. Zajímá se o regionální historii, 
je autorem řady publikací s holešovskou tematikou. Díla: : Holešov: Proměny holešovského náměstí (2013), 
Holešovské ulice, jak je známe i neznáme (2015), Listování v paměti (2021)

Plecháčová-Mucalíková, Ludmila (11. 1. 1910 Holešov – 16. 10. 2004 Holešov)
Aktivní členka a náčelnice Sokola, vlastivědná pracovnice. V době protektorátu se organizovala pomoc 
uvězněným a jejich rodinám, na konci války zatčena gestapem a vězněna. Spoluzakladatelka Vlastivěd-
ného kroužku v Holešově. Díla: Památky Holešova (1984), Nejstarší dům v Holešově (1998), Jihovýchodní 
Morava: přehled politické a církevní historie…(2003)

Rohál, Robert (11. 3. 1959 Přílepy)
Spisovatel, novinář, fotograf. Autor několika desítek knih z prostředí filmu, divadla i pop music. Zabývá se 
černobílou fotografií, svou fotografickou tvorbu prezentoval na řadě výstav. Díla: Populární slovník českých 
zpěváků (2004), Jana Brejchová, sestra Hany (2007), Iva Janžurová a její životní role (2011), Dáma každým cou-
lem (2012)

Stamberger, Walter (15. 4. 1921 Holešov – 28. 12. 1997 Praha)
Sinolog, filolog a historik, účastník bojů na západní frontě, vyznamenán vysokými vojenskými řády. Po 
válce přednášel dějiny kolonialismu a politologii. Pracoval také jako dramaturg a scenárista. Po podpisu 
výzvy 2000 slov nesměl publikovat, jeho práce vycházely pod jiným jménem. V důchodu se úspěšně začal 
věnovat malování. Díla: Zápisky z lidové Číny (1951), Dějiny kolonialismu (1963), Zákon přišel pěšky (1966)

Svátek, Josef (20. 10. 1921 Pardubice – 6. 1. 1997 Kroměříž)
Historik, archivář, ředitel holešovského muzea. Autor knih a řady studií, článků i zpráv o historii a významných 
osobnostech. Díla: Ludvík Schneiderka: medailón k pětasedmdesátinám (1978), Pačlavice: V minulosti a přítom-
nosti (1983), Adolf Donath (1990)

Veverka, Antonín (1908 Vídeň – 1959 Holešov)
Učitel, horolezec, horolezecký instruktor. Publikoval řadu odborných i beletristických článků o turistice, 
horolezectví a sportu.  Díla: Boj o vrcholy (1943), O vrcholek světa – Nepřemožitelný Mount Everest (1948), 
dopisy Antonín Veverka – křídlem vzpomínky. 1959–1969 (1969)

Vrla, Leopold (17. 9. 1909 Přílepy – 16. 8. 1991 Ostrava)
Překladatel, esejista, literární kritik a redaktor. Věnoval se zejména překladům z francouzštiny, psal studie 
a recenze. Řada prací zůstala v rukopisech. Na dětství strávené na Holešovsku vzpomíná v knize Kořeny.  Díla: 
Přehled dějin francouzské literatury od středověku do současné doby (1964), Studijní návody – jazyk český 
(1955–1957), Kořeny (1999)

Vyhlídal, Oldřich (4. 1. 1921 Všetuly – 14. 5. 1989 Praha)
Básník, redaktor a překladatel. Své verše publikoval v denících i časopisech, přispíval do básnických alma-
nachů. Účastnil se řady besed se čtenáři holešovské knihovny. Díla: Hnízda na vodě (1959), Tatínkovy ruce 
(1978), Neodpustky (1982)

Winder, Ludwig (7. 2. 1889 Šafov u Znojma – 16. 6. 1946 Baldock, Anglie)
Spisovatel, novinář a literární kritik. Jeho rodina se přestěhovala z Šafova do Holešova, kde Ludwigův otec 
Max Winder vyučoval v židovské škole. Literární a žurnalistickou dráhu začínal ve Vídni, poté působil v Tepli-
cích, v Plzni či v Praze. V roce 1939 emigroval do Anglie. Díla: Zuřivá rotačka (1917), Židovské varhany (1922), 
Následník trůnu (1938)

Wolf, Gerson (16. 7. 1823 Holešov – 29. 10. 1892 Vídeň)
Pedagog, vychovatel, publicista, historik a badatel. Chtěl se stát rabínem, studoval talmud. Z Holešova ode-
šel do Mikulova a do Vídně, kde začal vyučovat. Ve Vídni založil knihovnu pro mládež, vytvořil společnost pro 
pomoc chudým studentům. Věnoval se dějinám Židů v Rakousku. Díla: Geschichte Israels für die israelitische 
Jugend (1856), Ferdinand II. und die Juden (1859), Die alten Statuten der jüdischen Gemeinden in Mähren (1880)

Zapletal, Zdeněk (3. 9. 1951)
Spisovatel a scenárista. Pracoval jako lékárník v Holešově. Díky velmi úspěšné próze Půlnoční běžci (1986) se 
začal živit jako spisovatel. Od roku 2000 působí jako scenárista. Díla: Pozdě na hlasitou hudbu (1983), Půlnoční 
běžci (1986), Kobova garáž (1992), Popík (2013)

Zapletal, Jiří (2. 4. 1929 Holešov – 6. 2. 2011 Praha)
Herec a spisovatel. Začínal v Divadle 6. května, poté působil ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, odkud 
přešel do Nového Jičína a následně do Divadla F. X. Šaldy v Liberci. V důchodu se zapojil do kulturního dění 
v Holešově. Byl předsedou sdružení Castellum, měl vlastní nakladatelství, sám začal psát. Díla: Můj život s ka-
pelou (1994), Milan Uherek vypráví: o Severáčku,…(1997), Jen vzpomínky tu zůstanou I.–III. (2001; 2004; 2010)

McIntosh, Jethro Spencer (29. 5. 1932 Brno – 17. 6. 2006 Praha)
Vl. jménem Jiří Sehnal. Herec, malíř, spisovatel. Vyrůstal v Holešově. V roce 1961 odešel do exilu, kde pů-
sobil jako hlasatel ve Svobodné Evropě a Deutsche Welle. Pobýval v Izraeli, Americe, po revoluci se vrátil 
domů. Psal povídky, scénáře, překládal a cestoval. Díla: Z Holešova do Hollywoodu (1992), JJV z Hollywoodu 
(1995), Vtipy mého života (1996)

Meir ha-Kohen Šabtaj ben (1621 Amstivov, Litva – 1663 Holešov)
Významný učenec, rabín, komentátor Talmudu. Během povstání Bohdana Chmelnického opustil Litvu a po krát-
kém pobytu v Praze se natrvalo usazuje na Moravě, nejdřív ve Strážnici, od r. 1658 v Holešově, kde zemřel a je 
pochován. Autor naučných knih i žalozpěvů.  Díla: : Siftej Kohen (1646), Megilat Eifa (1651),  Selichot a kinot (1651)
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