
František ADAMEC: 28. 2. 1922 ve Vyškově-Dědicích - 15. 11. 2011 v Kroměříži 

- katolický duchovní, katecheta a politický vězeň komunistického režimu 

 

Narodil se v Dědicích u Vyškova. Po studiu teologie působil 

jako kaplan v Drahotuších. Byl zatčen v roce 1949 a o rok 

později odsouzen na 10 let za spolčování proti republice a 

podvracení republiky. Byl vězněn na Jáchymovsku a v dalších 

pracovních táborech. Propuštěn v roce 1957. Poté pracoval 

v cihelně v Dědicích u Vyškova. V roce 1957 dostal státní 

souhlas k výkonu kněžské služby a byl jmenován kaplanem 

v Ivanovicích na Hané a později jako administrátor do 

Chvalkovic na Hané.  Až do penze působil na malých 

farnostech olomoucké diecéze bez možnosti působení ve 

větších městech. 

V roce 1980 byl jmenován arcibiskupským radou arcidiecéze 

Olomouc, 1994 čestným občanem Jeruzaléma a čestným 

členem řádu Panny Marie Jeruzalémské-Německých rytířů. 

Od roku 2000 je kanovníkem kroměřížské kapituly. 
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Ljuba BENEŠOVÁ: 4. září 1926 v Ivanovicích na Hané - 6. září 2018 v Praze 

- herečka 

V letech 1948 - 1955 působila v Divadle pracujících v 

tehdejším Gottwaldově, kde také hrála ve filmu Botostroj 

(1954). Následujících devět let hrála ve Státním divadle v 

Ostravě (1955 - 1964), kde také začala spolupracovat s 

rozhlasem a později i televizí. V letech 1964 - 1990 byla L. 

Benešová členkou souboru Realistického divadla Zdeňka 

Nejdelého v Praze, kde se časem propracovala k velkým 

rolím. Do 60. let spadá druhá a zároveň poslední filmová role 

v dramatu Ta třetí (1968). I po odchodu z divadla pohostinsky 

hrála v Divadle Miriam. Sama napsala hru Lásky sester 

Rottových. Byla členkou komise pro udílení cen Thálie. 

Působila v Realistickém divadle v Praze 1964-90; 

spolupracovala s ostravskou televizí a rozhlasem. 
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Marta BENEŠOVÁ: 23. října 1916 ve Vídni - 2. července 1967 v Bělehradě 

- spolupracovnice československé zpravodajské služby 

Dcera městského zvěrolékaře Františka Beneše z Ivanovic na Hané. Již v 8. třídě gymnázia 

byla zaevidována jako spolupracovnice čsl. zpravodajské služby v Rakousku. Na podzim 

1939 odjela do Bělehradu a dala se k dispozici čsl. odbojovému středisku, pro který se vžil 

zkrácený název Český dům. Kromě těchto aktivit pomáhala jako medička v bělehradské 

nemocnici při ošetřování nemocných a raněných emigrantů. Pokračovala v protinacistické 

činnosti i ve změněných podmínkách daných obsazením Jugoslávie na jaře 1941. Do vlasti se 

po válce nevrátila, pouze několikrát navštívila svou rodinu v Ivanovicích na Hané a natrvalo 

se usadila v Bělehradě. Na přelomu let 1947/48 byla zatčena, téměř rok vězněna a vyslýchána. 

 

Zdroj: Zdroj: Kadlčák, Miloš et al. Ivanovice na Hané: proměny města. [Ivanovice na Hané]: 
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Božetěch BÍLEK: 22. února 1914 Metylovice - 20. září 2006 Metylovice 

- sbormistr, hudební pedagog 

 

Maturoval na učitelském ústavě ve Slezské Ostravě (1933). Vykonal státní zkoušku ze 

sborového zpěvu. Působil jako učitel Vyšší hudební pedagogické školy a konzervatoře v 

Ostravě. Ve svých působištích (Ivanovice na Hané) založil a vedl celkem 7 dětských a 

smíšených sborů. Vedl Kabinet hudební výchovy při Krajském pedagogickém sboru 

v Ostravě, vydal skripta Hudební výchova na školách osmiletých (1953).  
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MUDr. Boris BOHDAN: 14. července 1899 v Ivanovicích na Hané - 17. dubna 1969 v Brně 

- odborný lékař pro tuberkulózu a plicní nemoci, autor turistického průvodce Podél Hané 

(1923).  
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MUDr. František Vojtěch BOHDAN: 11. června 1863 ve Mšeně u Mělníka - 7. října 1927 

v Ivanovicích na Hané 

- lékař, spoluzakladatel Klubu turistů, zakladatel ivanovické tělocvičné jednoty Sokol 

 

Studoval na německém nižším gymnáziu v České Lípě, na 

vyšším českém gymnáziu v Mladé Boleslavi a na české 

univerzitě v Praze. Po příchodu do Ivanovic (září r. 1889) se 

vrhl do spolkového života obce. Roku 1892 založil Místní 

odbor Národní Jednoty, r. 1896 z jeho podnětu vznikl odbor 

Ústřední matice školské a téhož roku se přičinil o založení 

Pokračovací školy živnostenské v Ivanovicích.  Spoluzakládal 

Tělocvičnou jednotu Sokol. R. 1921 patřil mezi zakládající 

členy Československého červeného kříže. Jeho největším 

koníčkem bylo včelaření.  
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Miroslav BUTULA: 14. dubna 1906 v Žalci u Celje (Slovinsko) - 14. března 1967 

v Kroměříži 

- farář Církve československé husitské, autor náboženských písní, básní, povídek a pohádek 

 

Obecnou školu a gymnázium absolvoval ve Vyškově, poté studoval Husovu bohosloveckou 

fakultu. Jako farář Církve československé husitské působil na mnoha místech Moravy 
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(Prostějov, Ivanovice na Hané), nejdéle byl na farnosti ve Zborovicích u Kroměříže a pak ve 

Střelicích u Brna. V roce 1947 penzionován (ochrnul), přestěhoval se do Kroměříže. Věnoval 

se psaní básní, povídek a pohádek pro děti. Jako farář nemohl publikovat a proto mu vyšlo jen 

několik krátkých pohádek v Kroměřížské jiskře.  

 

Publikace: 

Byl jednou jeden král (1966) 

Stříbrné pohádky (1993) 

Dobrý hastrman a jiné pohádky (1995) 

Vodní a lesní pohádky (2000) 

Píďovo království a Mija a jeho kamarádi (2016) 

Hvězdička a trpaslíček (2016) 

Pohádkové příběhy (2017) 

PoaPo (2018) 

Dobrodružství pod zemí: o čtyřech chlapcích, kteří jdou hledat trpaslíčky (2018)  

Ahmed (2018) 

Zlatá kosatka (2019) 

Za dávných časů (2019) 

Salim a Salih : dobrodružný román pro chlapce s pohádkovým námětem Blízkého východu 

(2020) 
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Zora CASTILLO: 1966 v Jindřichově Hradci 

- spisovatelka 

Píše knihy na základě skutečných událostí, podle její knihy 

Calaway byl natočen film Můj příběh (2020). V současnosti 

žije v Ivanovicích na Hané. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikace:  

Sarah (2015) 

Kriminál (2017) 

Calaway (2018) 

Asante (2018) 
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Stanislav CRHA: 20. září. 1910 ve Velešovicích - 16. října. 1993 v Brně 

- básník 

 

Do Ivanovic na Hané přišel v roce 1930 jako mladý učitel 

zeměpisu a tělocviku. Všestranný sportovec, hrál fotbal, 

propagoval atletiku a plavání, V Sokole vedl cvičení dorostu. 

V Ivanovicích s pomocí mládeže zorganizoval a uskutečnil 

rozsáhlou výsadbu městské zeleně.  Po ukončení 

vysokoškolského studia začal učit na vyškovském gymnáziu. 

Od roku 1948 perzekvován pro náboženské přesvědčení a byl 

často přemísťován do jiných škol. V roce 1957 donucen odejít 

ze školství, živil se jako pomocný dělník.  

Celý svůj život se věnoval poezii. Přispíval do Lidových a 

Vyškovských novin. Napsal tři básnické sbírky: "Již nikdy 

třídní boj", "Jsem, který jsem". Po jeho smrti vyšla knihu 

veršů z let 1945-1989 "Z rosety nad domovem" (Vyškov, 

1994). Je pochován na hřbitově v Ivanovicích na Hané. 
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František ČERNÝ: 16. července 1852 v Ivanovicích na Hané - 29. listopadu 1914 v 

Boskovicích 

- vrchní soudní rada 

 

Studoval na gymnáziu v Kroměříži, pak na universitě v Praze. Byl auskultantem v Brně, 

soudním adjunktem v Telči, soudcem ve Žďáře a vrchním soudním radou v Boskovicích. 
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Zdroj:  

Hladký, František. Paměti města Ivanovice na Hané. Ivanovice na Hané: Havlík, 1929, s. 233 

 

Jakub ČERNÝ: 16. února 1858 v Ivanovicích na Hané - 8. července 1920 v Sarajevě 

- vrchní stavební rada 

 

Studoval na německé reálce v Kroměříži, pak na české 

technice v Praze. Po ukončení studií byl zaměstnán jako 

inženýr při stavbě železnice v Moravské Třebové, dále byl 

správcem městského vodovodu a později vrchním stavebním 

radou v Sarajevě. 
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Mgr. Jaroslav ČÍHAL: 10. ledna 1949 v Prostějově - 17. června 2015 v Bruntále 

- sbormistr, hudební skladatel, pedagog 

 

Prožil celé své dětství a mládí v Ivanovicích na 

Hané a do svého města se vždy rád a často 

vracel. V pozdějších letech, kdy působil v 

Bruntále jako učitel, do Ivanovic na Hané 

přijížděl i se svým Dětským sborem Rosnička, 

kde jako dirigent mistrně předváděl skladby 

významných autorů. Proslavoval zejména 

skladby slavného ivanovického rodáka B. A. 

Wiedermanna, Jindřicha Pěnčíka a mnoha 

dalších. Studoval dirigování u Jana Kostečky na 

pedagogické fakultě UJEP (dnes MU) v Brně, od 

roku1974 provozoval sbormistrovskou praxi.  

Řídil dětské sbory ZDŠ v Bohdalicích (1974-

76), Podomí (1976-79), Drnovicích (1979-81), 

vedl také sbory v Krásensku (1978-83) a 

Vyškově (1985-87). Působil ve smíšeném sboru Křížkovský Opava a v kvartetu Angelus 

Silesius Opava. Byl sbormistrem bruntálských sborů Puellae Cantantes a Rosnička. Ve své 

dlouholeté praxi dosáhl se svěřenými sbory na řadu ocenění. V roce 1995 obdržel cenu Petra 

Ebena. V roce 2009 se stal laureátem Ceny Bedřicha Smetany, kterou uděluje Unie českých 

pěveckých sborů a Sdružení sborových dirigentů AHUV. V roce 2010 mu byla udělena Cena 

Jaroslava Herdena za dlouholeté působení ve školní hudební výchově. Za vynikající 

pedagogickou práci byl v roce 2011 oceněn ministrem kultury medailí druhého stupně.  
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Karel DVOŘÁČEK: 31. října. 1911 v Ivanovicích na Hané - 20. 8. 1945 v Brně 

- učitel, spisovatel 

 

Po ukončení obecné školy 

v Ivanovicích odešel studovat na 

učitelský ústav v Kroměříži. 

Učil na obecné škole v Karviné 

a Orlové. Sbíral zde lidové 

pohádky a povídky. Před 

vypuknutím 2. světové války se 

vrátil do rodných Ivanovic, kde 

připravoval další knihy a založil 

dětský pěvecký sbor a hudební 

kvarteto. Také působil v 

ochotnickém spolku, pro který 

psal i divadelní hry. Byl členem 

ilegální odbojové organizace 

Obrana národa. Byl několikrát 

vězněn za svou činnost proti německým okupantům. Z vězení se vrátil s těžkou nemocí 

plic, na kterou 20. srpna 1945 v Brně zemřel. 

 

Vliv Karla Dvořáčka na Ostravsku byl tak velký, že mu 1. září 

1946 byla na obecné škole v Karviné odhalena pamětní deska. 

Když škola musela ustoupit moderní výstavbě, byla deska uložena 

do muzea. 

 

Za odbojovou činnost, boj proti okupantům a věznění, byl Karlovi 

Dvořáčkovi 15. března 1947 udělen prezidentem Československé 

republiky Edvardem Benešem, Československý válečný kříž "in 

memoriam".  

 

Město Ivanovice na Hané po něm pojmenovalo ulici a pamětní deska je, pro nesouhlas 

majitele rodného domu (nyní již zbouraného), zasazena na pravé straně u vchodu do 

Kulturního domu. 
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Dne 31. října 1992 byla okresní knihovna ve Vyškově přejmenována na Knihovnu Karla 

Dvořáčka.  
 

Dílo: 

Olza (1937) 

Cesta k tichému domu (1941)   

Boží země : Pohádky lašského lidu (1941), knížka vyšla znovu pod názvem Pohádky z hor 

(1980) 

Pole kráčí do hor (1941, 1942 získal Národní cenu za literaturu) 

Advent Jakuba Kříže (1944) a Hle, čas příjemný (1944, dvojdílný románový cyklus, cena 

Akademie věd a umění)  

Od kdy se nelže na rozcestí (pohádka vyšla ve sborníku Mateřídouška; 1944) 

Mrtvá řeka (1946)  

Jarní (1946) 

Živ buď, neumírej (1947) 

O funkci těšínských „bojek“ (1949) 

O děvčátku, které přivedlo jaro (1948) 

František chce být spravedlivý (1966) 

Stará píseň : zkazky a lidová vyprávění (1967) 

Pohádky čarovné země (1969)  

Jak se Franta oženil (1976)  

Princezna holubice (1981) 

Lískový oříšek (1985) 
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Stanislav DVOŘÁČEK: 1. května 1913 v Ivanovicích na Hané - 24. prosince 1989 

v Ivanovicích na Hané 

- učitel 

 

V roce absolvoval Učitelský ústav 

v Kroměříži a odchází do Zlína, 

kde působí jako vychovatel 

mladých mužů u Bati. Tady se 

seznámil s Emilem Zátopkem, 

kterého přivedl k běhu a s kterým 

ho pojilo dlouholeté přátelství. 

V období okupace se spolu 

s bratrem Karlem Dvořáček zapojil 

do ilegální odbojové činnosti. 

Z pověření bratra vozili a předával 

zprávy a podílel se na převážení a 

ukrývání trhavin z Ostravska. 

V roce 1946 se přestěhoval do 

Ivanovic na Hané do „Dvořáčkovy 

vily“. Nastoupil jako učitel a vychovatel mládeže. Kromě toho se věnoval mimoškolnímu 

tělocviku, zejména v Sokole. Byl výborným a všestranným sportovcem, zejména se věnoval 

lehké atletice, později složil zkoušky na ústředního rozhodčího lehké atletiky.  
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Zdroj:  
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Ludvík FIALA: 18. prosince 1862 v Ivanovicích na Hané - 5. dubna 1934 v Brně 

- učitel, včelař 

 

Studoval na reálce v Prostějově a potom na učitelském ústavu v Brně. Po studiích nastoupil 

jako učitel v Dědicích, pak v Rousínově a nakonec ve Slavkově u Brna, kde byl 12 let 

ředitelem tamní měšťanky. I když ke včelařství se dostal až ve svých 33 letech v roce 1895, 

již dva roky poté se stal externím učitelem včelařství na Zimní hospodářské škole ve 

Vyškově. Studiem včelařských spisů a vlastní praxí, se zdokonalil ve včelařství tak, že již v 

roce 1899 se stal prvním diplomovaným učitelem včelařství na Moravě. Byl zvolen i 

redaktorem spolkového časopisu Včely moravské. Kromě toho, že založil včelařský spolek ve 

Vyškově, dal popud k založení Ústředního včelařského spolku v Brně, založení plemenné a 

opylovací stanice na Ferdinandsku (1899) a zabezpečil první překlad Kramerova spisu o 

plemenném chovu včel. Je pohřben na hřbitově v Dědicích. 

 

Zdroj:  
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http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/FIALA_Ludv%C3%ADk_18.12.1862-
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Jiří FOLTÝN: 23. března 1951 v Ivanovicích na Hané 

- fotograf, grafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia: 

1966-1970 Střední průmyslová škola strojnická, Uničov 

1970-1973 VUT FS, Brno, nedokončené studium 

1976-1980 Střední uměleckoprůmyslová škola, Brno, propagační grafika 

1984-1986 Kvalifikační studium porotců a lektorů amatérské fotografie, ÚKVČ Praha 

Jeho fotografie jsou ve sbírkách Moravské galerie Brno, Zlatého fondu SČF Praha, Slezského 

muzea v Opavě, Muzea Ludwig Köln, UPM Praha, v soukromých sbírkách v ČR, USA, Velké 

Británii, Rakousku, Finsku, Polsku. 

Literatura (výběr): A.Dufek: Tandem Foltýn – Vojáček, Revue Fotografie 1987/2; R. 

Muselík: Foltýnovy upravené krajiny, Čs. fotografie 2/1989; J. Pátek: Jiří Foltýn. V upravené 

krajině, PhotoArt 4/2008; Encyklopedie českých a slovenských fotografů 

 

Pracoval jako dokumentátor v Muzeu Vyškovska (1977- 1992), potom živnostníkem v oboru 

technické fotografie a reklamních služeb. Průlom v tvorbě znamená cyklus Příhody s lanem 

(1982-84), kterým navazuje na progresivní tendence 70. let. Umělými zásahy do fotografie 

ovlivňuje fotografovanou skutečnost. Od 1977 do začátku 90. let 17 samostatných výstav 

často spolu s J. Vojáčkem a V. Kotulánem. Spolupracuje s fotoklubem Orion. 
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Vilém GÖTZLINGER: 2. září 1911 v Ivanovicích na Hané - 18. října 1942 ve Velké Británii 

- voják, pilot RAF 

 

Absolvoval čtyři třídy měšťanské školy a vystudoval i dvouletou 

obchodní školu. V září 1931 nastoupil na vojenskou prezenční 

službu u 34. pěšího pluku v Opavě. Povoláním byl zubní technik a 

poté pracoval nějakou dobu jako obchodní zástupce. Dne 22. 

května 1939 uprchl do Polska a z přístavu Gdyně odplul lodí dále 

do Francie. V srpnu 1939 působil u náhradního tělesa cizinecké 

legie v Sidi-bel-Abbes a 16. listopadu byl v Agde ve Francii. Zde 

ho zařadili nejprve k 1. a od ledna 1940 ke 2. pěšímu pluku 8. roty. 

V únoru 1940 byl povýšen na rotného a koncem června se v 

přístavu Séte nalodil na loď Rod-el-Farag. Dne 17. července 1940 

připlul přes Gibraltar do Liverpoolu a odtud odjel do čs. tábora v 

Cholmondeley Park. Následně byl přemístěn do čs. depotu RAF 

Cosford a na konci prosince povýšen na LAC jako Instrument 

Repair II. Dne 1. března 1941 byl opět povýšen na Sgt a 5. června 

přemístěn k bombardovací peruti No 311 sq RAF East Wretham. V 

dubnu roku 1942 byl znovu i s jednotkou přemístěn na velký RAF Aldergrove a 10. června na 

RAF Talbenny. Jako 

příslušník 311. československé letecké bombardovací perutě vynikal zejména coby výborný 

střelec a dne 18. října 1942 měl spolu s dalšími třinácti československými letci získat za své 

zásluhy vyznamenání. Všichni letci však zahynuli při havárii letounu Wellington KX-T 2624 

nedaleko Uxbridge u Londýna. Götzlingerův hrob se nachází v československém oddělení 

vojenského hřbitova v Brookwoodu a roku 1946 mu byl „in memoriam“ udělen 

Československý válečný kříž 1939. Ve Velké Británii se oženil s Teresií, která se, spolu 

s jeho syny Wiliamem a Robertem, vrátila do Prahy.  
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Msgre. František HÁLA: 20. června 1893 v Dražovicích - 27. srpna 1952 v Roželově pod 

Třemšínem 

- katolický kněz, politik, ministr 

 

Vystudoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, pak 

pokračoval na bohoslovecké fakultě v Olomouci. Vysvěcen 

na kněze byl v roce 1918 v Brně, prvním působištěm jako 

kaplana se stala obec Pitárná ve Slezsku. V letech 1921-1934 

kaplanem v Ivanovicích na Hané, kde ihned založil místní 

lidovou jednotu. Hála byl v roce 1928 zvolen do 

moravskoslezského Zemského výkonného výboru lidové 

strany v Brně. 1933 předsedou ústřední politické kanceláře 

Čs. lidové strany v Brně. Byl dlouholetým politickým 

spolupracovníkem msgre Jana Šrámka. 1934–1938 generální 
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sekretář Čs. strany lidové na Moravě, v létě 1939 odešel do exilu, 1940–1945 člen státní rady 

v Londýně, 1945–1948 ministr pošt; 20. 2. 1948 podal demisi, v březnu 1948 byl zadržen 

(společně s také odstoupivším náměstkem předsedy vlády Janem Šrámkem) při pokusu o 

odchod do zahraničí a až do své smrti komunisty internován. V r. 1995 mu byla udělena 

Medaile Za zásluhy I. stupně in memoriam, 11. června 1945 mu bylo vráceno domovské 

právo zrušené po jeho emigraci a zároveň obdržel čestné občanství města, na návrh rady 

Národního výboru mu bylo 12. dubna 1949 zrušeno a 12. května 1993 opět přiznáno. 
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František HANÁK: 2. července 1858 v Ivanovicích na Hané - 11. března 1924 v Ivanovicích 

na Hané 

- starosta obce 

 

Dvacet let byl starostou obce (1899-1919), spravoval 

Kontribučenskou záložnu, byl členem správní rady městské 

elektrárny, předseda Okresního silničního výboru, byl 

předsedou Místní školní rady. 
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Zpravodaj města Ivanovice na Hané. Ivanovice na Hané: Městský úřad, 1991-, číslo 2/2004, 

s. 30 
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František HERODEK: 3. srpna 1892 v Ivanovicích na Hané - 19. února 1972 v Ivanovicích 

na Hané 

- učitel, kronikář, autor publikace města 

Učitel, působil v ivanovickém městském archivu od roku 1953 

do 1960, kronikář Ivanovic, autor publikace Památníček k 50. 

výročí povýšení Ivanovic na Hané.  
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Anna HERODKOVÁ: 22. července 1896 v Nezamyslících - 13. října 1968 ve Vyškově 

- archivářka 

   

Roz. Smržáková, manželka Františka Herodka. Pomáhala v místním (Ivanovice na Hané) 

městském archivu v letech 1953–1960. 
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František HLADKÝ: 2. srpna 1867 ve Švábenicích - 16. října 1933 v Ivanovicích na Hané 

- učitel, kronikář, autor publikace 

 

Působil jako učitel ve Chvalkovicích, od r. 1883 do r. 1887 učil v Rychtářově. Při odchodu do 

výslužby obdržel pochvalné uznání od Zemské školní rady. Jako včelař působil také ve 

Včelařském spolku. Je autorem publikace Paměti města Ivanovic na Hané, byl prvním 

kronikářem města až do ledna 1933. Je čestným občanem Ivanovic (12. května 1993) a 

Chvalkovic. 

 

Knihu Paměti města Ivanovic na Hané si můžete vypůjčit v knihovně, ale najdete ji i on-line: 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:2545a675-7607-4a79-8215-

bb308cd0f3a7?page=uuid:9e9272f7-5773-11e3-ae9f-0050569d679d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané. Z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 257-

258 

 

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-p0023668-Hladky-Frantisek-18671933/?disprec=16&iset=1&pg=2 

 

 

Anežka HOLANCOVÁ: 26. ledna 1892 v Ivanovicích na Hané - 22. prosince 1989 v Praze 

- učitelka, představitelka ženského hnutí 

 

 

Od roku 1916 učitelkou na měšťanské dívčí škole ve Vyškově, od roku 1921 učitelkou na 

rodinné škole ve Vyškově, od roku 1926 ředitelkou Odborné školy pro ženská povolání ve 

Vyškově. V roce 1939 odešla do Brna, kde se stala ředitelkou brněnské Vesny a od roku 

1940 ředitelkou Městské odborné školy pro ženská povolání v Praze - Karlíně. Během svého 

působení ve Vyškově byla jednatelkou v okresní učitelské jednotě, členkou Okresního 

osvětového sboru a členkou obecního zastupitelstva za národní demokracii, členkou výboru 

Zemské organizace moravských žen pokrokových a Sdružení pokrokových žen Vlasta ve 

Vyškově. Psala osvětové články do Vyškovských novin a Věstníku ZOPŽM.  

 

Zdroj:  

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-0087986-Holancova-Anezka-1892/?disprec=17&iset=1&pg=2 
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Jan HORÁK: 16. května 1868 v Ivanovicích na Hané - ? 1948 

- divizní generál 

 

Studoval na reálce v Karlíně a na pražské kadetní škole, 1892-4 

na válečné škole ve Vídni a roku 1908 na speciální škole 

střelecké v Mostu nad Litavou. V r. 1914 se zúčastnil bojů na 

ruské frontě a v r. 1915 jmenován plukovníkem. 29. října 1918 

se přihlásil do služeb československé armády. V roce 1919 

velel na Slovensku 8. pěší brigádě a účastnil se bojů při vpádu 

maďarské armády na Slovensko. V následujících letech 

vystřídal několik vyšších velitelství a roku 1925 byl povolán do 

Prahy jako ředitel kurzů pro velitele vojenských těles. V březnu 

1926 byl pověřen vedením úřadu 1. zástupce náčelníka 

hlavního štábu a v září 1926 ustanoven definitivně prvním 

zástupcem náčelníka hlavního štábu československé branné 

moci.  

Za velitelské zásluhy v bojích na Slovensku byl vyznamenán 

československým Válečným křížem (1918), Jubilejní pamětní 

medailí (1898), Jubilejním křížem (1908), Řádem čestné legie 4. třídy (1926) a Řádem sv. 

Sávy 2. třídy (1927). 

 

Zdroj:  

Hladký, František. Paměti města Ivanovice na Hané. Ivanovice na Hané: Havlík, 1929, s. 237 

 

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 218-

219 

 

Horák, Jan : H. Valka.cz | Homepage [online]. Copyright © ISSN [cit. 07.05.2020]. Dostupné 

z: https://www.valka.cz/Horak-Jan-t60700 

 

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-p0030283-Horak-Jan-1868/?disprec=18&iset=1&pg=2 

 

 

Rudolf HORNÍČEK: 1853 v Ivanovicích na Hané - 23. ledna 1941 v Ivanovicích na Hané 

- starosta obce, zakladatel ivanovické tělocvičné jednoty Sokol 

 

Podílel se významně na kulturním, hospodářském a samosprávném životě Ivanovic, jejímž 

byl v r. 1887-9 starostou. Byl jedním ze zakladatelů ivanovické tělocvičné jednoty Sokol, 14 

roků byl jejím prvním starostou.  

 

Zdroj:  

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 210 
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Milan HOUSER: 12. prosince 1971 v Ivanovicích na Hané  

- výtvarník 

 

Studoval v Brně na Střední uměleckoprůmyslové 

škole v letech 1985 – 1989, v letech 1992 – 1993 na 

Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 

v ateliéru monumentální tvorby profesora. Aleše 

Veselého a v letech 1993 – 2000 na Akademii 

výtvarných umění v Praze. 

Ve své rané tvorbě maloval i fotografoval světelné 

odrazy různých předmětů a jejich stíny. Vznikaly 

tak barevně utlumené abstraktní kompozice, které 

zaznamenávaly vztahy a působení předmětů 

reálného světa. Zabýval se i instalacemi v galerijním 

či exteriérovém prostředí např. instalace Koule, 

2001, Prostor, 2003-2004. 

Žije a tvoří v Brně. Ve své tvorbě v posledních 

letech pracuje s vrstvami barveného laku, kde využívá účinky gravitace nebo optických 

vlastností samotné barvy a uplatňuje sochařský přístup k obrazu jako prostorovému objektu. 

Povrch plátna s jeho barevnou hmotou je tím hlavním estetickým a obsahovým nositelem 

děje, v němž je zachycena kvalita i kvantita barvy. 

 

2000 – Cena rektora AVU v Praze; 

2000 – stipendium Nadace Jany a Milana Jelínkových; 

2005 – stipendium Pollock-Krasner Foundation; rezidenční pobyty: 1998 – Kagoshima (JP); 

2010 – Banská stanica, Banská Štiavnica (SK); 

2007 – CEAAC Strasbourg (F). 

Od roku 2008 – pedagog na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (od roku 2011 – děkan 

fakulty). 

Od roku 2003 – účast na výstavách doma i v zahraničí 

 

 
 

 

   
 



 
 

Zdroj:  

Kadlčák, Miloš et al. Ivanovice na Hané: proměny města. [Ivanovice na Hané]: [Městský úřad 

Ivanovice na Hané], [2009], ©2009. 263 stran. ISBN 978-80-260-9437-1, s. 198-199 

 

Milan Houser. milanhouser.com [online]. Dostupné z: https://milanhouser.com/ 

 

Artlist - databáze současného umění: Milan Houser. Artlist - databáze současného umění: 

Artlist - Umělci [online]. Copyright ©2006 [cit. 07.05.2020]. Dostupné z: 

https://www.artlist.cz/milan-houser-732/ 

 

Milan Houser | DSC Gallery. DSC Gallery | Inspiring art lovers since 2009 [online]. 

Dostupné z: https://www.dscgallery.com/umelci/milan-houser/ 

 

 

Antonín HROZEK: 9. prosince 1885 v Ivanovicích na Hané - 9. května 1980 ve Frýdku-

Místku 

- pedagog, okresní školní inspektor 

 

 

1920-48 (s přerušením) prvním českým okresním školním inspektorem ve Frýdku, kulturní 

historik Těšínska, práce z oboru. Jednatel Matice osvěty lidové. 

 

Zdroj:  

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-p0030067-Hrozek-Antonin-18851980/?disprec=19&iset=1&pg=2 

 

Hrozek, Antonín, 1885-1980 | Historický ústav AV ČR. Bibliografie dějiny českých zemí 

[online]. Dostupné z: https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/61554 

 

 

MVDr. Karel HRUŠKA: 18. ledna 1894 v Praze - 4. května 1958 v Brně 

- výzkumný pracovník, ředitel Biovety 

 

 

Výzkumný pracovník ve Státním diagnostickém a serotherapeutickém ústavu v Ivanovicích 

na Hané (od roku 1952 Bioveta); od roku 1939 - 1948 ředitel ústavu. Autor odborných 

pojednání ve veterinárních časopisech. 
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Zdroj:  

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-p0030278-Hruska-Karel-18941958/?disprec=20&iset=1&pg=2 

 

 

Jan HUDEČEK: 19. prosince 1854 v Bedihošti - 27. května 1914 v Rychtářově 

- historik, kněz, kronikář 

 

Absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci r. 1875 a poté studoval bohosloví v Olomouci, 

r. 1882 vysvěcen na kněze. Od r. 1884 působil v Ivanovicích na Hané. Psal farní kroniky 

Ivanovic a Rychtářova. Pracoval též v Národopisném muzeu ve Vyškově. 

 

Zdroj:  

Osobnosti Moravy.eu. Osobnosti Moravy.eu [online]. Copyright © 2009 osobnosti [cit. 

07.05.2020]. Dostupné z: http://osobnosti-

moravy.eu/osobnosti/?id=5pxdPMc1PZvOKj2vH6OiIYAaee4wuvS9sIhxwprDfE0%3D&ord

er=1 

 

 

Lubomír HUF: 28. října. 1927 v Dluhonicích u Přerova - 30. června 2010 v Ivanovicích na 

Hané  

- varhaník v kostele sv. Ondřeje, malíř a hudebník  

 

Byl vždy aktivním a velmi nadaným člověkem, věnujícím se výtvarnému a hudebnímu umění. 

Jeho hudební díla byla několikrát uvedena na FORFESTU, mezinárodním hudebním festivalu 

duchovní hudby, který se pravidelně koná v Kroměříži. Spolupracoval s dětským pěveckým 

sborem Rosnička, který vedl další ivanovický rodák Jaroslav Číhal. Právě Rosničce věnoval 

Vánoční mši pro dětský sbor a varhany, zkomponovanou na text kancionálu. 
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Zdroj:  

Kadlčák, Miloš et al. Ivanovice na Hané: proměny města. [Ivanovice na Hané]: [Městský úřad 

Ivanovice na Hané], [2009], ©2009. 263 stran. ISBN 978-80-260-9437-1, s. 197 

 

 

doc. JUDr. Dobromil JEČNÝ CSc.: 10. února 1917 v Ivanovicích na Hané - 18. května 

2009 v Praze 

- státní úředník, diplomat, autor příručky společenského chování a diplomatických brožur 

 

Absolvoval základní vzdělání a potom pokračoval ve studiích na tehdejší reálce v Hodoníně a 

později na reformním reálném gymnáziu v Brně. Poté studoval práva na právnické fakultě 

tehdejší Masarykovy univerzity v Brně. Po válce začíná pro D. Ječného perspektivní a 



zajímavá životní dráha v zahraničních stycích a diplomatických službách. Především znalost 

světových jazyků a pracovní zápal byly hlavní devizy pro úspěšný start dvaceti osmiletého 

právníka. Od roku 1950 působil v diplomatických službách. Nejprve jako zástupce 

velvyslance v hodnosti velvyslaneckého rady a dočasně také jako chargé d'affaires v Moskvě. 

Po návratu pracoval šest let jako vedoucí diplomatického protokolu. Během této doby 

přednášel základy diplomacie a některé aspekty mezinárodního práva. Potom byl jmenován 

velvyslancem v Japonsku, kde působil čtyři roky (1960-1964). Po návratu opět šest let 

pracoval jako vedoucí diplomatického protokolu. Od r. 1964 VŠ učitel na Univerzitě 17. 

listopadu, UK, VŠE, VŠZ Praha a v Č. Budějovicích. 3. 2. 1967 obdržel státní Vyznamenání 

za zásluhy o výstavbu.          

 

D. Ječný napsal "Brevíř moderního člověka"(1968), knihu o pravidlech chování mezi lidmi a 

ve společnosti. Veřejnost ho poznala také jako spolutvůrce kdysi oblíbeného televizního 

seriálu Tajemství výchovy, který natočil režisér a herec Karel Pech. 

 

 
 

Zdroj: Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, 

s. 238-239 

 

Procházkova stránka. [online]. © Antonín Procházka 2008. [cit. 07.05.2020]. Dostupné z: 

http://antoninprochazka.eu/ivanovice/jecny.html 

 

JEČNÝ Dobromil | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 302 Found [online]. 

Dostupné z: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/utvary_mzv/specializovany_

archiv_mzv/kdo_byl_kdo/jecny_dobromil.html 

 

Dobromil Ječný životopis | Databáze knih. Knihy | Databáze knih [online]. Copyright © 2008 

[cit. 07.05.2020]. Dostupné z: https://www.databazeknih.cz/zivotopis/dobromil-jecny-21822 

 

 

Doc. PhDr. Miloš KADLČÁK, CSc.: 1931 - 21. prosince 2013 

- pedagog zaměřený na historii regionu Ivanovice na Hané 

 

1994-2010 zastupitel města 

Na základě vzpomínek pamětníků i osobních a z autentických zápisů 

v kronikách oddílu a denících jeho členů, sepsal kroniku místního 

junáckého oddílu Proměny jednoho junáckého oddílu : (z historie 

ivanovickékho skautingu) (2011). Je spoluautorem publikace 

Ivanovice na Hané : proměny města (2009). 

http://antoninprochazka.eu/ivanovice/jecny.html
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SKC - Autoritní záznam. [online]. Copyright © 2014 [cit. 07.05.2020]. Dostupné z: 

https://aleph.nkp.cz/F/CA39M4T9JRAFNNY3PP8XCFLAYSKJ36I14ITQDKRQQEHBCTJ

T21-34702?func=accref&acc_sequence=004047930 

 

 

Vojtěch KADLČÍK: 23. prosince 1894 v Ivanovicích na Hané - 17. července 1974 

v Ivanovicích na Hané 

- amatérský malíř 

 

Jeho velkou láskou a zálibou od útlého mládí bylo kreslení a 

malování. Nebylo mu však dopřáno, aby se tento jeho koníček 

navzdory velikému nadání, stal jeho celoživotním údělem. Byl 

spolumajitelem poměrně rozsáhlé pily, ale i přes značné pracovní 

vytížení však zůstal svému koníčku – malování věrný po celý svůj 

život. Po zrušení pily se stal zaměstnancem Státního serologického 

ústavu – dnes Biovety. Vytvořil velké množství krásných obrazů 

zobrazujících staré části města nebo nejbližšího okolí. Jedná se 

převážně o akvarely, dnes velmi cenné a unikátní, protože přímo 

fotografickým způsobem vystihují zajímavé budovy, uličky nebo 

části dnes již mizejících Ivanovic na Hané. Tyto obrazy dokumentují 

jeho velkou lásku k rodnému městu a jsou ve vlastnictví mnohých 

ivanovických občanů. Neméně zajímavé jsou i jeho portréty. Rád maloval zejména starší 

občany, u nichž dokonale vystihl podobu. Pod jeho vedením se uskutečnilo mnoho kurzů a 

proškolování zájemců o malířskou profesi, na kterých nezištně, ochotně a rád, předával své 

bohaté zkušenosti.  
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Zdroj:  
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[Městský úřad Ivanovice na Hané], [2009], ©2009. 263 stran. ISBN 978-80-260-9437-1, s. 

188 

 

 

Gustav KARPELES: 11. listopadu 1848 v Ivanovicích na Hané - 1909 v Nauheimu 

v Německu 

- redaktor, literární historik (germanista) 

 

Studoval na univerzitě v Breslau, kde navštěvoval také 

židovský teologický seminář. Pracoval jako žurnalista 

v redakčních štábech Auf der Höhe, the Breslauer Nachrichten, 

the Breslauer Zeitung, the Deutsche Union a Westermann's 

Deutsche Monatshefte. V roce 1870 se stal spoluzakladatelem 

Samuela Enocha z Jüdische Presse. V roce 1883 se Karpeles 

usadil v Berlíně, kde se v roce 1890 stal editorem Allgemeine 

Zeitung des Judenthums. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-0091397-Karpeles-Gustav-18481909/?disprec=23&iset=1&pg=3 

 

Gustav Karpeles - Wikipedia. [online]. Dostupné z: 

http://wikipedia.nd.ax/wiki/Gustav_Karpeles 
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Filip KAZÍK: 6. února 1896 v Ivanovicích - 24. února 1999 v Radkově Lhotě na Přerovsku 

- československý legionář 

 

Počátek roku 1915 byl odveden k c.k. 14. pluku ladwehru a 

ocitl se v zákopech v Rusku, v září 1915 zběhl na haličské 

frontě do ruského zajetí. Do legií vstoupil 26. června 1917 

a po výcviku byl zařazen do 1. střeleckého pluku Mistra J. 

Husa. Po bojích u Bachmače, na povolžské frontě a 

sibiřské magistrále se v roce 1920 vrátil do ČSR a žil 

v Přerově. 18. prosince 1992 obdržel Cenu města Přerova, 

v roce 1996, ve svých 100 letech, obdržel z rukou 

prezidenta ČR medaili Za hrdinství. Armáda mu po jeho 

smrti vystrojila vojenský pohřeb se všemi poctami. 

 

Zdroj:  

Zdroj: Kadlčák, Miloš et al. Ivanovice na Hané: proměny města. [Ivanovice na Hané]: 

[Městský úřad Ivanovice na Hané], [2009], ©2009. 263 stran. ISBN 978-80-260-9437-1, s. 

189-190 

 

 

Richard KLEIBER: 27. března 1891 v Ivanovicích na Hané – 2. dubna  1941 v Přerově 

- učitel a komunální politik 

 

Absolvoval učitelský ústav ve Slezské Ostravě a 1909–14 učil 

postupně na obecných školách v Kojetíně a Měrovicích nad 

Hanou. Za 1. světové války narukoval do rakousko-uherské 

armády, 1915 byl na haličské frontě zajat, 1917 vstoupil do čs. 

legií v Rusku a prodělal s nimi sibiřskou anabázi. Od 1920 

odborný učitel  češtiny, dějepisu a zeměpisu na měšťanské 

škole, od 1936 ředitel měšťanské školy v Přerově. Od 1920 

člen a funkcionář Čs. sociálně demokratické strany dělnické, 

za niž byl 1927–38 členem městského zastupitelstva a městské 

rady a 1931–38 starostou města Přerova (funkce se vzdal 

v lednu 1938 ze zdravotních důvodů). 

 

 

Zdroj:  

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 223-

225 

 

ENCYKLOPEDIE ČSSD: Kleiber Richard. ENCYKLOPEDIE ČSSD: Historie ČSSD 

[online]. Copyright © 2013 ENCYKLOPEDIE ČSSD. Všechna práva vyhrazena. [cit. 

07.05.2020]. Dostupné z: http://www.historiecssd.cz/k/kleiber-richard/ 

 

Katalog Vědecké knihovny v Olomouci -- Richard Kleiber, starosta, který položil základní 

kámen ke stavbě nové sokolovny : přerovští starostové. [4. díl] / Jiří Lapáček -- OLA001. 

Aleph main menu [online]. Copyright © 2007 Ex Libris [cit. 07.05.2020]. Dostupné z: 

http://aleph.vkol.cz/pub/svk01/00103/85/001038536.htm 
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František Benedikt KLÍČNÍK: 1678 v Ivanovicích na Hané - 8. dubna 1755 v Brně 

- stavitel 

 

Přesné datum a místo narození není známo, pokřtěn byl 13. května 1678 ve farním kostele v 

Ivanovicích na Hané. 6. ledna 1706 si podal na brněnský magistrát žádost o udělení 

měšťanského práva ve městě Brně a zároveň poprosil o možnost zhotovení mistrovského 

kusu. Následně byl 19. února 1706 prohlášen za mistra, čímž se stal členem brněnského 

zednického a kamenického cechu a teprve poté mu bylo 23. února uděleno právo měšťanské. 

V Brně vlastnil František Klíčník stavební podnik s množstvím tovaryšů a učňů. Ačkoliv na 

Moravě a především v Brně realizoval celou řadu světských staveb, do současnosti se 

dochovaly především stavby církevní. Podílel se mimo jiné na realizaci všech tří 

nejvýznamnějších moravských projektů architekta Santiniho. Významně se stavebně podílel 

na obnově řady katolických církevních objektů v období po třicetileté válce. 

 

Nejvýznamnější stavby: 

- poutní areál ve Křtinách 

- přestavba benediktinského kláštera v Rajhradě 

- rezidence rajhradského kláštera a úprava kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava 

v Ostrovačicích 

- kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou (ambity s kaplemi) 

- sala terrena a zámecký skleník zámku Milotice 

- poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou 

- kněžská rezidence v poutním areálu na vrchu Kalvárie v Jaroměřicích 

- barokní přestavba rezidence zábrdovického kláštera v Kloboukách 

- barokní přestavba lodě v chrámu sv. Petra a Pavla v Brně podle projektu Mořice Grimma 

- kostelík sv. Barbory na Petrově 

- fara kostela svatého Jakuba v Brně 

- kostel svatého Jiljí v Brně-Líšni 

- zednické práce na brněnských fortifikacích 

 

Zdroj:  

František Benedikt Klíčník – Wikipedie. [online]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Benedikt_Kl%C3%AD%C4%8Dn%C3%A

Dk 

 

Přecechtělová, Andrea. František Benedikt Klíčník (1678 - 1755). Brno, 2011. Magisterská 

diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Filozofická  fakulta. Informační systém 

[online]. Copyright © [cit. 07.05.2020]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/th/75119/ff_m/04.Diplomka.pdf?lang=en 

 

 

JUDr. Zikmund KONEČNÝ: 5. prosince 1897 v Ivanovicích na Hané - 6. dubna 1987 

v Torontu (Ontario) v Kanadě 

- diplomat, publikace z oboru mezinárodního obchodu. 

 

Autor publikace "Obchodní mezistátní smlouvy" (1923) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Benedikt_Kl%C3%AD%C4%8Dn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Benedikt_Kl%C3%AD%C4%8Dn%C3%ADk
https://is.muni.cz/th/75119/ff_m/04.Diplomka.pdf?lang=en


 
 

Zdroj:  

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-p0030309-Konecny-Zikmund-1897/?disprec=25&iset=1&pg=3 

 

 

 Ladislav KOPŘIVA: 28. června 1897 v Ivanovicích na Hané - 13. listopadu 1971 v Praze 

- politik, ministr národní bezpečnosti  

 

Narodil se 28. června 1897 v Ivanovicích na Hané. 

Absolvoval dvouletou obchodní školu. V roce 1921 vstoupil 

do KSČ. V roce 1935 se stal poslancem Národního 

shromáždění za komunisty; od roku 1936 členem Ústředního 

výboru KSČ. V letech 1939 - 1945 vězněn v koncentračním 

táboře Dachau. V roce 1945 se stal opět členem ÚV KSČ a 

rok později i předsednictva ÚV KSČ. V tomto roce se stal i 

předsedou Zemského národního výboru v Čechách. Od roku 

1950 do roku 1952 ministrem národní bezpečnosti, které 

vzniklo po sovětském vzoru. Toto ministerstvo se mělo 

zabývat pouze politickými případy. Podílel se na politických 

procesech. V roce 1952 musel odstoupit z funkce ministra, 

protože byl považován za "Slánského člověka". Byl členem 

"komise K", která rozhodovala o trestech smrti a udělování 

milosti. Do roku 1954 byl poslancem Národního 

shromáždění. V roce 1963 byl při jedné z vln rehabilitací obětí 50. let vyloučen z KSČ. Když 

v roce 1963 vypracovala Kolderova komise zprávu o nezákonných soudních a politických 

postupech v 50. letech, patřil mezi skupinu konzervativních komunistických funkcionářů, 

která byla následně odstraněna z vrcholných funkcí. 

17. června 1947 obdržel čestné občanství města, 12. května 1993 mu bylo odebráno.  

 

Zdroj:  

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-0103496-Kopriva-Ladislav-1897/?disprec=26&iset=1&pg=3 

 

 

Ladislav Kopřiva – Wikipedie. [online]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Kop%C5%99iva 
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Ferdinand KOŘÍNEK: 28. května 1911 v Ivanovicích na Hané - 2. září 1947 v Brně 

- úředník Zemského výzkumného ústavu, zapojen v odboji v Obraně národa (skupina Brno-

sever), příčina úmrtí následky věznění, uveden také na pomníku Hroznová 2/01 

 

Zdroj:  

Ferdinand Kořínek. Internetová encyklopedie dějin Brna [on-line]. Dostupné z: 

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=4986 

 

Hrob Ferdinand Kořínek | Spolek pro vojenská pietní místa. Spolek pro vojenská pietní místa 

[online]. Dostupné z: https://www.vets.cz/vpm/14911-hrob-ferdinand-korinek/ 

 

 

Stanislav KOŘÍNEK: 14. března 1904 v Ivanovicích na Hané – 21. května 1945 v Dachau 

- radioamatér, protinacistický odboj 

 

Koncesi pro amatérské vysílání získal v roce 1937. Aktivně se 

zúčastňoval pokusného vysílání v pásmu 5 metrů. Jeho značka 

je uváděna v řadě článků o pokusném vysílání v tomto pásmu 

v časopisech Krátké vlny a Československý Radiosvět. 

 

Za nacistické okupace předával zbraně odbojové skupině do 

Ivanovic na Hané. Gestapo jej zatklo 31. 12. 1942 a uvěznilo v 

brněnských Kounicových kolejích. Po převezení do vězení ve 

Vratislavi byl odsouzen a pak uvězněn v koncentračním táboře 

Buchenwald. Před koncem války jej odvlekli do KT Dachau, 

odkud napsal rodině poslední dopis 21. 5. 1945. 

Po osvobození se v táboře rozšířila silná tyfová epidemie, která 

byla pravděpodobně příčinou jeho úmrtí. Ministerstvo vnitra 

písemně potvrdilo Lidovému soudu civilnímu v Brně, že 

Stanislav Kořínek byl po osvobození Dachau přemístěn do 127. evakuačního polního lazaretu 

7. americké armády, kde zemřel. Na základě uvedených faktů bylo vystaveno úřední 

potvrzení, že po 21. 5. 1945 už nežil. 

 

Zdroj:  

Stanislav Kořínek. Internetová encyklopedie dějin Brna [on-line]. Dostupné z: 

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1477 

 

 

ing. Josef KOSÍK: 12. srpna 1915 v Brně - 16. srpna 1983 v Praze 

- protifašistický odboj 

 

Narodil se v Brně, ale po smrti rodičů vyrůstal u babičky a 

svého strýce a poručníka Jana Šuláka, ředitele měšťanské školy 

a starosty Ivanovic. Po maturitě v Brně a dvou letech studia na 

Vysoké obchodní škole v Praze se přihlásil na vojnu. Záložní 

důstojnickou školu absolvoval v Olomouci a sloužil u 3. pěšího 

pluku v Kroměříži. V roce 1939 uprchl do SSSR, ale na 

hranicích byl zatčen jako špion a odsouzen k nuceným pracím 

na Sibiři. Odtamtud se dostal, když se v Buzuluku tvořila 1. 

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=4986
https://www.vets.cz/vpm/14911-hrob-ferdinand-korinek/
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čsl. vojenská jednotka. U Sokolova byl velitelem 1. minometné čety, pak protitankové roty, 

v dalších bojích byl ve funkci operačního důstojníka. V roce 1947 absolvoval vysokou 

válečnou školu v Moskvě, v roce 1948 po nezdařeném pokusu o útěk za hranice odsouzen 

k smrti. Vzhledem v válečným zásluhám mu byl trest změněn na těžký žalář na 18 let, 

degradaci na vojína, ztrátu všech vyznamenání (4x čsl. Válečný kříž, 2x medaile za chrabrost, 

sokolovská pamětní medaile a řada dalších) a na 10 let ztrátu čestných občanských práv. Na 

žádost manželky v roce 1952 byl proces obnoven, původní trest zrušen a zmírněn na 15 

měsíců vězení. V roce 1953 nastoupil u ČSD jako pomocný elektrikář, při zaměstnání 

vystudoval vysokou školu. Ujal se úkolu vybudovat závod Elektro při Železničním stavitelství 

Praha a stal se jeho ředitelem. V roce 1979 odešel do důchodu.  

Později byl plně rehabilitován a v roce 1993 povýšen na plukovníka „in memoriam“.  

 

Zdroj:  

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 148-

149 

 

 

Jaroslav KRUŤA: 9. října 1907v Ivanovicích na Hané - ? 

- učitel hudby, amatérský astronom 

 

Vyučil se sedlářem a čalouníkem. V letech 1927-28 

absolvoval dvouroční varhanický kurt, 4 roky 

soukromě studoval u brněnského profesora L. Kundery, 

státní zkoušku z konzervatoře složil v Praze v r. 1935 a 

stal se učitelem hudby v oboru klavír. Natrvalo se 

usadil až ve Valašském Meziříčí, kde se svou 

dlouholetou koncertní a hudebně výchovnou činností 

významně podílel na kulturním životě města.  

Zajímal se o astronomii a vesmír pozoroval 

vlastnoručně sestaveným dalekohledem. Stal se členem 

„Amatérské astronomické společnosti pozorovatelů 

proměnných hvězd“ (AAVSO) v městě Cambridge, 

kam po dobu dvaceti let každý měsíc posílala svá 

pozorování proměnných hvězd.  

 

Zdroj:  

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 230-

232 

 

 

David KUBÍČEK: 30. prosince 1847 v Seničce u Olomouce -  11. července 1921 v 

Kroměříži 

- katolický kněz, náboženský spisovatel 

 

1878-1907 farářem v Ivanovicích na Hané, od r. 1899-1907 děkanem. 

2. srpna 1896 obdržel čestné občanství města.  

 

Zdroj:  

Hladký, František. Paměti města Ivanovice na Hané. Ivanovice na Hané: Havlík, 1929, s. 73 

 



Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 
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Osobnosti Moravy.eu. Osobnosti Moravy.eu [online]. Copyright © 2009 osobnosti [cit. 

07.05.2020]. Dostupné z: http://osobnosti-

moravy.eu/osobnosti/?id=5pxdPMc1PZvOKj2vH6OiIYAaee4wuvS9sIhxwprDfE0%3D&ord

er=1 

 

 

Julie KUMMEROVÁ: 30. dubna 1903 v Dědicích - 20. prosince 1980 v Olomouci 

– učitelka, vůdčí osobnost v rozvoji dekorování vajíček slámou na Hané a šití hanáckých 

krojů  

 

Učitelka, zabývala lidovou kulturou Hané (kroje, kraslice). Julie Kummerová-Kubíčková 

pocházela z Kozí Horky - hájenky u Dědic na Vyškovsku. Po rodinné škole ve Vyškově a 

živnostenské pracovně brněnské Vesny studovala na učitelském ústavu v Olomouci-Řepčíně a 

pak vyučovala na školách na Vyškovsku (Ivanovice na Hané, Vyškov, Rousínov, Bohdalice, 

Dědice) a později v Olomouci (od r. 1956). Po skončení aktivní služby učitelky (1964) vedla 

až do roku 1978 na školách a tehdejším Domě pionýrů a mládeže v Olomouci a okolí zájmové 

kroužky v oboru textilních technik a kraslic olepovaných slámou. Ve Vyškově organizovala 

kurzy šití hanáckých krojů. Zhotovovala kraslice pro Ústředí lidové tvorby a výroby, 

spolupracovala s etnografem A. Václavíkem. 

 

Zdroj:  

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-0081521-Kummerova-Julie-19031980/?disprec=28&iset=1&pg=3 

 

 

Josef KUNC:  22. ledna 1902 v Ivanovicích na Hané - 15. listopadu 1982 v Novém Jičíně  

- protifašistický odboj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Vyučil se kožešníkem, byl členem místní KSČ. Z obavy před zatčením gestapem uprchl do 

Anglie, kde sloužil jako příslušník 1. čsl. samostatné smíšené brigády. Válku ukončil 

v hodnosti četaře, v červenci 1945 demobilizoval a v srpnu nastoupil do zaměstnání v Novém 

Jičíně, kam se přestěhoval natrvalo.  
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Zdroj:  

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 147-8 

 

 

František KUPKA: 2. prosince 1877 v Kozlanech - 8. října 1940 v Brně 

– učitel, činný v ivanovickém Sokolu  

 

Navštěvoval obecnou školu v Uhřicích v letech 1884 - 1887, potom v letech 1888 - 1893 

měšťanskou školu ve Vsetíně. V letech 1893 - 1897 vystudoval učitelský ústav v Brně. 

Působil jako podučitel v Dobročkovicích v letech 1897 - 1903, od 1903 do 1910 učil v 

Miloniccích, potom v letech 1910 - 1920 v Ivanovicích na Hané. V letech 1920 - 1925 učil na 

obecné škole ve Vyškově, kde byl od roku 1925 správce a od roku 1931 řídícím učitelem. V 

roce 1937 odešel do penze. Působil v učitelské jednotě Budeč (1920 - 1937) jako jednatel, 

místopředseda a předseda. Byl činný v ivanovickém a vyškovském Sokolu. Pracoval v 

osvětových organizacích: Okresní osvětový sbor, Okrsek Národních jednot ve Vyškově. 

 

Zdroj:  

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-p0016959-Kupka-Frantisek-18771940/?disprec=29&iset=1&pg=3 

 

 

Miroslav KUPKA: 18. října 1911 v Ivanovicích na Hané - 11. května 1980 v Brně 

- voják z povolání, protifašistický odboj 

 

Rodina se z Ivanovic odstěhovala do Vyškova, kde vystudoval 

gymnázium, v roce 1938 po absolvování Vysokého učení 

technického v Brně, nastoupil vojenskou službu do záložní 

důstojnické školy v Levoči. Po rozpuštění armády v roce 1939 

se vrátil do Vyškova a pracoval v Pazderkově vyškovské 

továrně. V roce 1940 uprchl k československé vojenské 

jednotce na Středním východě - Československému polnímu 

praporu 11 -Východního, s níž prodělal boje v severní Africe, 

především při obraně Toburku. Po její likvidaci se připojil 

k čsl. jedenáctému polnímu praporu jako dělostřelecký 

důstojník a se Svobodovou armádou prošel přes Duklu až na 

Moravu. Po skončení války u armády zůstal, v letech 1952-54 

https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth-p0016959-Kupka-Frantisek-18771940/?disprec=29&iset=1&pg=3
https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth-p0016959-Kupka-Frantisek-18771940/?disprec=29&iset=1&pg=3


působil jako instruktor na vojenském dělostřeleckém učilišti v Olomouci, do r. 1963 sloužil na 

vojenské akademii v Hranicích (1952-63), odtud odešel do Turčianského sv. Martina (1963-

75), kde dosloužil v hodnosti plukovníka. S odchodem do důchodu v roce 1976 se přestěhoval 

do Brna, kde také zemřel.  

 

Zdroj:  

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 149-

150 

 

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-0114810-Kupka-Miroslav-19111980/?disprec=30&iset=1&pg=3 

 

 

Jan KUSALA: 30. srpna 1897 v Rybníčku - 14. dubna 1980 

- amatérský malíř  

 

Po absolvování dvouleté Obchodní školy ve Vyškově 

se v době 1. světové války zúčastnil bojů v Itálii. Po 

skončení nastoupil do zaměstnání ve Státním 

veterinárním ústavu v Ivanovicích. Od mládí měl 

velkou zálibu v malování. Zprvu maloval obrazy ze 

svého okolí, později využíval svých dovolených k 

cestám do různých míst naší země, odkud čerpal 

náměty pro svoji tvorbu. Neměl nijak vyhraněný styl. 

Obrazy maloval různými technikami, od malování 

uhlem, přes pastel, akvarel, temperu až po 

olejomalbu. Na obrazech zvěčňoval krajiny, zátiší a 

akty. Aktivně pomáhal zájmovým organizacím při 

tvorbě dekorací pro jakékoliv významné události, 

které ve městě probíhaly. 

Zemřel v roce 1980 a jeho pozůstatky jsou uloženy v urnovém háji na pustiměřském hřbitově. 
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Zdroj:  

Kadlčák, Miloš et al. Ivanovice na Hané: proměny města. [Ivanovice na Hané]: [Městský úřad 

Ivanovice na Hané], [2009], ©2009. 263 stran. ISBN 978-80-260-9437-1, s. 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Renata LANGMANNOVÁ: 16. srpna 1986 v Ivanovicích na Hané   

- modelka, vítězka České Miss 2006 

 

Renata Langmannová vystudovala Obchodní akademii ve 

Vyškově, v roce 2012 zakončila magisterské studium na 

Policejní akademii ČR s červeným diplomem. V roce 2006 

vyhrála Českou Miss a stala se jednou z nejvyhledávanějších 

českých modelek. Korunku královny krásy převzala 17. února 

2006. V současné době působí především na zahraničních trzích 

(Itálie, Něměcko, Francie). Mezi její klienty patří módní značky 

jako např. Guess, Triumph, Lormar aj. Již několik let je múzou 

úspěšného českého návrháře Lukáše Lindnera a pravidelně se 

objevuje v jeho kampaních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

Kadlčák, Miloš et al. Ivanovice na Hané: proměny města. [Ivanovice na Hané]: [Městský úřad 

Ivanovice na Hané], [2009], ©2009. 263 stran. ISBN 978-80-260-9437-1, s. 198-199 

 

Renata Langmannová - životopis | OSOBNOSTI.cz. Osobnosti.cz - celebrity, filmy, fankluby 

[online]. Copyright © 1996 [cit. 07.05.2020]. Dostupné z: 

https://zivotopis.osobnosti.cz/renata-langmanova.php 

 

 

Basil MACALÍK: 17. dubna 1858 v Ivanovicích na Hané - 29. září 1910 v Alma Szlatina 

(Ukrajina)  

- dirigent, vojenský a městský kapelník, autor skladeb 

 

Vojenský a městský kapelník, dirigent v Bělehradě, dirigent hornické kapely v Alma Szlatina. 

Komponoval pochody, taneční skladby a zvlášť skladby pro citeru 

 

Zdroj:  

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 200 

https://zivotopis.osobnosti.cz/renata-langmanova.php


 

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-p0030113-Macalik-Basil-18581910/?iset=4&qt=mg 

 

 

ing. Basil MACALÍK: 13. března 1861 v Ivanovicích na Hané - 10. listopadu 1940 v Přerově  

- agronom, středoškolský pedagog, autor knih v oboru agronomie a chovatelství 

 

Maturoval na reálce v Prostějově r. 1880, poté studoval VŠ 

zemědělskou ve Vídni, kde získal r. 1884 titul dipl. hospodář. 

Profesor na střední hospodářské škole v Přerově 1885 – 1911, 

pak ředitel hospodářské školy v Klášterním Hradisku 

u Olomouce do r. 1921. V r. 1922 odešel na trvalý odpočinek 

do Přerova. Po celou dobu pedagogické činnosti byl literárně 

činný. V r. 1888 napsal Drůbežnictví poučné a zábavné, 

vypracoval osnovu Učebnice chovu dobytka, založil ročenku 

Sborník zemědělský. ad. Vykonal mnoho studijních cest po 

Evropě. V r. 1914 založil Macalíkovu zemědělskou knihovnu, 

kde vyšly jeho 2 spisy, věnované chovu skotu a mlékařství. 

 

 

 

30. března 1936 byl jmenován čestným občanem města. V Ivanovicích na Hané má na 

rodném domě pamětní desku:  
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Publikace a sborníky: 

Drůbežnictví poučné a zábavné (1888) 

Pokus o tvoření se tuku u hus (1890) 

Určování stáří a čerstvosti vajec (1890) 

O výživě a krmení zvířectva hospodářského (1892) 

Na studijní cestě v Tyrolích, Švýcarech a v Bádensku : referát o cestě v zemích alpských, vys. 

výboru zemskému, markrabství Moravského (1893) 

Rozdělení Moravy na obvody plemenné ((1897) 

Hanácký ječmen, jeho odrůdy a spůsob pěstování na Hané (1900) 

Učebnice chovu domácího zvířectva. Díl I (1903) 

Učebnice chovu domácího zvířectva. Díl II (1903) 

Pravěký, předhistorický a novověký skot moravský (1904) 

Učebnice mlékařství pro školy hospodářské a hospodyňské (1905) 

Vznik plemen skotu na Moravě (1905) 

Jan B. Lambl : k jeho 80 letým narozeninám věnují Jednoty učitelů hospodářských škol 

(1906) 

Z mezinárodního kongresu o krmení dobytka (1907) 

Sestavování krmných dávek při kontrole krmení (1910) 

Kůň pravěký a předhistorický na Moravě : příspěvek k palaeontologickému vývoji 

moravského koně (1912) 

Složení mléka moravských krav (1913) 

Chov a žír prasat, založený na podkladu theoret. a na zkušenostech prakt. : Příručka pro 

žactvo hospodář. škol a pro prakt. chovatele (1914) 

Mlékařství nové doby : Učebnice mlékařství pro školy hospodářské a hospodyňské (1920)  

Chov dobytka na Slovensku : cestovní zpráva ministerstvu zemědělství, kterou podal o své 

cestě (1921) 

Studium vlny a kožešin ovcí slovenských : na podkladě morfologicko-mikroskopického 

studia (1924) 

Lidové léčení chorob zvířecích na Hané (1926) 



Historický vývoj pastevnictví na Hané (1927) 

Lidové názvosloví zootechnické užívané na Hané (1928) 

Srovnávací statistika hospodářských zvířat na Hané (1928) 

Lidové názvosloví zootechnické užívané na Hané (1928) 

Morfologická a mikroskopická analyse vlny karpatoruských bílých racek z Nižních Vereček 

(1929) 

Dějiny chovu koní na Hané (1930) 

Předkové domácích zvířat na Hané (1930) 

Dějiny chovu skotu na Hané (1931) 

Dějiny mlékařství na Hané (1931) 

Dějiny chovu ovcí a koz na Hané (1932) 

Dějiny chovu vepřového dobytka na Hané (1934) 

Dějiny drůbežnictví na Hané (1934) 

Dějiny včelařství na Hané (1934) 

Dějiny rybníkářství na Hané a jiné (1934) 

Chov ovcí vlnařských (1934)  

Salašnictví v zemi moravskoslezské (1934) 

Dějiny hedvábnictví na Moravě a na Hané (1934) 

Jak jsem žil a pracoval a o rodě, z něhož jsem vzešel (1938) 

Chov domácích zvířat (1940) 

 

          
 

                   
 

 

Zdroj:  

Hladký, František. Paměti města Ivanovice na Hané. Ivanovice na Hané: Havlík, 1929. s. 
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Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 212-
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Procházkova stránka. [online]. © Antonín Procházka 2008. [cit. 07.05.2020]. Dostupné z: 

http://antoninprochazka.eu/fotoalbum/Mesta/Ivanovice%20na%20Hane/slides/0202_PB25040

4uw.html 

 

 

Bohuslav MACALÍK: 24. ledna 1890 v Ivanovicích na Hané - 25. února 1954 v Praze  

- major intendance na ministerstvu národní obrany v Praze 

 

Studoval gymnázium v Kroměříži, jako vychovatel šlechtické rodiny v r. 1911-13 studoval na 

filozofické fakultě vídeňské univerzity dějiny hudby a estetiky. Po válce působil v Českých 

Budějovicích jako kapitán intendance. V r. 1922 se stal sbormistrem Českobudějovického 

Hlaholu, v roce 1920 se přestěhoval do Prahy a zastával funkci druhého sbormistra pěveckého 

spolku Pražský Hlahol. Byl též sbormistrem pěveckého kroužku Společenského klubu 

v Praze-Dejvicích a od r. 1934 opět Hlaholu. 

Složil řadu písní, drobné skladby pro housle a klavír, příležitostné sbory smíšené i mužské i 

několik skladeb chrámových.  

 

Zdroj:  

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 201 

  

Macalík, Bohuslav, 1890-1954. Vybrané katalógy používateľov Advanced Rapid Library 

[online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth-p0030112-Macalik-

Bohuslav-18901954/?iset=2&qt=mg 

 

 

Josef MACALÍK: 1851 v Ivanovicích na Hané - ? 

- vojenský kapelník 

 

Od r. 1865 působil u vojenské hudby v Budapešti. Vytrvalým studiem dosáhl hodnosti 

vojenského kapelníka. Byl dovedným pianistou a varhaníkem, ale dovedl hráti také na mnohé 

jiné hudební nástroje. Složil mnoho vojenských pochodů, tanců, čardášů aj. Jako vojenský 

kapelník ve Vídni pořádával koncerty ve vídeňském „Blumensále“. 

 

Zdroj:  

Hladký, František. Paměti města Ivanovice na Hané. Ivanovice na Hané: Havlík, 1929, s. 

233-4 

 

 

Josef MACALÍK: 1853 v Ivanovicích na Hané - ? 

- podmaršálek 

 

Syn Basila Macalíka, studoval na německém gymnáziu v Kroměříži, pak na kadetní škole 

v Hranicích a na vojenské akademii v Novém Městě. V letech 1886-96 vyučoval na 

dělostřelecké kadetní škole ve Vídni. R. 1889 byl povýšen na hejtmana (kapitána), 1899 na 

majora, 1095 na podplukovníka, 1912 na generálmajora. Byl velitelem různých 

dělostřeleckých pluků. R. 1914 odešel do výslužby a r. 1917 byl jmenován polním 

podmaršálkem. Napsal spis „Boj o průsmyky horské“ 
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Josef Ferdinand MCALÍK: 13. dubna 1856 v Ivanovicích na Hané - 1936 

- kapelník a sbormistr mužského, ředitel hudební školy, skladatel 

 

Jako 13 letý ovládal housle, piano, varhany, flétnu i klarinet, od 14 let elév vojenské hudby p. 

pl. 9 v Olomouci, od r. 1870 ve vojenské kapele v Šoproni. V letech 1890-1900 byl 

kapelníkem 31. pluku v Sibini, od r. 1900-1928 ředitelem hudební školy ve Velkém Varadíně. 

Po odchodu na odpočinek zůstal v Sibini. Složil na 100 skladeb (orchestrální, četné variace na 

lidové písně, balet, taneční skladby, též několik sborů) 

 

Zdroj:  

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 200 
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Šimon MACALÍK: 29. ledna. 1863 v Ivanovicích na Hané  - 14. června. 1948 v Budišově u 

Třebíče 

- kapelník, sbormistr, skladatel 

 

Učil se hrát na housle u otce B. A. Wiedermanna. V roce 1883 nastoupil vojenskou službu u 

vojenské hudby, ze zdravotních důvodů se odstěhoval do Brna, kde byl čelném orchestru 

Národního divadla, v letních sezónách byl angažován v lázeňských orchestrech, kde se 

později stal samostatným kapelníkem. Po návratu do Ivanovic se byl činným ve všech 

kulturních spolcích a zastával funkce sbormistra a kapelníka. Za pobytu bavorských 

královských manželů v ivanovickém zámku (naposled 1914) koncertoval se svými dětmi před 

celou královskou rodinou.  

Zkomponoval několik lehčích skladeb pro orchestr, pochody, žertovné sbory a kuplety. Jeho 

Valašský pochod a Idylu pro kvartet a orchestr vysílal ve své době i pražský a bratislavský 

rozhlas.  

Od r. 1939 žil v Budišově a po smrti je dle jeho přání pochován na hřbitově v Ivanovicích. 

 

Zdroj:   

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 200-
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Karel MACEK: 21. března 1885 v Zábřehu - 20. listopadu 1964 v Brně 

- vysokoškolský profesor, veterinář 

 

Studoval na českém matičním gymnáziu v rodišti a pak na Vysoké škole zvěrolékařské ve 

Vídni. Zvěrolékařský diplom získal r. 1910 a o rok později titul MVDr. Během studií zastával 

místo asistenta na ústavu patologické anatomie, po ukončení studií místo asistenta na ústavu 

pro bakteriologickou hygienu ve Vídni. V r. 1917 byl přidělen státnímu ústavu pro výrobu 

očkovacích látek v Mödlingu a k prevenci byl vysílán na cesty po celé monarchii. Po válce už 

v listopadu 1918 stál u vzniku ústavu pro výrobu očkovacích látek v bývalé kadetce 

v Hranicích, který pak po přechodném umístění v Praze našel trvalé sídlo v Ivanovicích na 

Hané. V r. 1926 byl pověřen přednáškami na Vysoké škole veterinární v Brně a r. 1928 byl 

jmenován mimořádným profesorem a přednostou patologickoanatomického ústavu této školy. 

V roce 1934 byl jmenován řádným profesorem Vysoké školy zvěrolékařské a 1935–1937 

zastával na této škole funkci rektora. 

 

Zdroj:  

Osobnosti Moravy.eu. Osobnosti Moravy.eu [online]. Copyright © 2009 osobnosti [cit. 
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Petr MACHÁŇ: 14. února 1983 v Ivanovicích na Hané  

- fotbalista 

 
Hrál za národní tým ČR, na ME U16 v Izraeli v roce 2000 získali 2. místo, hráč SK Sigma 

Olomoouc, záložník FK Drnovice v sezóně 2004/2005. 
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Zdroj:  

90 let fotbalu v Ivanovicích na Hané : 1925 - 2015 : [fotbalový oddíl TJ Slovan Ivanovice na 

Hané].  zpracovali Stanislav Bednář a Michael Konvičný. Ivanovice na Hané : Město 

Ivanovice na Hané, 2015.  
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07.05.2020]. Dostupné z: http://nv.fotbal.cz/reprezentace/reprezentace-u-

16/statistiky/viewstat3.asp?name=MachanPetr 

http://nv.fotbal.cz/reprezentace/reprezentace-u-16/statistiky/viewstat3.asp?name=MachanPetr 

 

 

Miroslav MACHAŘ: 26. srpna 1913 v Ivanovicích na Hané - 2. března 1943 Untermassfeld 

bei Weiningen 

- protinacistický odboj 

 

Profesor na Blahoslavově státním reálném gymnáziu v Ivančicích. Do odboje se zapojil v roce 

1939 v Obraně národa (okresní velitelství Brno-venkov, úsek Ivančice). Zemřel v káznici. 

 

Zdroj:  

Miroslav Machař. Internetová encyklopedie dějin Brna [on-line]. Dostupné z: 

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1161 

 

 

Jan MAREČEK: 3. února 1885 v Opatově - ? 

- učitel, autor učebnice gramatiky 

 

1909-1912 učitel v Ivanovicích, poté ve Vyškově, ředitel měšťanské školy v Dědicích a v 

Pustiměři. Autor Přehledu mluvnice a pravopisu (1921). 

 

http://nv.fotbal.cz/reprezentace/reprezentace-u-16/statistiky/viewstat3.asp?name=MachanPetr
http://nv.fotbal.cz/reprezentace/reprezentace-u-16/statistiky/viewstat3.asp?name=MachanPetr
http://nv.fotbal.cz/reprezentace/reprezentace-u-16/statistiky/viewstat3.asp?name=MachanPetr
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1161


 
 

 

Zdroj:  

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-p0030348-Marecek-Jan-1885/?disprec=36&iset=1&pg=4 

 

 

SVATAVA MÁŠOVÁ, rozená ZACHOVALOVÁ: 19. srpna 1942 v Ivanovicích na Hané 

- knihovnice, básnířka 

 
 

Po studiu osvětové a knihovnické školy v Brně pracovala v oblasti kultury a knihovnictví v 

Kroměříži. Po roce 1970 musela z politických důvodů opustit milované povolání. Působila 

pak dvacet let jako aranžérka v Obchodním domě Prior. V roce 1991 se vrátila opět ke 

knihám a kulturní činnosti. V regionálním a odborném tisku publikovala množství příspěvků z 

kulturního života. Její verše byly několikrát oceněny v celostátních soutěžích. 

 

Sbírky:  

Píseň ženy (1991) 

Štěstí přichází zevnitř (2002) 

Čas  očekávání (2004, 2008), Poezie 2008 (kalendář, vydáno 2007) 

Sonety do dlaní a pod polštář (2008) 

Pozdní svítání (2010) 

 

https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth-p0030348-Marecek-Jan-1885/?disprec=36&iset=1&pg=4
https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth-p0030348-Marecek-Jan-1885/?disprec=36&iset=1&pg=4
http://www.osobnosti-moravy.eu/images/Gallery/e983d23bfd58667b3245611ffa0f9a04980db3ce.jpg


      
 

Zdroj: 

Svatava Mášová | Poezie Mělník [online]. Dostupné z: http://pegasmelnik.wbs.cz/masova.pdf 

 

Sucuri WebSite Firewall - Access Denied. Sucuri WebSite Firewall - Access Denied [online]. 

Copyright © 2019 Sucuri Inc. All rights reserved. [cit. 07.05.2020]. Dostupné z: 

http://otavinka.blog.cz/1108/svatava-masova 

 

 

Vladimír MAZÁLEK: 9. července 1883 v Blažovicích u Slavkova - 1956 

- učitel, autor publikací z oboru ručních prací, poezie a prózy pro mládež 

 

1909-1917 učitel v Ivanovicích na Hané. Napsal 9 knih pro mládež, 6 metodických příruček 

k ručním pracím, poezii, psal výchovné články do Tvořivé školy, Pedagogických rozhledů, 

Komenského, atd.  

 

Publikace:  

Výzdoba ze semen a plodů (1923) 

Hračky ze semen a plodů (1923) 

Hračky z kůry. Díl 1. (1923) 

Jak modelujeme : podněty ze školního života (1924) 

Hračky z kůry. Díl 2 (1924) 

Mourek : veselé i trpké chvíle kočičího kluka (1925) 

Problém ručních prací výchovných pod zorným úhlem dětské duše s ukázkami z prakse 

(1927) 

Mourek tatínkem : historie kočičí rodiny (1930) 

Pipka Tulačka (1931) 

Kohoutek a jeho kamarádi : Veselé čtení pro nejmenší čtenáře (1931) 

Pohádky černé hodinky (1932) 

Čtyři : osudy koroptví rodinky (1932) 

Závoje : lyrika melancholie (1933)  

 

http://pegasmelnik.wbs.cz/masova.pdf
http://otavinka.blog.cz/1108/svatava-masova


      
 

    
 

Zdroj:  

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-0114383-Mazalek-Vladimir-18831956/?disprec=37&iset=1&pg=4 

 

 

Marie MAZALOVÁ (roz. Spisarová): 22. listopadu 1930 v Brně  

- učitelka, spisovatelka 

 

Dětství prožila ve Chvalkovicích na Hané. 

 

Publíkace: 

Vzpomínání (1999) 

Dny radosti a smutku (1999)  

Olomoucké památky v kontextu činnosti regionálního historického kroužku (2005) 

 

 
 

https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth-0114383-Mazalek-Vladimir-18831956/?disprec=37&iset=1&pg=4
https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth-0114383-Mazalek-Vladimir-18831956/?disprec=37&iset=1&pg=4


Zdroj:  

Detail záznamu | Městská knihovna Prostějov [online]. Dostupné z: 

https://katalog.knihovnapv.cz/clavius/l.dll?hal~1000020775 

 

 

Miroslava MISÁKOVÁ - ČAMKOVÁ: 25. února 1922 v Mokré-Horákově - 1. července 

2015 v Praze 

- sportovní gymnastka, členka zlatého družstva sportovních gymnastek na LOH 1948 v 

Londýně 

 

 

Vyrůstala v Ivanovicích na Hané a 

později ve Vyškově. S gymnastikou 

začínala v ivanovickém Sokole. Po 

rozpuštění Sokola za okupace v roce 

1941 dál tajně cvičila ve vyškovské 

sokolovně. Po 2. světové válce 

vystudovala v Brně angličtinu a poté 

odešla do Prahy. Se sestrou Eliškou se 

staly členkami Sokola Vinohrady a prošly 

sítem kvalifikačních závodů před 

Olympijskými hrami v Londýně 1948.  

Na Olympijských hrách obě sestry 

Misákovy, Miloslava a Eliška, získaly 

zlatou medaili v soutěži družstev 

v gymnastice.  Eliška však do bojů 

nezasáhla. V době konání olympijských 

soutěží zemřela v londýnské nemocnici 

na tehdy neléčitelnou dětskou obrnu a 

čestnou zlatou medaili dostala in-

memoriam. Miloslava v Londýně dále 

skončila čtvrtá v neoficiální klasifikaci jednotlivkyň, druhé místo obsadila na kladině a třetí 

příčku si připsala s Boženou Srncovou na kruzích. 

 

Později pracovala jako zahraniční korespondentka a v gymnastice působila jako trenérka 

mládeže a rozhodčí. 

 

https://katalog.knihovnapv.cz/clavius/l.dll?hal~1000020775


 
Československý tým gymnastek na OH 1948 (Misáková třetí zprava) 

 

Zdroj:  

Olympic.cz > Miloslava Misáková-Čamková. 301 Moved Permanently [online]. Copyright © 

ČOV 2018 [cit. 07.05.2020]. Dostupné z: https://www.olympic.cz/sportovec/1809--miloslava-

misakova-camkova 

 

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth.1-p0030784-Misakova-Miloslava-19222015/?disprec=1&iset=7 

 

Olympic.cz > Zemřela Miloslava Čamková-Misáková, zlatá gymnastka z Londýna 1948. 301 

Moved Permanently [online]. Copyright © ČOV 2018 [cit. 07.05.2020]. Dostupné z: 

https://www.olympic.cz/clanek/1927--zemrela-miloslava-camkova-misakova-zlata-

gymnastka-z-londyna-1948 

 

 

Viktor NÁVRAT: 8. dubna 1853 v Ivanovicích na Hané - 2. února 1923 v Prostějově 

- básník, pedagog  

 

Užíval pseudonym J. V. Říkovský. Pedagog, básník a vědecký 

pracovník. Své básně a postřehy z prostředí rodné Hané 

publikoval v řadě moravských novin a časopisů. Vyučoval na 

měšťanských školách, německé reálce i české zemské vyšší 

reálce. V letech 1873–1875 působil jako učitel ve Fryštáku, 

později v Hodoníně a Prostějově, kde byl profesorem reálky. 

Jediná sbírka „Na slunci a v ústraní“, vydaná r. 1909 obsahuje 

větší část básní v hanáčtině. Osud ivanovické vrchnosti J. V. 

Přepyského byl podnětem balady „Zámecký pán“. Zkazka 

rovněž z ivanovického prostředí se váže k povýšení Ivanovic na 

město v r. 1909. Patřil k významným osobnostem veřejného 

života Prostějova i okolí. 

https://www.olympic.cz/sportovec/1809--miloslava-misakova-camkova
https://www.olympic.cz/sportovec/1809--miloslava-misakova-camkova
https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth.1-p0030784-Misakova-Miloslava-19222015/?disprec=1&iset=7
https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth.1-p0030784-Misakova-Miloslava-19222015/?disprec=1&iset=7
https://www.olympic.cz/clanek/1927--zemrela-miloslava-camkova-misakova-zlata-gymnastka-z-londyna-1948
https://www.olympic.cz/clanek/1927--zemrela-miloslava-camkova-misakova-zlata-gymnastka-z-londyna-1948


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:   

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 209-

210 

 

Osobnosti Moravy.eu. Osobnosti Moravy.eu [online]. Copyright © 2009 osobnosti [cit. 

07.05.2020]. Dostupné z: http://www.osobnosti-

moravy.eu/osobnosti/?id=JfLhnfqQEKI%2FRCuIvhMOW3PjhCQQc7nAtFjWaES3exs%3D 

 

Katalogy a databáze NK ČR. [online]. Copyright © 2014 [cit. 07.05.2020]. Dostupné z: 

https://aleph.nkp.cz/F/TTYQI2DUKJAMASS43P9LE372JRF624SPJICU8IFYNAAFSP75K1

-14417?func=accref&acc_sequence=000248095 

 

 

ing. Jaroslav Frank NAVRÁTIL: 10. února 1923 v Ivanovicích na Hané 

- letecký inženýr 

Vystudoval vyškovské reálné gymnáziu, maturitu 

složil v r. 2942, ještě v témže roce byl nasazen na 

nucené práce v nacistickém Německu a internován. 

Po útěku z tábora dělal tlumočníka u americké 

armády. Po osvobození začal studovat na Vysoké 

škole technické v Praze, ale po únorovém převratu v r. 

1948 emigroval do Holandska a ještě ten rok se stal 

studentem Technological University Delft a v r. 1954 

získal titul a diplom Ingenieur Aeronautics. Pracoval 

v leteckém průmyslu v řadě manažerský funkcí 

v Holandku, Brazílii, Francii, Velké Británii, 

Západním Německu, Itálii a Saudské Arábii. 

Od r. 1984 je na penzi, ale pracuje jako dobrovolník 

v organizaci nizozemských manažerů - seniorů. Pracuje jako zemský koordinátor holandského 

programu manažerského poradenství pro Českou a Slovenskou republiku u NMCP v Hágu. 

Do rodných Ivanovic od r. 1989 zavítal několikrát za svou rodinou a vrstevníky. 

 

 

 

 

http://www.osobnosti-moravy.eu/osobnosti/?id=JfLhnfqQEKI%2FRCuIvhMOW3PjhCQQc7nAtFjWaES3exs%3D
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https://aleph.nkp.cz/F/TTYQI2DUKJAMASS43P9LE372JRF624SPJICU8IFYNAAFSP75K1-14417?func=accref&acc_sequence=000248095
https://aleph.nkp.cz/F/TTYQI2DUKJAMASS43P9LE372JRF624SPJICU8IFYNAAFSP75K1-14417?func=accref&acc_sequence=000248095


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:   

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 241-

242 

 

 

Petr NAVRÁTIL: 15. února 1983 v Ivanovicích na Hané 

- fotbalista 

 

 
 

Hrál za národní tým ČR, na ME U16 v Izraeli v roce 2000 získali 2. místo. 

 



       
 

Zdroj:  

90 let fotbalu v Ivanovicích na Hané : 1925 - 2015 : [fotbalový oddíl TJ Slovan Ivanovice na 

Hané].  zpracovali Stanislav Bednář a Michael Konvičný. Ivanovice na Hané : Město 

Ivanovice na Hané, 2015.  

 

Petr Navrátil. Fotbalová asociace ČR. [online]. © Copyright 2000 - 2012 FAČR [cit. 

07.05.2020]. Dostupné z: http://nv.fotbal.cz/reprezentace/reprezentace-u-

16/statistiky/viewstat3.asp?name=NavratilPetr 

 

Emil PALÁSEK: 12. prosince 1913 v Ivanovicích na Hané - 18. ledna 2001 v Ivanovicích na 

Hané 

- práce z oboru historie a vlastivědy regionu Ivanovicka 

 

Od mládí se věnoval ochotnickému divadlu, byl vůdčí osobností 

divadelního spolku „Hané“, byl dlouholetým členem a po obnově v r. 

1989 starosta Sokola, jedním ze zakládajících a dlouholetých členů 

mysliveckého sdružení, dlouhá léta pracoval v tehdejším Městském 

národním výboru a Městské radě. Zabýval se studiem historie, 

zejména našeho města. V roce 1998 vydal knihu Ivanovice na Hané - 

Z historie k současnosti. Při této příležitosti mu byl udělen titul 

čestného občana města Ivanovice na Hané.  

 

 

 
 

http://nv.fotbal.cz/reprezentace/reprezentace-u-16/statistiky/viewstat3.asp?name=NavratilPetr
http://nv.fotbal.cz/reprezentace/reprezentace-u-16/statistiky/viewstat3.asp?name=NavratilPetr


Zdroj:  

Kadlčák, Miloš et al. Ivanovice na Hané: proměny města. [Ivanovice na Hané]: [Městský úřad 

Ivanovice na Hané], [2009], ©2009. 263 stran. ISBN 978-80-260-9437-1, s. 194 

 

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-p0028606-Palasek-Emil-19132001/?disprec=40&iset=1&pg=4 

 

 

ing. Jakub PALÁSEK: 25. července 1894 v Ivanovicích na Hané - 19. března 1980 

v Olomouci  

- významný fytopatolog a entomolog  

 

 

Významný fytopatolog a entomolog, od roku 1929 člen Čs. 

spol. entomologické. V letech 1923–1937 působil profesně v 

Opavě, od roku 1938 v Olomouci. V entomologii se 

přednostně věnoval broukům, ale výtečně se orientoval i v 

dalších řádech. Během života shromáždil jedinečnou sbírku 

hmyzu obsahující přes dvě stě tisíc jedinců. Dnes se s částmi 

této sbírky můžeme setkat v řadě českých muzeí i na 

Slovensku. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci je uloženo 

na třináct tisíc exemplářů.  

 

 

 

 

Zdroj:   

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 229-

230 

 

Zpravodaj města Ivanovice na Hané. Ivanovice na Hané: Městský úřad, 1991-. číslo 2/2004, 

s. 30-31 

 

Katalogy a databáze NK ČR. [online]. Copyright © 2014 [cit. 07.05.2020]. Dostupné z: 

https://aleph.nkp.cz/F/BE4PNR6CSC6JJVLF2BXE85L5GPHT3K1KX7UR3ILNALGTYDV

VTQ-38245?func=find-

b&find_code=WAU&x=0&y=0&request=pal%C3%A1sek%2C+jakub&adjacent=N 

 

Acta rerum naturalium [online]. Dostupné z: http://actarerumnaturalium.cz/wp-

content/uploads/2017/07/archiv_2010-8-9__07.pdf 

 

 

Jan PALEČEK: 24. prosince 1870 v Hodějicích - 4. února 1931 v Ivanovicích na Hané 

- odborný učitel a ředitel na dívčí měšťanské škole, člen čtenářsko-pěveckého spolku 

Veleslavín 

 

Jako učitel působil na několika místech, v r. 1904 nastoupil na dívčí měšťanskou školu 

v Ivanovicích jako odborný učitel a od r. 1913 se stal jejím ředitelem. Hned po příchodu se 

věnoval intenzívně i mimoškolské činnosti, byl vzdělavatelem v místním Sokole, členem 

https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth-p0028606-Palasek-Emil-19132001/?disprec=40&iset=1&pg=4
https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth-p0028606-Palasek-Emil-19132001/?disprec=40&iset=1&pg=4
https://aleph.nkp.cz/F/BE4PNR6CSC6JJVLF2BXE85L5GPHT3K1KX7UR3ILNALGTYDVVTQ-38245?func=find-b&find_code=WAU&x=0&y=0&request=pal%C3%A1sek%2C+jakub&adjacent=N
https://aleph.nkp.cz/F/BE4PNR6CSC6JJVLF2BXE85L5GPHT3K1KX7UR3ILNALGTYDVVTQ-38245?func=find-b&find_code=WAU&x=0&y=0&request=pal%C3%A1sek%2C+jakub&adjacent=N
https://aleph.nkp.cz/F/BE4PNR6CSC6JJVLF2BXE85L5GPHT3K1KX7UR3ILNALGTYDVVTQ-38245?func=find-b&find_code=WAU&x=0&y=0&request=pal%C3%A1sek%2C+jakub&adjacent=N
http://actarerumnaturalium.cz/wp-content/uploads/2017/07/archiv_2010-8-9__07.pdf
http://actarerumnaturalium.cz/wp-content/uploads/2017/07/archiv_2010-8-9__07.pdf


župního vzdělavatelského sboru, členm čtenářsko-pěveckého spolku Veleslavín a Místní 

osvětové komise. 

 

Zdroj:   

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 219-

220 

 

 

Josef PAZDERA: 20. března 1900 v Ivanovicích na Hané – 1. července 1942 v Brně, 

Kounicovy koleje 

- oběť okupace 

 

Zaměstnanec železnic, zatčen pro vyprovokovaný poslech 

BBC z popudu spolupracovnice gestapa Marie Veselé. 

Uváděno datum zatčení 14. 2. 1940; tento údaj nebude zřejmě 

správný, musel být zatčen někdy na jaře roku 1942. 

Zpopelněn v Krematoriu města Brna 2. 7. 1942. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

Josef Pazdera. Internetová encyklopedie dějin Brna [on-line]. Dostupné z: 

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=3529 

 

 

Jindřich PĚNČÍK: 14. února 1930 v Prostějově -  14. března 2015 v Praze 

- sbormistr a dirigent 

 

Vyrůstal v Ivanovicích na Hané, kde získal základní hudební 

vzdělání u učitele Složila. V letech 1944–1948 pak studoval 

na učitelském ústavu v Kroměříži, kde mj. založil a dirigoval 

studentský orchestr. V letech 1948-1951 působil jako učitel 

v Ostravě Kunčicích, kde rovněž zakládá dětský sbor a 

současně studuje dálkově hudební výchovu a český jazyk na 

UJEP v Brně. Své sborové zkušenosti získával v této době 

zejména jako člen proslulého Pěveckého sdružení 

moravských učitelů, kde se navíc dirigentsky vzdělával u 

nezapomenutelného Jana Šoupala (1892-1964). V letech 

1953-1958 studoval na Pražské konzervatoři dirigování u 

Bohumila Špidry (1895-1964), externě také u Františka 

Stupky a Václava Smetáčka. V hudbě se pak vzdělával u 

Emila Hlobila a ve zpěvu u Konstantina Karenina. Během 

studia rovněž zpíval v souboru Čeští madrigalisté. Od roku 

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=3529


1955 byl členem Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Poté byl sbormistrem a 

dirigentem tohoto tělesa až do roku 1969 a souběžně (1967-69) byl sbormistrem ženského 

sboru Československého státního souboru písní a tanců. V letech 1970-77 působil jako 

sbormistr Pražského mužského sboru. Dirigoval na zahraničních koncertech (NDR, Polsko, 

Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, 

Jugoslávie, Rakousko, Itálie), jeho výkony byly natočeny rozhlasovými stanicemi v Praze, 

Ostravě a Klagenfurtu (Rakousko) a nahrány na gramodesky Supraphonu. Dodnes chová 

Český rozhlas ve svém archivu dvaadvacet zvukových snímků Pražského mužského sboru, 

řízeného J. Pěnčíkem. Od roku 1977 byl z politických důvodů prakticky bez zaměstnání, poté 

se stal pomocným dělníkem ve Státní tiskárně cenin (1984-90). K hudební profesi se již nikdy 

nevrátil a nepřijal ani žádné nabídky amatérských sborů. Výjimku představovalo jen 

pravidelné dirigentské působení na kůru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. 

Zajímavé byly i Pěnčíkovy koníčky: botanika (napsal knihu Botanický slovník pro pěstitele 

kaktusů -1984) a matematika (od roku 1968 zasílal své příspěvky, hádanky do různých 

čsopisů, společně s dcerou Jarmilou připravili k vydání dvě knihy hádanek, např. Lámejte si 

hlavu). 

 

 
 

Zdroj:  

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 245-
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Zvolský, Slavoj. Vzpomínka na Jindřicha Pěnčíka. Zpravodaj města Ivanovice na Hané. 2015, 

č. 2, s. 14. 

 

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-0118384-Pencik-Jindrich-19302015/?disprec=41&iset=1&pg=5 

 

 

ANTONÍN PLACHER: 21. prosince 1853 v Ivanovicích na Hané - 30. září 1927 v Brně 

- učitel, malíř, včelař 

 

Do obecné školy chodil v Ivanovicích a v Brně. Studoval 

v Kroměříži a pak na c. k. českém ústavu vzdělání učitelů 

v Brně. Byl podučitelem v Komíně u Brna, učitelem 

v Pustiměři, Rašově u Tišnova, v Soběšicích u Brna a Vážanech 

K. u Rousínova, kdež stal se roku 1890 nadučitelem. Dne 7. 

března 1896 nastoupil na místo řídícího učitele v Ivanovicích a 

23. dubna 1898 byl ustanoven ředitelem měšťanské školy 

https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth-0118384-Pencik-Jindrich-19302015/?disprec=41&iset=1&pg=5
https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth-0118384-Pencik-Jindrich-19302015/?disprec=41&iset=1&pg=5


chlapecké v Ivanovicích. Roku 1904 mu byla přidělena také správa dívčí měšťanské školy. 

Roku 1896 se přičinil, aby v Ivanovicích byla zřízena živnostenská pokračovací škola.  

Byl také výborným kreslířem, zvláště krajinářem. Autor knihy pro učitele Volné kreslení 

(1909). Byl i dobrým hudebníkem.  Po mnoho let byl předsedou učitelské jednoty „Budeč“ a 

„včelařského spolku“ ve Vyškově. Pro Ústředí včelařské v Brně namaloval velikou řadu 

rostlin medonosných a mnoho včelínů z  okolí Ivanovic. V srpnu roku 1911 byl mu udělen od 

císaře zlatý záslužný kříž, 7. září 1911 byl jmenován čestným občanem Ivanovic na Hané. Od 

roku 1912 kvůli nemoci hlasivek odešel do penze, usadil se v Pustiměři, kde se až do smrti 

věnoval malbě a včelařství. Je pochován n Ústředním hřbitově v Brně. 

 

zdroj:  

Hladký, František. Paměti města Ivanovice na Hané. Ivanovice na Hané: Havlík, 1929, s. 

228-230 

 

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 207-

208 

 

 

Jan Vladimír POKORNÝ: 21. dubna 1860 v Ivanovicích na Hané - 22. března 1922 v Brně 

- 1888-92 starosta Ivanovic na Hané, poslanec zemského sněmu a Říšské rady 

 

1888-92 byl starostou Ivanovic na Hané, 1902-19 ředitelem 

Hospodářského družstva ve Vyškově, předsedou Silničního 

výboru ve Vyškově, místopředsedou ve správě Rolnického 

cukrovaru v Němčicích, náměstkem ředitele Ústředního svazu 

hospodářských společenstev v Brně, členem okresního 

školního výboru ve Vyškově, členem Zemědělské rady v Brně, 

zemským a říšským poslancem. Zemřel náhle na nádraží 

v Brně. 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

Hladký, František. Paměti města Ivanovice na Hané. Ivanovice na Hané: Havlík, 1929, s. 230 
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Josef POKORNÝ: 12. února 1864 v Ivanovicích na Hané - 25. prosince 1927 v Yersey City-

New York 

- chemik, kolorista 

 

Studoval na německé reálce v Prostějově, pak chemii na 

české technice v Praze, dále na Ecole de Chimie de Mulhouse 

v Alsasku a byl roku 1888-89 asistentem slavného profesora 

Dra. Emilia Noeltinga v jeho soukromé laboratoři a pracoval 

pod jeho dohledem v syntézách organických barviv pro 



tehdejší největší francouzskou továrnu na umělá barviva firmy Poirier D´Alsace v Paříži-

St.Denis. Postupně působil v další řadě továren na celém světě: 1889-91 Alfred Fischesser 

v Lutterbachu v Alsasku, 1892-94 tiskárna v Neunkirchenu, 1895-96 tiskárna M.A. Pavlova u 

Šuji, Vladimírská gubernie v Rusku, od roku 1896 působil jako ředitel-kolorista u firmy 

Schlieper-Baum v Elberfeldu, potom v Hoře Kutné a ve Dvoře Králové. Později zřídil si 

vlastní továrnu v Kostelci nad Orlicí a pak v Pešti. 

Po 1. světové válce odjel do Spojených Států severoamerických, kde u firmy Arnold Print 

Works v North Adms-Mass (stát Massachusetts) zavedl jako první levný a praktický tisk 

polovlny. 

V továrně na umělá organická barviva National Aniline and Chemical Company New York a 

Buffalo se mu podařilo vynalézt jednoduché metody barvení různých látek. Popis těchto 

objevů technicky důležitých pro všechny spotřebitele barev uveřejnil v anglickém časopise 

The Journal od the Society od Dyers and Colaurits. 

Jeho práce byly uveřejněny v časopise Bulletin de la Sociéte Industrielle de Mulhouse již 

v roce 1891. Popisuje tu svůj objev, první technicky proveditelnou modř přímo na bavlněné 

látce vyvozenou pomocí dianisidinu a jím do tiskařské praxe zavedené kyseliny Beta-

oxynaftové. 

Josef Pokorný psával odborné články také do českých časopisů: do Živy, Chemických listů, 

do Textilního obzoru aj. Ačkoliv Pokorný pobýval více v cizině než ve vlasti, vždy se zajímal 

o zdejší pokrok barvířského odvětví chemie. Svoje preparáty a vzorky tisku daroval české 

technice v Praze a před odjezdem do Ameriky věnoval svou odbornou knihovnu české 

technice brněnské.  

 

Zdroj:  

Hladký, František. Paměti města Ivanovice na Hané. Ivanovice na Hané: Havlík, 1929, s. 

231-2 
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Petra POSPÍŠILOVÁ: 4. června 1887 v Pustiměři - 10. října 1936 v Brně 

- knihařka, malířka 

 

Studovala učitelský ústav v Olomouci-Řepčíně, poté působila jako učitelka v Pustiměři, 

Ivanovicích, Prostějově, Kopřivnici, od r. 1917 u knihaře Vojtíška v Brně. Studovala na 

uměleckoprůmyslové škole v Praze (prof. Kysela, Brunner), stipendium v Kodani, Stocholmu 

a Paříži, kde v r. 1925 získala Grand Prix a zlatou medaili na Mezinárodní knižní výstavě v 

Benátkách. Výstava maleb, grafik a knižních vazeb v Praze v Uměleckoprůmyslovém muzeu 

r. 1936. Pochována v Pustiměři. 

 

Zdroj:  

Osobnosti Moravy.eu. Osobnosti Moravy.eu [online]. Copyright © 2009 osobnosti [cit. 

07.05.2020]. Dostupné z: http://osobnosti-
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baron Jan Václav PŘEPYSKÝ z Rychemberka: 1698 - 12. října 1765 v Ivanovicích na 

Hané 

- baron a majitel Ivanovického panství 

 

Vystudoval jezuitskou kolej 

v Olomouci. Hodně cestoval 

po Evropě zejména pak po 

Itálii. Po smrti otce v roce 

1723 zdědil Ivanovické 

panství, kterého se ujal a v 

krátké době jej vyvedl z 

dluhů. V roce 1721 nechal 

postavit sousoší na náměstí, 

vrcholu sousoší vévodí socha 

sv. Floriána, v roce 1726 

dovezená z pustého hradu 

Orlova v Orlovicích. Oženil se 22. listopadu 1736 s Charlotou z Moravce. Jejich svatba 

ovšem vydržela pouhý jeden den, údajně díky kletbě. Poté se baron uzavřel ve svém zámku a 

přestal komunikovat se světem. Jan Václav Přepyský zemřel násilnou smrtí 11. září 1765 

mezi 1. a 2. hodinou v noci. Doboví kriminalisté tuto brutální loupežnou vraždu nikdy 

nevyřešili.  

Žádná šlechticova podobizna se nedochovala. Podle legend se ale nechal vyobrazit v sousoší 

svatého Floriána. O jeho životě se dochovala řada pověstí.  

 

Zdroj:  

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 30-35 
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Jan Václav Přepyský z Rychemberka – Wikipedie. [online]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_V%C3%A1clav_P%C5%99epysk%C3%BD_z_Rychember
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Jan PŘIKRYL: 13. února 1905 v Pustiměřských Prusích - 1970 v Brodku u Přerova  

- voják francouzské cizinecké legie  

 

Dětství a mládí strávil v Ivanovicích, po nacistické okupaci zamířil 

do Francie, 4. 6. 1940 odjel na frontu. Po kapitulaci francouzské 

armády přistál 13. července 1943 v Liverpoolu. Po skončení války 

se stal ministerským úředníkem, po roce 1948 se vrátil do Brodku 

u Přerova a stal se ředitelem podniku PREFA Tovačov. Po požáru 

v podniku byl odsouzen na 5 let vězení, ale po odvolání byl 

zproštěn viny a dále pracoval u Stavebních závodů v Přerově.  

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_V%C3%A1clav_P%C5%99epysk%C3%BD_z_Rychemberka
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Zdroj:  
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Od 13. února 1940 kurýr čsl. armády, zraněn ve Francii, bojoval v Africe, svobodník čsl. 

armády 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: soukromý archiv Stanislava Bednáře 

 

 

MVDr. Josef PULKRÁBEK: 2. ledna 1887 v Jehnicích u Brna - 4. ledna 1924 v Brně 

- vědec, veterinární lékař 

 

Studoval na I. českém gymnasiu v Brně, následně na vysoké 

vojenské veterinární škole ve Vídni, poté působil u různých 

pluků v Čechách a Haliči. V době první světové války pracoval 

v polní veterinární laboratoři. Po skončení války byl přidělen do 

nově zřízeného ústavu pro rozpoznávání zvířecích nákaz a 

výrobu očkovacích látek v Hranicích a v Praze a konečně 

definitivní umístění nalezl v Ivanovicích na Hané. Patřil k 

předním osobnostem československé veterinární medicíny. 

Publikoval četné práce v odborném tisku.  

MVDr. Josef Pulkrábek se laboratorně zabýval hlavně 

vozhřivkou (malleus), což byla velmi zhoubná infekční choroba 

koní, přenosná i na člověka, a pro člověka tehdy neléčitelná 

a smrtelná. Při práci s vozhřivkovými kulturami se nakazil a 

poslední týdny života prožíval na infekčním oddělení nemocnice 

u sv. Anny v Brně, kde zemřel. Je poslední lidskou obětí vozhřivky. 

3. května 1925 mu byla odhalena pamětní plaketa na budově v ústavu (dnes Bioveta) 

v Ivanovicích na Hané.  



 

Zdroj:  

Josef Pulkrábek. Internetová encyklopedie dějin Brna [on-line]. Dostupné z: 
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Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 
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Jan ROSÁK: 24. srpna 1947 v Ivanovicích na Hané 

- rozhlasový a televizní moderátor 

 

Žil v rodném městě do svých 13 let, než se rodina 

přestěhovala do Prahy. V roce 1965 maturoval na 

gymnázium v Praze. V Československém 

rozhlase začínal v roce 1971, odkud pak v roce 

1976 přešel pracovat do Československé televize. 

Jedná se o pětinásobného držitele ceny TýTý v 

kategorii moderátor. Do širokého povědomí 

televizních diváků se zapsal zejména 

moderováním pořadů Videostop (od roku 1985), 

Vega, Studio Rosa, Magion. Od roku 1990 ve 

svobodném povolání. V 90. letech vynikl v 

soutěži Riskuj! (televize NOVA). Autor knihy To 

nejsem já (1990). 
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Karel Jaroslav ROSÁK: 26. listopadu 1904 v Ivanovicích na Hané - 15. února 1990 ve 

Vyškově  

- duchovní pravoslavné církve  

 

Po vychození obecné školy a čtyř tříd měšťanky v Ivanovicích na 

Hané absolvoval v letech 1921–1923 dvouletou odbornou školu 

tkalcovskou v Prostějově. Když ve svém oboru nenalezl uplatnění, 

rozhodl se vydat na bohosloveckou dráhu. Patřil k českým studentům 

pravoslaví, kteří byli na počátku dvacátých let posláni jako 

stipendisté do Jugoslávie. Dne 9. června 1929 byl ve Sremských 

Karlovcích biskupským vikářem Irinejem vysvěcen na kněze 

a ustanoven zatímním farářem v Ogaru, okres Ruma. V této farnosti 

působil až do 31. května 1934, kdy byl biskupem Gorazdem vyzván 

k návratu domů. Po odchodu Františka Petra Kauera z Brna do Prahy 

byl pověřen dočasnou správou brněnské církevní obce, která si jej 

následně jednomyslně zvolila za svého kněze. V téměř pětisetčlenné 

obci sloužil až do září 1942. Dva dny před rozpuštěním České pravoslavné eparchie byl nucen 

předat pracovníkům gestapa klíče od chrámu sv. Václava na Špilberku. Dne 26. září 1942 byl 

společně s předsedou sboru starších Františkem Petržílkou předvolán na gestapo,  následně 

zatčen a odeslán na nucené práce do Říše. S blížícím se koncem války uprchl a po krátké 

rekonvalescenci v rodných Ivanovicích se na přelomu května a června 1945 oficiálně ujal 

obnovené duchovní správy pravoslavné církevní obce v Brně. Na konci roku 1948 byl 

jmenován protojerejem, od počátku 50. let zastával rovněž funkci okružního protopresbytera, 

byl delegován za člena eparchiální rady. V září 1959 jmenován správcem olomoucko-

brněnské eparchie a také členem metropolitní rady. V říjnu 1971 odešel ze zdravotních 

důvodů do trvalého důchodu, v následujícím roce však byl na vlastní žádost opět reaktivován 

pro službu v brněnské církevní obci a od února 1973 se znovu ujal také správcovství eparchie. 

Sužován zdravotními obtížemi rozhodl se v červenci 1976 definitivně odejít na odpočinek, 

který trávil ve Vyškově. Byl pohřben do rodinného hrobu v Ivanovicích na Hané.  

Za svoji službu v pravoslavné církvi byl vyznamenán církevním Řádem sv. Cyrila a Metoděje 

III. stupně. 

 

Zdroj:  

Karel Jaroslav Rosák (1904-1990). Ústav pro studium totalitních režimů [online]. Dostupné z: 
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ZDENĚK ROSÁK: 10. února 1938 v Prostějově 

- malíř a průmyslový designer, akademicky sochař 

 

Narodil se v Prostějově, dětství ale prožil v  

Ivanovicích na Hané. V 15 letech začal 

studovat automobilovou průmyslovku v 

Zábřehu na Moravě. Po jejím absolvování 

nastoupil do Karosy Vysoké Myto, nejprve 

jako technik. Ve druhé polovině 60. let pak 

studoval na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v Praze. Po 

https://www.ustrcr.cz/uvod/odboj-a-perzekuce-krestanu-v-dobe-nacismu-a-komunismu/pravoslavna-cirkev/karel-jaroslav-rosak-1904-1990/
https://www.ustrcr.cz/uvod/odboj-a-perzekuce-krestanu-v-dobe-nacismu-a-komunismu/pravoslavna-cirkev/karel-jaroslav-rosak-1904-1990/


absolvování Umprum v roce 1969 se vrátil do Karosy a působil tu jako průmyslový designer 

až do roku 1992. Pracoval především na návrzích karoserii autobusů i speciálních vozidel. Za 

dobu působení v Karose obdržel za svoje návrhy řadu ocenění, z nichž nejvýznamnější byla 

Cena za vynikající průmyslový design pro autobus C – 734. Mimo práce pro Karosu došla 

uznání i jeho práce pro jiné firmy: získal např. ocenění Czech made za telefonní hovorny 

Telecomu a oceněni Zlata Mefa za kobaltový ozařovač zhoubných nádorů pro Teragam aj. 

Vedle toho se věnoval i navrhovaní interiérů, do nichž často umisťoval své, převážně dřevěné 

plastiky. Několik takových plastik vytvořil i pro exteriéry budov a veřejná prostranství. Dnes 

je na (velmi aktivním) odpočinku, žije v Chocni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

Akad. sochař Zdeněk Rosák. Google [online]. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=FiK2DwAAQBAJ&pg=PA195&lpg=PA195&dq=zden%C

4%9Bk+ros%C3%A1k+1947&source=bl&ots=Wk_JvwbOUk&sig=ACfU3U3xB39WzCw_g

8o3zIb0ajNw7hKcFA&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwj4pKff-

fboAhXK16QKHVywCAMQ6AEwDXoECAsQLA#v=onepage&q=zden%C4%9Bk%20ros

%C3%A1k%201947&f=false 

 

 

Jaroslava ŘÍHOVÁ, rozená BADALOVÁ: 23. února 1936 v Ivanovicích na Hané 

- učitelka, spisovatelka 

 
 

Do obecné a měšťanské školy chodila v Ivanovicích na Hané, později na Pedagogické 

gymnázium a Pedagogickou školu pro vzdělání učitelů národních škol v Brně. Absolvovala v 

https://books.google.cz/books?id=FiK2DwAAQBAJ&pg=PA195&lpg=PA195&dq=zden%C4%9Bk+ros%C3%A1k+1947&source=bl&ots=Wk_JvwbOUk&sig=ACfU3U3xB39WzCw_g8o3zIb0ajNw7hKcFA&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwj4pKff-fboAhXK16QKHVywCAMQ6AEwDXoECAsQLA#v=onepage&q=zden%C4%9Bk%20ros%C3%A1k%201947&f=false
https://books.google.cz/books?id=FiK2DwAAQBAJ&pg=PA195&lpg=PA195&dq=zden%C4%9Bk+ros%C3%A1k+1947&source=bl&ots=Wk_JvwbOUk&sig=ACfU3U3xB39WzCw_g8o3zIb0ajNw7hKcFA&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwj4pKff-fboAhXK16QKHVywCAMQ6AEwDXoECAsQLA#v=onepage&q=zden%C4%9Bk%20ros%C3%A1k%201947&f=false
https://books.google.cz/books?id=FiK2DwAAQBAJ&pg=PA195&lpg=PA195&dq=zden%C4%9Bk+ros%C3%A1k+1947&source=bl&ots=Wk_JvwbOUk&sig=ACfU3U3xB39WzCw_g8o3zIb0ajNw7hKcFA&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwj4pKff-fboAhXK16QKHVywCAMQ6AEwDXoECAsQLA#v=onepage&q=zden%C4%9Bk%20ros%C3%A1k%201947&f=false
https://books.google.cz/books?id=FiK2DwAAQBAJ&pg=PA195&lpg=PA195&dq=zden%C4%9Bk+ros%C3%A1k+1947&source=bl&ots=Wk_JvwbOUk&sig=ACfU3U3xB39WzCw_g8o3zIb0ajNw7hKcFA&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwj4pKff-fboAhXK16QKHVywCAMQ6AEwDXoECAsQLA#v=onepage&q=zden%C4%9Bk%20ros%C3%A1k%201947&f=false
https://books.google.cz/books?id=FiK2DwAAQBAJ&pg=PA195&lpg=PA195&dq=zden%C4%9Bk+ros%C3%A1k+1947&source=bl&ots=Wk_JvwbOUk&sig=ACfU3U3xB39WzCw_g8o3zIb0ajNw7hKcFA&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwj4pKff-fboAhXK16QKHVywCAMQ6AEwDXoECAsQLA#v=onepage&q=zden%C4%9Bk%20ros%C3%A1k%201947&f=false


roce 1955 a nastoupila jako učitelka v Jihlavě, následně jako učitelka a později i kronikářka 

v Habrovanech. V roce 1971 byla jmenována do redakční rady časopisu Komenský.  

 

Publikace: 

Liliová hora = Monte Liliorum : pověsti a povídky z Vyškovska (2006) 

Osud s pečetí rezavých vlasů : prokletí krásné Afry : tajemství zámku v Ivanovicích na Hané 

(2007) 

Fialky pro Karolinu : Neobyčejný životní příběh Karoliny Gomperzové-Bettelheimové, 

vynikající altistky Dvorní opery ve Vídni, a rytíře Julia Gomperze (2011) 

 

           
 

Zdroj: Google [online]. Dostupné z: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi

MyZ-

hstnjAhWLKlAKHQDjDGcQFjADegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.habrovany.cz%

2Fmodules%2Ffile_storage%2Fdownload.php%3Ffile%3D08bdc42f%257C187&usg=AOvV

aw3biG-dtjeDXdVPbFvCAT7G 

 

 

 

Miroslav SEDLÁČEK: 14. srpna 1924 v Ivanovicích na Hané 

- autor divadelních her pro děti a sci-fi povídek 

 

Navštěvoval gymnázium ve Vyškově a Kroměříži, studoval na filozofické fakultě v Brně, 

studium dokončil a Vyšší pedagogické škole v Opavě, kde následně žil a učil. Publikoval ve 

fanzinech, opavském rozhlase, člen SFK Hepterida Opava, účast na literárních pásmech klubu 

na Parconech 89 a 90. 

Divadelní hry: Zimní les, Aluščiny sáňky, Popelka, Přistání v jetelišti aj. 

Dílo: povídky Velká pouť v antologii Hosté z planety lidí a Sauří vejce v antologii Argonauti 

z jiného světa 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiMyZ-hstnjAhWLKlAKHQDjDGcQFjADegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.habrovany.cz%2Fmodules%2Ffile_storage%2Fdownload.php%3Ffile%3D08bdc42f%257C187&usg=AOvVaw3biG-dtjeDXdVPbFvCAT7G
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiMyZ-hstnjAhWLKlAKHQDjDGcQFjADegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.habrovany.cz%2Fmodules%2Ffile_storage%2Fdownload.php%3Ffile%3D08bdc42f%257C187&usg=AOvVaw3biG-dtjeDXdVPbFvCAT7G
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiMyZ-hstnjAhWLKlAKHQDjDGcQFjADegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.habrovany.cz%2Fmodules%2Ffile_storage%2Fdownload.php%3Ffile%3D08bdc42f%257C187&usg=AOvVaw3biG-dtjeDXdVPbFvCAT7G
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiMyZ-hstnjAhWLKlAKHQDjDGcQFjADegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.habrovany.cz%2Fmodules%2Ffile_storage%2Fdownload.php%3Ffile%3D08bdc42f%257C187&usg=AOvVaw3biG-dtjeDXdVPbFvCAT7G
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiMyZ-hstnjAhWLKlAKHQDjDGcQFjADegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.habrovany.cz%2Fmodules%2Ffile_storage%2Fdownload.php%3Ffile%3D08bdc42f%257C187&usg=AOvVaw3biG-dtjeDXdVPbFvCAT7G


 

 

 

 

Zdroj:  

Blažek, Karel. Hosté z planety lidí. 1. vyd. Brno: Blok, 1990. 248 s. Fantastika. ISBN 80-

7029-024-2. s. 241 

 

Kdo je kdo v české a slovenská SF. vecnost.cz [on-line]. © Interkom, 1984-2003. Dostupné z: 

http://interkom.vecnost.cz/whosf/sedmir.htm 

 

 

Alois SLOŽIL, ml.: 1. února 1924 v Ivanovicích na Hané - 13. července 1994 v Jeseníku 

- hudební pedagog, skladatel, klavírista; první učitel a ředitel ZUŠ v Ivanovicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studoval obchodní akademii v Přerově. Po jejím absolvování (1944) pracoval na ředitelství 

pošt v Brně a na ministerstvu zahraničního obchodu v Praze. Po otcově smrti (Alois Složil 

1891-1951, byl žákem Leoše Janáčka) se vrátil do Ivanovic 

Byl iniciátorem, prvním učitelem a správcem Lidové školy umění v Ivanovicích na Hané, 

která byla otevřena 1. 9. 1951 jako pobočka tehdejší hudební školy ve Vyškově. Roku 1953 

vykonal státní zkoušku z hry na klavír a roku 1959 dokončil studia hry na klarinet na 

brněnské konzervatoři. V období 1962–85 byl ředitelem hudební školy v Jeseníku. Složilovo 

hudebně organizační nadání se – v období 1978–94 – významně projevilo i při založení a 

organizačním vedení jesenické Interpretační soutěže pro klavírní dua s mezinárodní účastí, 

dnes Schubertovy klavírní soutěže ve čtyřruční hře a ve hře na dva klavíry. 

 

Zdroj:  

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 242-

245 

 

Český hudební slovník osob a institucí. Složil, Alois. [online]. Dostupné z: 

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=recor

d.record_detail&id=2070 
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Josef Marcol SVOBODA: 16. března 1891 v Kyjově - 19. února 1973 v Přívozu 

- katolický kněz, spisovatel, básník, prozaik, dramatik, překladatel z němčiny, latiny a 

angličtiny 

 

V rodišti absolvoval střední školu, bohosloví v Olomouci, vysvěcen 1915, poté působil jako 

supl. profesor a prefekt na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, od r. 1917 studoval ve 

Vídni filosofii, latinu a řečtinu až do r. 1918. Pak vstoupil do duchovní správy a působil 

v Ivanovicích(1919-1921), ve St. Vsi nad Ondřejnicí u Ostravy a v Přívoze od r. 1926, kde též 

katechetou na měšťanské škole. Literárně činný od mládí, parafráze národních písní, psal 

povídky, verše, překládal Goetheho, psal biografie a romány. Publikoval v časopisech 

Našinec, Ostravský kraj, Náš domov, Anděl strážný, Říše boží ad. Členem Družiny literární a 

umělecké v Olomouci od r. 1928, od r. 1929 člen výboru. 

 

Publikace: 

Dárek k svátku : veselohra o 3 děj. (1925) 

LinkSvatý Leopold : k osmistému výročí jeho smrti: 15.XI.1936 (1935) 

Skála útočiště (1937) 

Z pole i z dláždění : prózy (1947) 

Sonety : šest básní z rukopisné pozůstalosti (1979) 

 

     
 

Zdroj:  

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-p0030075-Svoboda-Josef-Marcol-18911973/?disprec=48&iset=1&pg=5 

 

Osobnosti Moravy.eu. Osobnosti Moravy.eu [online]. Copyright © 2009 osobnosti [cit. 

11.05.2020]. Dostupné z: http://osobnosti-

moravy.eu/osobnosti/?id=5pxdPMc1PZvOKj2vH6OiIYAaee4wuvS9sIhxwprDfE0%3D&ord

er=1 
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Ignác SYROVÁTKA: 30. července 1914 v Buchlovicích - 23. června 1998 v Prešově 

- generálmajor, účastník zahraničního odboje  

 

V roce 1929 se přestěhoval i s rodiči do Ivanovic na Hané. 

Tam jeho otec provozoval hostinec a on se zde učil 

zahradníkem. Po vyučení v roce 1932 nastoupil v Mělníku na 

střední školu zahradnickou, kterou ukončil v červnu 1936 

maturitou. V říjnu 1936 narukoval na základní vojenskou 

službu a byl zařazen do vojenské akademie v Hranicích.  Po 

rozpuštění armády v roce 1939 se zapojil do ilegální 

organizace Obrana národa. 22. července 1939 překročil 

hranice a byl zařazen jako dobrovolník do francouzské 

armády, kdy se zúčastnil bojů na Marně, Seině a Loire. Po 

kapitulaci Francie se dostal do Anglie, kde prodělal několik 

školení a parašutistický výcvik a koncem ledna 1944 se 

přihlásil k převelení do Sovětského svazu. V polovině dubna 

1944 byl v Černovicích na Ukrajině zařazen ke 2. 

československé samostatné paradesantní brigádě a nasazen na 

frontu. Počátkem září 1944 se zúčastnil Karpatsko-dukelské operace, ale již 19. září 1944 byla 

druhá československá samostatná paradesantní brigáda stažena z fronty a přesunuta na letiště 

Tri Duby na pomoc Slovenskému národnímu povstání.  

Z války se Ignác Syrovátka vrátil shodností štábního kapitána. Vroce1945 se potom v Prešově 

seznámil se svou budoucí manželkou, kterou si ještě téhož roku vzal. Následně byl povýšen 

do hodnosti majora a na podzim roku1946 začal studovat vysokou vojenskou školu v Praze. 

Studium mu bylo násilně přerušeno příslušníky StB, V roce 1949 byl zatčen a po 

vykonstruovaném procesu poslán na tři a půl roku do věznice v Plzni na Borech. V roce 1953 

byl propuštěn na svobodu, ale zároveň byl zbaven všech vojenských hodností a byl neustále 

pod dohledem StB.  

V roce 1957 začal opět studovat, tentokrát na vysoké škole zemědělské v Lednici, kde byl v 

červnu 1963 promován inženýrem se specializací na zahradní a parkovou architekturu. Své 

plné rehabilitace se ing. Ignác Syrovátka dočkal až v roce 1990, kdy mu byla rozkazem 

tehdejšího ministra národní obrany gen. Miroslava Vacka vrácena všechna vyznamenání a byl 

povýšen do hodnosti generálmajora. Zároveň mu byla rozkazem 0265 ze dne 18. června 1990 

udělena Medaile za Zásluhy o ČSLA-I. stupně. Zemřel 23.června1998 v Prešově a je 

pochován na hřbitově v Buchlovicích 

 

Zdroj: Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, 

s. 151-152 

 

Štokman, Jan. Výročí generála Ignáce Syrovátky. Buchlovský zpravodaj. 2009, č. 7-8, s. 29-

31. [online]. Dostupné z: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiv

_PThoKvpAhUOLewKHe-

aBKEQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.buchlovice.cz%2Fmodules%2Ffile_s

torage%2Fdownload.php%3Ffile%3Dd3618319%257C68&usg=AOvVaw1_Tu9mHfE7U_Es

6V-3uGbo 

 

Rozum, Richard. Osobnosti zahraničního odboje na Uherskohradišťsku. Brno, 2011. 

Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta[online]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/th/u3miu/Bakalarska_prace_Richard_Rozum.pdf, s. 12-14 
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Vojtěch ŠIMČÍK: 22. května 1898 v Ivanovicích na Hané - 1. června 1976 v Českých 

Budějovicích 

- účastník zahraničního odboje 

 

V mladých letech byl členem ivanovického Sokola, jedním ze 

zakladatelů divadelního spolku „Kotek“ (později „Haná“) a 

činným ochotníkem. Byl majitelem cementářství. 

V roce 1939 uprchl před gestapem a byl přidělen k 1. baterii 1. čs. 

dělostřeleckého pluku. Po kapitulaci Francie se dostal do Anglie a 

prošel školou pro pozemní speicalisty letectva hned po ní 

absolvoval školu pro zbrojíře. 21. března 1941 byl přidělen k 312. 

čs. peruti k pozemnímu personálu jako zbrojíř. Do vlasti se vrátil 

v hodnosti štábního rotmistra a sloužil dál v čs. armádě. Brzy po 

únoru 1948 byl penzionován a žil s rodinou v Českých 

Budějovicích. 25. 5. 1991 byl mimořádně povýšen do hodnosti 

majora v.v. in memoriam.  

 

Zdroj:  Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, 

s. 145-146 

 

 

Bořivoj ŠMÍD: 24. září 1918 v Ivanovicích na Hané - 29. května 1951 u Grittletonu (V. 

Británie) 

- voják, letec RAF 

 

Navštěvoval místní školu, vystudoval gymnázium ve Vyškově, 

následně narukoval na vojenskou službu, kterou ukončil v roce 

1938. 13. srpna 1939 uprchl do Polska, kde se dostal do čs. 

zahraniční armády, po zajetí sovětskou armádou se dostal do 

zajateckých táborů a odtud v roce 1941 se jako příslušník čs. 11. 

pěšího praporu zúčastnil bojů v Sírii a v Lybijském Tobruku, kde 

byl zraněn. Po přesunu do Palestiny absolvoval kurs důstojníků v 

záloze a v červnu 1942 se přihlásil po náboru do čs. letectva ve 

Velké Británii. Základní letecký výcvik pro RAF prodělal na 

několika místech v Anglii a Kanadě. Po návratu do Anglie v roce 

1944 mohl nastoupit k slavné 310 stíhací sqv. RAF. I přes pozdní 

zařazení k bitevní formaci se zúčastnil 15. bojových letů nad 

Holandsko a Německo, stal se nositelem čs. válečného kříže a 

dalších čs. a anglických vyznamenání. Domů do Prahy se vrátil 

přesně na den po šesti letech 13. 8. 1945 s hodností poručíka. Po 

odchodu z armády nastoupil k dopravnímu letectvu, po nástupu komunistů k moci se rozhodl 

ke druhému útěku za hranice.  

24. 3. 1950 uprchl jako druhý pilot Dakoty ČSA letící z Bratislavy do Prahy. Všichni 

organizátoři hromadného úletu, vesměs váleční piloti RAF, byli odsouzeni v nepřítomnosti k 

trestu smrti za únos a zavlečení cestujících za hranice. Znovu nastoupil službu u RAF. Po roce 

se mu stal osudným noční výcvikový let a při havárii letounu 28. 5. 1951 zahynul. Je pohřben 

na Chipenhamském hřbitově. 

29. 8. 1991 byl rehabilitován a mimořádně povýšen do hodnosti plukovníka ve výslužbě in 

memoriam.  



 

 

 

Článek vydaný dne 31. května 1950 v Lidových novinách 
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Josef ŠPIDLA: 13. ledna 1950 ve Chvalkovicích na Hané 

- novinář, spisovatel  

 

Studoval na Pedagogické fakultě v Třebíči. Po 

absolvování základní vojenské služby se vrátil na 

Vyškovsko jako učitel. Po roce 1989 se stal 

šéfredaktorem Vyškovských novin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikace: 

Causa PSMU (1994) 

Velký příběh misionáře, který se narodil v nesprávné době (1995) 

Strážce modrého tunelu I. - III. (2011) 

Znamení doby (2013) 

Krvavý měsíc nad horou Liliavou (2015) 

Hoř, ohýnku, o mou duši se už čerti perou (2018) 
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František ŠTUCHAL: 1849 v Ivanovicích - 1933 v Chicagu v USA 

- člen českých spolků v Chicagu 

 

Krejčovský mistr, v r. 1889 se s rodinou vystěhoval do Ameriky. Dlouholetý čen několika 

českých spolků v Chicagu, spolupracoval se Ženskou vzdělávací jednotou „Libuše“ 

v Ivanovicích. Během celého pobytu v cizině stále jevil zájem o rodné Ivanovice a okolí.  

 

Zdroj:   

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 206 

 

 

Marie ŠŤASTNÁ: 12. srpna 1920 v Ivanovicích na Hané - 9. března 2000 v Praze 

- akademická malířka  

 

V letech 1945-1950 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Vlastimila 

Rady. V letech 1950-1951 končila čestným rokem u profesora Vladimíra Silovského. V roce 

1951 se stala členkou pražského uměleckého spolku Umělecká beseda a Svazu 

československých výtvarných umělců v Praze. V roce 1976 dostala cenu Ministerstva kultury 

v Praze. Vlastní výstavy měla v roce 1961 v Praze (Bulharské kulturní centrum), v roce 1961 

v Aši, v roce 1976 v Praze, v roce 1976 v Hradní galerii ve Strakonicích. Účastnila se 

skupinových výstav v tuzemsku a v zahraničí, sympozií v Rumunsku, Polsku, Bulharsku, 

Jugoslávii, NDR, NSR, Itálii, Francii, Řecku, Rakousku, Belgii a Holandsku. Marie Šťastná 

https://www.josefspidla.cz/o-autorovi/


tvořila v jižních Čechách, na Moravě, na Slovensku, ale především v Praze, kde žila. Ve své 

tvorbě se věnovala třem tématům: portrétu, krajině a květinovému zátiší. 
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Josef ŠVEJNOHA: 9. února 1904 ve Vranovicích u Rožmitálu pod Třemšínem -  5.března 

1982 ve Vyškově 

- učitel a básník působící na Vyškovsku 

 

Vystudoval Učitelský ústav ve Sv. Janu pod Skalou. Třicet let působil jako učitel. Nejprve v 

pohraničí obci Vřesina a od r. 1939 na Vyškovsku (v Ivanovicích na Hané 1943 -1944, kde 

byl jeho kolegou spisovatel Karel Dvořáček). Bydlel ve Velešovicích. Za protifašistický odboj 

byl v r. 1944 gestapem zatčen a uvězněn. Po osvobození okresní knihovní inspektor ve 

Vyškově a kulturní pracovník nově zřizeného Národního výboru ve Vyškově. Do zaří 1952 

ještě učil na církevním gymnáziu v Brně a ve Slavkově. Poté byl odsouzen a vězněn 

komunisty. Pracoval v kamenolomu Mořina u Karlštejna a uranových dolech ve Rtyni pod 

Krkonošemi. Po r. 1954 je nucen vykonávat nekvalifikovanou práci. - První básnickou sbírku 

Životem vydal ještě počátkem r. 1948. Další básnické sbírky nazvané Ocúny a Doderky již za 

jeho života nevyšly. Všechny sbírky byly vydány až v r. 2003 pod společným názvem 

Životem.  
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Jan UHLÍŘ: 2. prosince 1881 v Ivanovicích na Hané - 21. února 1963 ve Frenštátě pod 

Radhoštěm 

- hudební skladatel a dirigent, zakladatel a vedoucí pěveckých sborů v Kopřivnici a ve 

Frenštátě 

 

První hudební základy dostal od učitele a hudebníka Bedřicha Wiedermanna. Z místní školy 

odešel studovat na brněnskou reálku, kterou však nedokončil, poté nastoupil na poštu 

v Nezamyslicích. V té době napsal první dvoutaktovou operu „Cikánská láska“, kterou 

nacvičil a provedl v restauraci „U Havlíků“ s orchestrem se 35 hudebníky, ve sboru bylo 

kolem šedesáti lidí. Dalším jeho působištěm byla pošta a sbor ve Vyškově, následně v Brodku 

u Nezamyslic, Dobromělicích, Kopřivnici a ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Od 1932 se věnoval předvším skladatelské činnosti. V r. 1936 složil pro Státní divadlo v 

Ostravě hudbu k operetě Ostrov lásky. V r. 1944 pořádal koncert na Horečkách, kde uvedl i 

svoji suitu Frenštátské Horečky a předvedl Smetanovou Českou píseň. Koncertu bylo 

https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0215288-svejnoha-Josef-19041982/
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přítomno více než 12000 lidí a Uhlířovi vynesl zatčení 

gestapem a uvěznění. Vrátil se po osvobození s podlomeným 

zdravím, ale hned se vrátil ke skladbě i dirigování. Jeho 

drobnější skladby zněly na koncertech i v rozhlase. 

 

8. května 1969 byl jmenován čestným občanem města.  
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Jan UHLÍŘ: 6. května 1894 v Ivanovicích na Hané - 12. června 1970 v Praze  

– kapelník, hudební skladatel a dirigent 

 

Vyučil se strojním zámečníkem v místní Šmídově továrně 

hospodářských strojů, šest let se učil hrát na housle u svého otce 

Petra Uhlíře, který měl vlastní kapelu. Jejím členem byl od 

čtrnácti let. Naučil se ovládat také další nástroje. Od svých 17 

let působil ve vojenské hudbě.  

Na začátku I. světové války byl na ruské frontě zajat, v 

zajateckém táboře v Pavlodaru byl členem smyčcového 

orchestru. V listopadu 1915 se stal dirigentem symfonického 

orchestru zajatých Slovanů v Omsku. V srpnu 1916 vstoupil do 

československých legií a o rok později převzal řízení orchestru 

1. československého střeleckého záložního pluku, jenž byl 

přejmenován na 9. československý střelecký pluk. V roce 1931 

byl kapitán Jan Uhlíř jmenován kapelníkem hudby p. pl. č. 5 

TGM v Praze. V roce 1932 nastoupil na dirigentské oddělení 

pražské konzervatoře a 18. června 1935 absolvoval veřejným 

koncertem na Žofíně. Od roku 1934 vykonával funkci velitele Vojenské hudební školy, 

později byl jmenován hudebním referentem na Ministerstvu národní obrany (1939). V 

důsledku vypuknutí druhé světové války byl z aktivní služby propuštěn a nastoupil na 

pražskou konzervatoř jako výpomocný profesor. Po osvobození byl reaktivován a 

https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=7837
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Uhl%C3%AD%C5%99_(skladatel)


podplukovník Jan Uhlíř nastoupil znovu do funkce inspektora čs. vojenských hudeb. Po roce 

1945 vytvořil Hudbu hradní stráže. Vznikl tak náš do té doby největší dechový orchestr (asi 

sto členů). 

Pro dechový orchestr upravil na 120 skladeb našich i cizích významných skladatelů, napsal 

více než 70 skladeb pro symfonický a dechový orchestr. Z toho je na 33 pochodů jako 

nejvojenštější hudební formy a jsou téměř všechny nahrané na gramofonových deskách. 

U příležitosti 75. narozenin mu bylo 8. května 1969 uděleno na slavnostním večeru 

v Besedním domě čestné občanství města Ivanovic na Hané. Z udělené pocty se však těšil 

pouhý rok - dne 13. června 1970 zemřel. Je rovněž nositelem vyznamenání Za vynikající 

práci (1964). 
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Jarmila Anna UHLÍŘOVÁ: 25. února 1902 Ivanovice na Hané – 4. prosince 1988 New 

York 

- učitelka, politička 

 

Vystudovala učitelský ústav v Kroměříži a později v Brně a Ostravě. V letech 1945–1946 

byla poslankyní Prozatímního Národního shromáždění za národní socialisty. Držela zde post 

předsedkyně kulturního výboru. V parlamentu setrvala až do parlamentních voleb v roce 

1946, pak se stala poslankyní Ústavodárného Národního shromáždění za národní socialisty, 

kde setrvala formálně do voleb do Národního shromáždění roku 1948. Angažovala se v 

Sokolu. V rámci strany byla aktivní v ženském odboru. 

Po únorovém převratu v roce 1948 odešla do emigrace. Od roku 1949 zasedala v Radě 

svobodného Československa. V exilu žila v Londýně a v New Yorku, kde učila po dobu 15 let 

na české krajanské škole. 
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Pavel Čeněk VACULÍK: 1996 v Ivanovicích na Hané 

- herec 

 

Od 2016 do 2020 studoval na DAMU. Pracuje pro Český 

rozhlas, Národní divadlo Brno a Městská divadla pražská 
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Milan VÁGNER: 24. září 1929 v Ivanovicích na Hané - 26. září 2013 v Brně 

- herec 

 

Pochází z Ivanovic na Hané, kde také vyrůstal a po maturitě 

na obchodní akademii ve Frenštátě pod Radhoštěm odešel do 

Brna, kde vystudoval herectví na JAMU (1953). Od roku 

1953–1959 působil v Městském oblastním divadle v Opavě, 

1959–1961 v divadle Oldřicha Stibora v Olomouci, 1961–

1991 ve Státním divadle v Brně. Ve filmu představitel 

epizodních rolí, jinak ale výrazná osobnost brněnského 

divadelního herectví, v roce 1975 obdržel za své herectví 

Cenu Českého literárního fondu.  

Mimo jeviště a filmovou a především televizní kameru 

brněnského ČT-studia se uplatnil také před rozhlasovým, 

případně dabingovým mikrofonem. V brněnském 

rozhlasovém studiu účinkoval v řadě inscenací, ale pořídil 

také čtené nahrávky slavných literárních předloh. Nelze 

opominout jeho významnou pedagogickou činnost – v letech 

1978-1998 vyučoval na brněnské konzervatoři. 
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František VINCOUREK: 7. března 1966 v Prostějově 

- kulturista, mistr světa a ČR v silovém trojboji 

 

V Ivanovicích na Hané absolvoval základní školu. Na střední 

vojenské škole se začal věnovat kulturistice a i nadále je aktivním 

sportovcem. Spolu s manželkou působí jako hodnotící rozhodčí, jeho 

dcera je úspěšnou sportovní lezkyní. 

V roce 2013 a 2017 se stal mistrem světa v silovém trojboji, je 

vícenásobným mistrem republiky.  
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Vyškovský silák František Vincourek vítězí nad soupeři i kilogramy. Na čínce - Vyškovský 

deník. Vyškovský deník - informace, které jsou vám nejblíž [online]. Copyright © [cit. 

11.05.2020]. Dostupné z: https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/vyskovsky-silak-
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Jiří VÍT: 21. prosince 1949 v Ivanovicích na Hané 

- fotbalový brankář 

            

 

S fotbalem začínal v TJ Slovan Ivanovice na Hané (1957-65, následně hrál v TJ OP Prostějov 

(1965-68), VTJ Dukla Olomouc (1968-70). V 1. československé fotbalové lize odehrál 16. 

zápasů za Sigmu Olomouc (1970-84). Po skončení aktivní kariéry působil jako trenér 

brankářů, asistent trenéra, masér, kustod a asistent trenéra juniorky. Jako masér působil i u 

české reprezentace. 

 

Zdroj: Jiří Vít (fotbalista) – Wikipedie. [online]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_V%C3%ADt_(fotbalista) 

 

Jančík, Miroslav. Splněné sny kluka z Ivanovic. Olomoucká legenda Vít slaví sedmdesátiny. 

In: https://www.idnes.cz/sport [online]. [cit. 11.05.2020]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/jiri-vit-70-let-rozhovor-

olomouc.A191221_522860_fotbal_tof 

 

 

Irena VLACHOVÁ - ŠÍMONOVÁ: 9. prosince 1929 v Ivanovicích na Hané - 27. července 

2017 v Nizozemí  

- politická vězeňkyně  

 

Narodila se v 

Ivanovicích na Hané, 

dětství prožila ve 

Vyškově. V roce 1945 se 

po rozvodu rodičů 

přestěhovala s otcem do 

Prahy. Na sklonku roku 

1948 se dostala k 

citlivým informacím StB 

a varovala několik lidí 

ohrožených zatčením. V 

březnu 1949, kdy byla 

po neúspěšném pokusu o přechod státní hranice zadržena, ji StB surově vyslýchala. V 

prosinci 1949 byla souzena v procesu Irena Vlachová a spol. s lidmi, které většinou vůbec 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_V%C3%ADt_(fotbalista)
https://www.idnes.cz/sport
https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/jiri-vit-70-let-rozhovor-olomouc.A191221_522860_fotbal_tof
https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/jiri-vit-70-let-rozhovor-olomouc.A191221_522860_fotbal_tof


neznala. Byla odsouzena za vlastizradu na 25 let. Po soudu byla deportována do pracovního 

lágru v Kutné Hoře. Po zdařilém útěku byla po čtrnácti dnech zadržena v NDR. Dostala další 

3 roky a byla přesunuta do ženské věznice v Pardubicích. Na všeobecnou amnestii v roce 

1960 byla propuštěna, poté mohla pracovat pouze v dělnických profesích. V roce 1968 

spoluzakládala KAN a K 231 v Karlových Varech. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa v srpnu 1968 emigrovala do Holandska. Po odchodu do emigrace Irena 

Šimonová v Nizozemsku začala působit jako dopisovatelka pro Svobodnou Evropu. Hlavní 

zaměstnání si však našla ve velkém pojišťovacím ústavu EGON. Založila galerii, již ovšem 

po čase proměnila ve starožitnictví. Svou módní agenturu předala dceři 

 

Zdroj:  

Irena Vlachová-Šimonová (1929-2017). Ústav pro studium totalitních režimů [online]. 

Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/vzdelavaci-projekt-pamet-a-dejiny-totalitnich-

rezimu/pametnici-protikomunistickeho-odboje-a-odporu/irena-vlachova-simonova-1929/ 

 

Irena Šimonová: Za komunismu byla ve vězení krutě mučena a ponižována. Přesto z něj vyšla 

nezlomena | Reflex.cz. Reflex.cz - Komentáře, zprávy, výrazné autorské fotografie [online]. 

Copyright © 2001 [cit. 11.05.2020]. Dostupné z: 

https://www.reflex.cz/clanek/causy/73439/irena-simonova-za-komunismu-byla-ve-vezeni-

krute-mucena-a-ponizovana-presto-z-nej-vysla-nezlomena.html 

 

 

Josef VOJÁČEK: 15. 3. 1957 v Ivanovicích na Hané 

- fotograf 

 
Vyučen v oboru mechanik psacích strojů. Fotografuje od konce 70. let, člen Svazu českých 

fotografů a fotoklubu Orion ve Vyškově. 

https://www.ustrcr.cz/uvod/vzdelavaci-projekt-pamet-a-dejiny-totalitnich-rezimu/pametnici-protikomunistickeho-odboje-a-odporu/irena-vlachova-simonova-1929/
https://www.ustrcr.cz/uvod/vzdelavaci-projekt-pamet-a-dejiny-totalitnich-rezimu/pametnici-protikomunistickeho-odboje-a-odporu/irena-vlachova-simonova-1929/
https://www.reflex.cz/clanek/causy/73439/irena-simonova-za-komunismu-byla-ve-vezeni-krute-mucena-a-ponizovana-presto-z-nej-vysla-nezlomena.html
https://www.reflex.cz/clanek/causy/73439/irena-simonova-za-komunismu-byla-ve-vezeni-krute-mucena-a-ponizovana-presto-z-nej-vysla-nezlomena.html


 

 
 

Zdroj: 

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-p0030208-Vojacek-Josef-1957/?disprec=55&iset=1&pg=6 

 

 

ing. Radek VRÁNA: 1992 v Ivanovicích na Hané  

- juniorský mistr ČR, Evropy a světa v trojboji v kategorii do 90 kg v r. 2008 

 

V roce 2017 absolvoval stavební fakultu Vysokého technického 

učení v Brně, obor Vodní hospodářství a vodní stavby. Mimo 

silového trojboje se věnuje i rugby, od roku 2015 trenér 

ženského rugby Vyškov. 

Od roku 2018 člen zastupitelstva v Ivanovicích na Hané. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

Kadlčák, Miloš et al. Ivanovice na Hané: proměny města. [Ivanovice na Hané]: [Městský úřad 

Ivanovice na Hané], [2009], ©2009. 263 stran. ISBN 978-80-260-9437-1, s. 198-199 

 

Medaile nemusí viset vysoko, rád bych ji měl - Vyškovský deník. Vyškovský deník - 

informace, které jsou vám nejblíž [online]. Copyright © [cit. 11.05.2020]. Dostupné z: 

https://vyskovsky.denik.cz/ostatni_region/nemusi-viset-vysoko-rad-bych-ji-

mel20080904.html 
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ing. Tomáš VRÁNA: 1990 v Ivanovicích na Hané 

- dorostenecký mistr ČR 2007 v silovém trojboji do 110 kg, mistr Evropy 2008 v trojboji 

v kategorii do 110 kg 

V roce 2015 absolvoval na stavební fakultě Vysokého 

technického učení v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby, 

v roce 2019 ukončil Univerzitu obrany v Brně, obor Zbraně a 

munice. Od roku 2018 člen zastupitelstva v Ivanovicích na Hané. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

Kadlčák, Miloš et al. Ivanovice na Hané: proměny města. [Ivanovice na Hané]: [Městský úřad 

Ivanovice na Hané], [2009], ©2009. 263 stran. ISBN 978-80-260-9437-1, s. 198-199 

 

 

Antonín WIEDERMANN: 8. června 1834 v Dolním Štěpánově - 27. července 1914 

v Újezdu u Sokolnic 

- pedagog, hudebník, skladatel 

 

Absolvoval učitelský ústav v Olomouci, jako učitel působil na 

různých školách, od r. 1869 do r. 1895 v Ivanovicích. Byl 

všestranným hudebníkem a horlivým organizátorem hudebního 

života. V Ivanovicích obnovil sborový zpěv v čtenářko-

pěveckém spolku “Veleslavín“, ochotníkům nacvičoval a řídil 

hudbu i zpěv, hrával v kostele na kůru. Za svého působení 

v Ivanovicích vycvičil řadu velmi dobrých houslistů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 202-

203 

 

 

 

 



Bedřich Antonín WIEDERMANN: 10. listopadu. 1883 v Ivanovicích na Hané - 5. 

listopadu. 1951 v Praze   

- varhanní virtuos, hudební pedagog a skladatel 

  

Maturoval na gymnáziu v Praze, kde ho dějepis a zeměpis 

učil Alois Jirásek, načež po dvouměsíčním zaměstnání 

berního úředníka v Kroměříži nastoupil ke studiu bohosloví 

na teologickou fakultu v Olomouci. Během studia se však 

uplatnil také jako zastupující varhaník a dirigent v 

olomouckém dómě a po sedmi semestrech (1904-1908) ze 

semináře vystoupil a zahájil studium na konzervatoři v 

Praze. Varhanní hru studoval u Josefa Kličky (absolvoval v 

roce 1909), skladbě se věnoval pod vedením Vítězslava 

Nováka. Následně působil jako chrámový varhaník v Brně 

(Petrov 1910–11) a v Praze (Emauzy 1911–17; kostel sv. 

Cyrila a Metoděje v Karlíně 1917–19), tři roky byl také 

violistou České filharmonie.  

Absolvoval rovněž několik zahraničních zájezdů (Anglie 

1924, New York 1924, Německo 1925, Švédsko 1926, 

Belgie 1935), řadu jeho vystoupení (zejména koncerty v 

Husově sboru církve československé v Praze-Dejvicích) vysílal rozhlas. 

Vyučoval varhanní hru na konzervatoři v Praze (1917–44), krátce také na její mistrovské 

škole (1945–46), v roce 1946 byl jmenován profesorem Akademie múzických umění v Praze. 

 

Těžiště jeho rozsáhlého skladatelského díla (přes 300 skladeb) leží v hudbě varhanní (přes 80 

kompozic) a vokální (množství chrámových děl, sborů zejména na duchovní texty, písní, osm 

kantát) 

Je pohřben v Praze na Vyšehradě. 

 

Podle rodiště po r. 1945 používal pseudonym Ivanovický připojený k jménu - Wiedermann-

Ivanovický. 

 

17. června 1947 byl jmenován čestným občanem města. Dnešní ulice Wiedermannova byla 

ale pojmenována „Ulice Antonína Wiedermanna“.  

 

Zdroj:  

Hladký, František. Paměti města Ivanovice na Hané. Ivanovice na Hané: Havlík, 1929, s. 

236-7 

 

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 203-

206 

 

Český hudební slovník osob a institucí. Wiedermann, Bedřich Antonín. [online]. Dostupné z: 

http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=recor

d.record_detail&id=2250 

 

Bedřich Antonín Wiedermann – Wikipedie. [online]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Anton%C3%ADn_Wiedermann 
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JUC. Vojtěch WIEDERMANN: 8. května 1875 v Ivanovicích - 3. listopadu 1934 ve 

Vyškově-Dědicích 

- violoncellista, sbormistr 

 

Studoval na slovanském gymnáziu v Olomouci a gymnáziu v Praze, tři roky na právnické 

fakultě české univerzity Karlo-Ferdinandovy, od r. 1897 se věnoval učitelství a následně se 

stal ředitelem měšťanské školy v Pozořicích a Dědicích. Byl výborný hudebník, člen 

vyškovského symfonického sdružení. Řídil pěvecké sbory a divadelní orches. 

 

Zdroj:  

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 203 

 

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-p0030177-Wiedermann-Vojtech-18751934/?disprec=57&iset=1&pg=6 

 

 

Jan ZACPÁLEK: 30. března 1883 v Ivanovicích na Hané - 1963 v Praze 

- středoškolský učitel, redaktor, kulturně-osvětový pracovník 

 

Působil na Moravě v letech 1912-15, 1918-22. Působil také v Hradci Králové a Praze. 1920-

22 byl pověřen zřízením reálného gymnázia v Hlučíně. Spolupráce s J. Šafářem. Red. 

Moravec 1925-27. 

 

Zdroj:  

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-p0030076-Zacpalek-Jan-18831963/?disprec=58&iset=1&pg=6 

 

Katalogy a databáze NK ČR. [online]. Copyright © 2014 [cit. 11.05.2020]. Dostupné z: 

http://aleph.vkol.cz/rego/rg0330.htm 

 

 

Julius ZVOLSKÝ: 7. března 1887 v Moutnicích - 9. října 1976 v Ivanovicích na Hané 

- stavitel a nadšený fotoamatér, který dokumentoval události a proměny města 

 

Navštěvoval dvoutřídní obecnou školu v Lipové a po jejím 

ukončení nastoupil do učení jako zedník. V této profesi 

pracoval až do jednadvaceti let, kdy za ušetřené peníze začal 

studovat dvouletou průmyslovou školu stavební v Brně. V době 

1. světové války sloužil většinou na Balkáně a v Itálii. Po jejím 

skončení byl převelen do Ivanovic na Hané, kde měl jako 

vojenský stavbyvedoucí připravit prostory pro Státní 

serologický ústav. Po skončení těchto prací složil stavitelské 

zkoušky a začal pracovat jako samostatný stavitel. Ve městě 

postavil množství rodinných domků, vystavěl nový městský 

hřbitov, stál u prvních studií převedení pitné vody do města. 

Stavebně vyprojektoval a vybudoval první kanalizační řád ve 

městě i s rozvody. 

Byl velmi činný v nejrůznějších organizacích - starosta i 

https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth-p0030177-Wiedermann-Vojtech-18751934/?disprec=57&iset=1&pg=6
https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth-p0030177-Wiedermann-Vojtech-18751934/?disprec=57&iset=1&pg=6
https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth-p0030076-Zacpalek-Jan-18831963/?disprec=58&iset=1&pg=6
https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-vy_us_auth-p0030076-Zacpalek-Jan-18831963/?disprec=58&iset=1&pg=6
http://aleph.vkol.cz/rego/rg0330.htm


místostarosta místního Sokola, vedoucí kina, cvičitel, vzdělavatel i organizátor a 

stavbyvedoucí při stavbě Sokolovny, předseda společenstva stavitelů Vyškov, Předsedal 

Zahrádkářskému spolku, předseda Společenstva stavebních živností, člen městského 

zastupitelstva a městské rady, předseda správní komise Újezdní školní rady, soudní odhadce, 

přísedící pracovního soudu, předseda Živnostenské školy pokračovací, a další.  

Pro obce Lipová-Křtomil (kde strávil dětství) sepsal jejich dějiny a kroniku a byl za to 

jmenován čestným občanem těchto obcí.  

Zabýval se historií, sepsal průběh osvobozujících bojů o Ivanovice na Hané, popsal vznik 

Státního serologického ústavu a sepsal kroniku svého rodu. V roce 1929 zhotovil a daroval 

plán Ivanovic na Hané a spoustu fotografií tehdejšímu kronikáři Františku Hladkému.  

 

Zdroj:  

Kadlčák, Miloš et al. Ivanovice na Hané: proměny města. [Ivanovice na Hané]: [Městský úřad 

Ivanovice na Hané], [2009], ©2009. 263 stran. ISBN 978-80-260-9437-1, s. 194-196 

 

 

Zdeněk ZVOLSKÝ´: 17. srpna 1929 v Ivanovicích na Hané - 07. dubna 2014 Bonn 

(Německo) 

- zahradní architekt 

 

Poté, co se Zdeněk Zvolský vyučil zahradníkem, vystudoval Vyšší zahradnickou školu v 

Lednici a Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor zahradnictví. Podílel se na plánování a 

realizaci zeleně v Brně a Bratislavě. V roce 1969 emigroval do Německé spolkové republiky a 

pracoval v nezávislých krajinářských projekčních kancelářích. Např. se podílel na podobě 

olympijského areálu v Mnichově a areálu nově založené univerzity v Řezně. V letech 1974 - 

1994 působil jako vědecký pracovník Spolkového výzkumného ústavu pro ochranu přírody a 

krajinné ekologie v Bonnu. 

Autor knížky  Zahradnický slovník : překladový a výkladový slovník : česko-německý a 

německo-český zahradnický slovník se slovníkem vědeckých výrazů (2011) 

 

 
 

Zdroj:  

Detail záznamu | Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov. Vybrané katalógy používateľov 

Advanced Rapid Library [online]. Dostupné z: https://www.library.sk/arl-vy/cs/detail-

vy_us_auth-0104638-Zvolsky-Zdenek-19292014/?disprec=59&iset=1&pg=6 
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Filip Cyril ŽUPKA: 7. června 1885 v Ivanovicích na Hané – 3. dubna 1964 v Kostelci 

na Hané  

- knihovník, spisovatel a básník 

 

české noRoku 1912 maturoval na reálce v Prostějově a poté 

pracoval jako městský knihovník. Vedle knihovnické práce se 

hodně věnoval literatuře, psal básně, povídky, romány, 

literaturu pro děti a mládež. Jeho básně jsou odrazem jeho 

vnitřního vývoje – např.” ”Písně bídy”, ”Ortel”, ”Veliký 

okamžik”. Z prózy např.: ”Démon žena”, z tvorby pro děti 

a mládež ”Dobrodružství bílého havrana”, ”Ševcovská 

pohádka”. 

 

 

 

 

 

 

 

Publikace: 

Písně bídy (1909) 

Padla a jiná prósa (1911) 

Ortel : dramatická báseň (1912) 

Propast : [verše] (1912) 

Oko (1920) 

Biografické momenty z historie lidových knihoven : vhodná pomůcka pro frekventanty 

knihovnických kursů (1921) 

Dobrodružství bílého havrana (1923) 

Čudilova vojna a jiné čtení (1925)  

Démon žena (1925) 

Veliký okamžik : [básně] (1925) 

Žena mesiáš : román (1928) 

Panna z mořské pěny a jiná beletrie (1928) 

Erotická dobrodružka : román (1930) 

Ježův hrad (1932) 

Ševcovská pohádka (1936) 

Melmedova rodina : román jezevce (1939) 

Podzemni západe (1940) 

Neodešla, jen nás předešla (1941) 

Perla Moravy : dvojvěnec brněnských sonetů (1943) 

Malíř duše krajiny (Vilém Topinka) (1944) 

Svěžímu šedesátníkovi Dru Vojtěchu Martínkovi : 11. IV. 1947 (1947) 

Bílý havran (1960) 

 



         

     
 

Zdroj:  

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané : z historie k současnosti. Ivanovice na Hané 1998, s. 222-
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Katalogy a databáze NK ČR. [online]. Copyright © 2014 [cit. 11.05.2020]. Dostupné z: 
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Literát a básník Župka se přátelil s Macharem nebo Mahenem - Vyškovský deník. Vyškovský 
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