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Málokterá kniha si dá za cíl 
zmapovat velký úsek života 
města a lidí v něm žijících. To se 
zcela podařilo v nové knize Žena 
z roku 1899 Milanu Krčmářovi. 
Čtenáři se dozví mnoho zajíma-
vého i z dneška.  
� Antonín Zvěřina

Jak vznikl nápad napsat právě 
takovou knihu?

Někdy na podzim roku 2016 jsem 
se v novinách dočetl o nejstarší 
obyvatelce zeměkoule, paní Emmě 
Morano z Itálie, která zrovna oslavi-
la 117. narozeniny. Byla posledním 
člověkem na světě, který si do rubri-
ky „rok narození“ mohl napsat 18xx. 

V tom článku vzpomínala napří-
klad na svého snoubence, který padl 
za 1. světové války. Mě její vyprávě-
ní velmi zaujalo a pak mě napadlo, 
co by asi tak stará paní mohla zažít, 
kdyby žila v Třebíči. Uvědomil jsem 
si, že je toho opravdu hodně – a to 
mám na mysli jen pár zajímavostí z 
počátku minulého století. 

A že jsou to zajímavosti velmi fas-
cinující, ale mnohdy už trochu poza-
pomenuté. Nejsem ale historik, 
takže bych nedokázal psát nějakou 
faktografii, a proto mě napadlo, že by 
se tyto příběhy daly literárně převy-
právět. Nakonec mi to nedalo a zku-

sil napsat pár řádek, ze kterých se 
pak stala kniha.

Kde jste pro ni sbíral podklady?
Nejvíce asi z novin z 20. a 30. let 

minulého století, které lze už bez 
problémů najít na internetu v digi-
talizované podobě. Hodně také z 
vyprávění svých příbuzných či z 
deníku svého praprastrýce legionáře 
Aloise Neumana. 

Křest knihy bude v knihovně
Křest knihy Žena z roku 1899 od Milana krčmáře se uskuteční v sále 

hudebního oddělení třebíčské městské knihovny v pátek 23. března od 
17.30 hodin. „Můj život byl úplně obyčejný,“ říká v knize 117letá paní Neu-
mannová, která je poslední na světě, kdo se narodil v roce 1899. Což by 
mohla být pravda, kdyby ovšem neznala osoby a nezažila jejich často tragic-
ké příběhy, o kterých před desítkami let mluvila celá Třebíč. 

Román se odehrává na začátku 20. i 21. století v Třebíči a vystupují v něm 
skutečné postavy, není tedy vyloučeno, že si v něm přečtou lidé o svých zná-
mých, nebo možná i o sobě. Příběh ukazuje, jak malé město žilo velkými 
událostmi a jak bohatá historie se skrývá i v těch nejobyčejnějších zákou-
tích, kolem kterých procházíme každý den. Akci moderuje Michal Lukáč z 
divadelního souboru Ampulka, o hudební vystoupení se postará část kapely 
Disconnexion.

MILAN KRČMÁŘ pokřtí knihu 
mapující Třebíč.
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Kniha mapuje historii i současnost
Zajímavé bylo získávání informací 

o životě židovské rodiny Fürnbergů. 
Jednalo se o drobné střípky, které 
jsem pak dával dohromady. Často-
krát se stalo, že když jsem přišel na 
nějaký detail, objevilo se něco další-
ho, co mě zaujalo a co jsem pak pro 
knihu také využil.

Kolik vám kniha zabrala času?
Psát jsem ji začal v březnu 2017 a 

dokončil ji někdy v půlce prázdnin, 
takže asi pět měsíců. Rozhodně jsem 
ale nepsal každý den. Někdy má člo-
věk „psací“ náladu, někdy to naopak 
nejde – a abych se do psaní nutil, 
to mě ani nenapadlo, psal jsem pro 

radost. Pak jsem dělal korektury a 
nakonec sazbu a grafiku. Kompletně 
hotovo bylo před Vánocemi, z tiskár-
ny mi kniha přišla v lednu.

Komu byste ji doporučil?
Asi každému Třebíčákovi, který 

se opravdu za Třebíčáka považuje a 
má své město nade vše rád. Třebíč 
je plná zajímavých příběhů a osudů, 
stačí je jen odkrýt. A žije zde i spous-
ta super lidí. A protože se kniha ode-
hrává nejen na počátku 20., ale i 21. 
století, tak některé z nich v knize 
zmiňuji. Takže kdo ví, třeba jsem v 
ní zachytil i některé ze čtenářů Tře-
bíčských novin.


