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Když na jaře tohoto roku vydal Milan Krčmář knihu „Že-
na z roku 1899“, velice dobře se prodávala. Příběhy staré 
dámy vyprávějící příběhy, které se v Třebíči staly v první 
polovině 20. století, si toužila přečíst řada Třebíčanů.

„Takový ohlas jsem opravdu nečekal. Knihu jsem tehdy vydal 
vlastním nákladem v počtu 120 kusů, spíš jen tak pro radost a 
pro kamarády,“ vzpomíná Krčmář. „Během týdne byla roze-
braná, ale lidé za mnou pořád chodili, zda nemám ještě nějaký 
výtisk. Bylo mi líto, že je musím odmítat, ale teď mám pro ně 
naštěstí dobrou zprávu,“ doplňuje.

Značného ohlasu, jejž kniha vyvolala, si naštěstí všimlo 
nakladatelství Albatros Media, které se s Krčmářem domlu-
vilo na dotisku románu. Tato verze ale není úplně stejná, 
jako ta předcházející.

„V Albatrosu mě požádali, abych vyprávění malinko přepra-
coval. Vraždy Židů na Potoce, tragický let Václava Peřiny, hro-
madná bitka v Číhalově hospodě a další vzpomínky na starou 
Třebíč zůstaly, ale vypustil jsem pasáže, které jsem tehdy věno-
val právě svým kamarádům. Navíc jsem přidal jednu kapito-
lu z historie Třebíčska – konkrétně o sovětském bombardování 
Dalešic a Hrotovic v roce 1945,“ vysvětluje Krčmář.

Kniha vychází v mnohonásobně vyšším nákladu než před-
cházející verze, takže by se snad tentokrát mělo dostat na 
všechny. Nová verze bude představena v pátek 26. října v 17 
hodin v hudebním oddělení městské knihovny.

„O hodinu dříve se koná vzpomínkové shromáždění ke vzni-
ku Československa. Lidé pak mohou přejít rovnou do knihov-
ny, čímž vlastně pořád budou pokračovat v prvorepublikovém 
duchu,“ glosuje Krčmář. 

„Kniha bude následně samozřejmě dána do volného prodeje. 
Tentokrát po celé republice, ale protože se jedná o regionální lite-
raturu, Albatros se chce zaměřit zejména na Třebíčsko,“ nazna-
čuje Krčmář. A protože tu budou co nevidět Vánoce, možná 
„Ženu z roku 1899“ mnozí z nás najdou i pod stromečkem.  
 -zt-

Krčmářova „Žena z roku 1899“ 
se opět dostala do prodeje

TITULNÍ strana knihy je zároveň i malým vhledem do třebíč-
ské minulosti. Na snímku je Krčmářova prababička a praděde-
ček se svou dcerou Marií Janíkovou, vypravěčkou knihy. Některé 
její osudy, spjaté s Třebíčí, využil i do svého románu.

Výstava upozorní 
na riziko rakoviny
Putovní výstava Ligy proti rakovi-

ně Praha „Každý svého zdraví strůj-
cem“ doputuje v úterý 2. a ve středu 
3. října na Karlovo náměstí v Třebíči. 
V úterý své brány otevře od 10 do 17 
hodin, ve středu od 9 do 17 hodin. 
Návštěvníci se mohou těšit na pest-
rý program, včetně kreslených vtipů 
a soutěží pro všechny generace.  -zt-

Začíná kurz ALFA
Kurz ALFA začíná ve Stacionáři 

Úsměv v Třebíči ve čtvrtek 4. října 
od 18 hodin. Pozvánky jsou k dis-
pozici v každém kostele v Třebíči. 
Je určený pro ty, kdo se chtějí více 
dozvědět o křesťanské víře. -zt-

Uskuteční se 
zahrádkářská 

výstava
Oblastní zahrádkářská výstava se 

koná po 31. 9. Od pátku 12. do pondě-
lí 15. října, v Domě zahrádkářů v Tře-
bíči. Pořadatelem je Územní sdružení 
Českého zahrádkářského svazu Třebíč. 
Vystaveno bude ovoce, zelenina, chry-
zantémy, bonsaje a léčivé rostliny. 

Bude zde i doplňkový prodej zahrád-
kářských komodit, soutěže a ochut-
návka regionálních potravin. V pátek 
12. října od 14 hod. proběhne řízená 
ochutnávka pálivých papriček, kterou 
provede Peter Gajdoštin - majitel fir-
my „Dobrá semena“.   -zt-

Kantor a už druhé voleb-
ní období místostarosta 
Třebíče Milan Zeibert sto-
jí znovu v čele kandidátky 
Břehů v komunálních vol-
bách. Sdružení Břehy jde 
do voleb od roku 2002 už 
popáté. Bavili jsme s ním 
o tom, jaké jsou a co chtě-
jí Břehy 2018, a protože 
si letos vylosovaly číslo 
sedm, dostal právě sedm 
otázek.

Co jste to provedli s kandi-
dátkou? Vepředu kromě tebe 
samá děvčata, Milan Šťastný na 
posledním místě …

Právě tak jsme to chtěli, i Milan 
chtěl být poslední. Bylo to podle 
hesla, které razili staří atleti, když 
jsme před lety hrávali fotbálek 
staří – mladí: „Mladí vpřed, sta-
ří na svá místa!“ A vyšlo to úpl-
ně skvěle, což jsem si potvrdil, 
když jsem psal o každém z Bře-
hů minimedailonek na náš face-
book. 

Máte mezi sebou hodně 
nových tváří 

Je to přesně třetina, zároveň 
zůstává skoro třetina ze zaklada-
telské sestavy, jako kdybychom to 

nějak manažersky plánovali. Ale 
ve skutečnosti to přinesl život a 
já jsem za to rád. Je to nová gene-
race Břehů: šikovní mladí lidé, 
kteří by se jistě uplatnili v Praze 
či Brně, ale zůstávají v Třebíči a 
je potřeba dát jim prostor. Pokud 
ho nedostanou, odejdou taky.  

Váš program v heslech…
Chceme Třebíč opravenou, 

průjezdnou a průchodnou, roz-
víjející se, zelenou a čistou, pro-
sperující, kulutrní a sportovní a 
vyhledávanou. Více o tom všem 
na našem webu. 

Chcete Třebíč průjezdnou, 
ale máte problémy s obchva-
tem...

Nemáme. Když jsme před lety 
přišli do zastupitelstva, byli js-
me pro zachování jeho trasy 
tak, jak byla v územním plánu 
od roku 1998. Zůstali jsme ale s 
tímto názorem jediní, takže nám 
nezbývá než respektovat většinu 
a budeme respektovat i vyhod-
nocení vlivů na životní prostředí 
a výsledky studií porovnávajících 
tři varianty. 

Obchvat ale není všelék.  Až  
bude jednoho dne zprovozněn, 
začnou dosavadní průtah využí-
vat ti, kteří se zatím přepravují 
jinak nebo v jinou dobu než ve 
špičce, protože budou počítat 
s tím, že bude volnější. Říká se 
tomu dopravní indukce a zname-
ná to, že jakmile je větší nabídka, 
začne ji využívat víc řidíčů. 

Tak jak z toho ven?
Jít všemi možnými cestami. Než 

přijde doba sdílených automobi-
lů, s kterými optimisticky počí-
tá náš mladý městský architekt, 
podporovat dál městskou auto-
busovou dopravu, cyklodopravu 
a úplně obyčejnou chůzi. V tom 
mě potěšily hlasy cizinců, kte-
ří se sem přistěhovali, jak jsem 
je slyšel ve filmu Planeta Třebíč: 

jedním z důvodů, proč si vybrali 
naše město, je, že se tady dá všu-
de dojít pěšky.

To už míříš k životnímu pro-
středí?

Pochopitelně, s Třebíči prů-
chodnou souvisí i Třebíč zelená.  
Snad měnící se charakter poča-
sí s horkými suchými léty, setr-
valým úbytkem podzemní vody, 
aktuální kůrovcovou kalamitou 
a naopak bez užitku odtékající-
mi potoky vod při přívalových 
srážkách přivedou lidi k tomu, 
aby si víc cenili zeleně, kterou si 
sami likvidují třeba parkováním 
na trávnících nebo poškozová-
ním zdravých stromů.    

Ještě nějaké osobní krédo na 
závěr…

Když máme šťastnou sedmičku, 
tak sedm zásad činnosti praktic-
kého politika, které jsem si opsal 
někdy v roce devadesát, kdy mě 
vůbec nenapadlo, že je budu jed-
nou potřebovat. Lístek jsem dávno 
ztratil a pamatuju si jich už jen pět: 
„Neřvi. Nelži. Neponižuj. Respek-
tuj. Buď vzorem.“ Úplně to sta-
čí a místo toho posledního bych 
tam radši dal to, co říkal jan Tříska 
v Obecné škole: „Chtěl jsem jim 
dát příklad.“ A víme, jak to s ním 
dopadlo…      (PI-t10-brehD)

Sedm otázek lídrovi Břehů Milanu Zeibertovi


