Proč tahle kniha není z papíru?
Protože jedno z největších nakladatelství v zemi mi slíbilo knihu
vydat.
Pak si vzali měsíc na rozmyšlenou.
Po jeho uplynutí se vůbec nenamáhali oznámit mi, že nemají
zájem.
Dozvěděl jsem se to až od jiného autora, který tam publikuje.
Ostatní větší nakladatelství si také vzali měsíc na rozmyšlenou a
pak řekli, že ne.
Ani ve snu by mne nenapadlo, že téměř třicet let po Sametové
revoluci budu knihu o Tomášovi vydávat samizdatem, jako za té
nejhlubší totality.
Proto jí vydávám elektronicky.
To ovšem neznamená, že někdy v budoucnu nevyjde papírově a
s větší obrazovou přílohou.
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O čem je tahle kniha?
Je to příběh naší největší dětské filmové hvězdy, Tomáše
Holého. Projdeme spolu, krok za krokem, jeho filmovou kariérou.
Je to literatura faktu? O něco méně přísná, než literatura faktu
ale přesnější, než běžná zábavná knížka. Něco mezi tím. Fakta o
Tomášovi a o filmech jsou tak přesná, jak je lze po 40 letech
ověřit. Na přání svého okolí jsem se rozhodl dát sem i nějaké ty
veselé historky nejen z natáčení. Ty pochopitelně nesplňují
přísná pravidla literatury faktu. Vybral jsem takové, které
pocházejí od lidí, kteří byli prokazatelně u natáčení. Žádná
agentura Jedna paní povídala. Takže i veselé historky z natáčení
mají nepochybně svoji vypovídací hodnotu. Berte je ale s
rezervou, není možné ověřit, jestli se to stalo doslova tak.
Tomáš Holý byl jedinečnou osobností a jedinečným talentem.
Zabývám se jako amatérský badatel někdejšími dětskými herci a
rodinnými filmy. S podobným talentem jsem se nikdy nesetkal.
Tomáš filmoval doslova jen pár let. Jako dospělý nikdy před
kamerou nestál a nikdy neměl žádné herecké vzdělání, nebo
kurzy. Přesto se zapsal do našich srdcí právě tak jako třeba
Vladimír Menšík nebo Vlasta Burian. Taková osobnost se rodí jen
jednou za 100 až 200 let.
Čím byl Vladimír Menšík mezi dospělými, tím byl Tomáš Holý
mezi dětmi.
Předpokládám, že skalní fanoušci už četli Tomášovu biografii
Jmenuju se Tomáš, kterou napsal Tomášův spolužák Ota Kars.
Rodinné zázemí Tomáše tedy budu popisovat jenom do té míry,
jak je to nutné vzhledem k jeho filmování. Případné zájemce tedy
odkazuji na zmíněnou knihu.
Pokud máte nějaké poznámky, objevili jste nějaké chyby, nebo
znáte někoho, kdo byl přítomen natáčení s Tomášem, neváhejte

a napište mi na e-mail admin@tomas-holy.cz Také sledujte
webové stránky http://tomas-holy.cz Chtěl bych totiž dál
pokračovat ve sbírání historek na téma Tomáš Holý, i po vydání
knihy. Tady budu pokračovat a dávat zajímavosti, které objevím.
Do knihy se nevejde všechno a také já jsem do její uzávěrky
prostě nemohl vyslechnout všechny pamětníky, kteří byli „u toho“.
Pokud o někom víte, dejte mi prosím vědět. Pokud znáte nějakou
historku s Tomášem, která tu není, ozvěte se mi. Tomáš byl
opravdu jedinečnou osobností a všechny historky, fotky a další
dokumenty s ním stojí za uchování pro další generace fanoušků.
To je mým cílem, nesmí zmizet s posledním žijícím pamětníkem!

Věnováno Tomášovi
a českým dětským hercům, kteří obětovali část svého dětství,

