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Román Milana Krčmáře se 
zakládá na dobových realitách, 
příběh zasahuje i do Třebíče.  
� Antonín Zvěřina

Křest nového románu třebíčského 
spisovatele Milana Krčmáře Případ 
Toman se uskutečnil v pátek 22. října 
v třebíčské městské knihovně. 

Po cestopisu ...a duše zůstala celá, a 
románech Bezejmenní a Žena z roku 
1899 se jedná o jeho čtvrtou knihu a 
zároveň třetí, která vychází v naklada-
telství CPress ve vydavatelském domě 
Albatros Media. 

Na křest se neočekávaně dostavil i 
třebíčský rodák herec Miloš Mejzlík. 
Ten přiznal, že se s rodinou Krčmářů 
dobře zná a od autora ho zaujal zejmé-
na román Bezejmení. 

Vlastní křest proběhl netradičně, 
některé pasáže z knihy předvedl diva-
delní soubor Ampulka. Jeho člen 
Michal Miki Lukáč se ujal také mode-
rování.

Autor prozradil, že román se zakládá 
na skutečných událostech, které se sta-
ly v letech 1911 až 1935. Přesně 110 let 
před křtem knihy, tedy 22. října 1911, 
byl v lese mezi Rohatcem a Ratíškovi-
cemi na Hodonínsku zavražděn jistý 
muž. 

Jeho totožnost byla zprvu nezná-
má, později se myslelo, že se jedná o 
bohatého statkáře Ladislava Tomana, 
nakonec byl ale za vraha označen sám 
Toman, který si dotyčného vytipoval 
coby svého dvojníka, na základě čehož 
měli Tomanovi příbuzní vyinkasovat 

Tomanovu životní pojistku. 
To je vyšetřovací verze, za kterou 

byl Toman odsouzen k smrti prova-
zem, císař mu změnil trest na doživotí. 
Toman zemřel v roce 1935 na Mírově 
jako nejdéle „sloužící“ vězeň té doby, 
aniž by blíže zaznamenal, že kolem něj 
šly dějiny – byl zavražděn arcivévoda 
František Ferdinand, vypukla světová 
válka, vzniklo Československo, byla 
hospodářská krize či že se v Německu 
chopili moci nacisté.

„V případu ale panovalo tolik zvratů 

a podivných událostí, že dodnes není jis-
té, zda Toman opravdu vraždu spáchal. 
Zločin byl tehdy velmi sledován novina-
mi nejen po celém Rakousku-Uhersku, 
ale i v okolních zemích, proto jsem knihu 
opět doplnil řadou novinových článků a 
fotografi emi, které k případu vyšly,“ pou-
kázal Krčmář. 

Doplnil, že nejvíce se této vraždě 
věnoval Rudolf Těsnohlídek, který byl 
nejen básníkem a spisovatelem, ale i 
soudničkářem Lidových novin – a dá 
se říct, že právě na tomto případu novi-

nářsky vyrostl. 
V románu právě Těsnohlídek spo-

lu se šéfredaktorem Lidovek Arnoš-
tem Heinrichem nacházejí různé 
podivnosti ve vyšetřování a nevědom-
ky odhalují podivné okolnosti, které 
Tomanův případ doprovázely.

Příběh se odehrává nejen na Hodo-
nínsku, ale také v Brně, Uherském 
Hradišti, kde probíhal soud s Toma-
nem, dále u Olešnice na Blanensku, 
odkud Toman pocházel, ve Velkém 
Meziříčí a také na Třebíčsku. Tam všu-
de Tomanův čin nějakým způsobem 
zasáhl.

Herec Miloš Mejzlík spěchal do Br-
na, přes to si našel čas na krátké shrnu-
tí své současné práce. „V červenci jsem 
oslavil sedmdesátku a říkal jsem si, že 
bych měl v práci zvolnit, ale zatím to tak 
nevypadá,“ přiznal. 

Velice by ho mrzelo, kdyby opět 
covid znemožnil uvádět představení, 
která byla naplánovaná. „Natáčel jsem 
seriál pro Českou televizi a bude mít pre-
miéru fi lm, který jsem točil před rokem. 
Má název Lidi krve a je docela avant-
gardní,“ naznačil. 

Připustil, že do Třebíče jezdí čas-
to, ale pouze na hroby svých blízkých. 
„Když byla karanténa, tak jsem větši-
nu času trávil na chalupě v Přešovicích u 
Rouchovan na Třebíčsku. Moc se těším, 
až bude v Třebíči hotové centrální Kar-
lovo náměstí a těším se na to, že tam 
budou tři kašny, které tam kdysi bývaly. 
Ty si pamatuji jen z fotek. Pokud budu 
pozván, rád na otevření náměstí přije-
du,“ uzavřel krátké vyprávění herec 
Mejzlík. 

TŘEBÍČSKÝ RODÁK herec Miloš Mejzlík (vlevo) s autorem knihy Případ 
Toman Milanem Krčmářem.  Foto: Antonín Zvěřina

Křest knihy Krčmáře navštívil herec Mejzlík

Naše výrobky určitě zná-
te a máte doma, ale víte, 
kde a jak se vyrábí?

Společnost Huhtamaki 
Česká republika a.s. sídlící 
v Přibyslavicích nedaleko Tře-
bíče je součástí nadnárodní skupiny Huhtamaki, 
která je jedním z  největších světových výrob-
ců obalů na  potraviny. Společnost Huhtamaki 
oslavila v  loňském roce již 100 let své existen-
ce a historie výrobního závodu v Přibyslavicích 
sahá dokonce až do roku 1690. 

V  současné době se v  Přibyslavicích vyrá-
bí obaly na vejce a krabičky na ovoce a to vše 

výhradně ze sběrového papíru. Společnost ak-
tuálně zaměstnává 260 lidí a  řadí se k  nejvý-
znamnějším a nejstabilnějším zaměstnavatelům 

v regionu. A co budoucnost? Stále do na-
šeho závodu investujeme 

a rosteme a to jak v po-
čtu vyrobených výrobků 
a  obratu, tak v  počtu 

zaměstnanců. Proč? Pro-
tože jde o  naši budouc-

nost, vyrábíme obaly na po-
taviny, které jsou šetrné k  životnímu prostředí 
a  vytváříme nové a  zároveň stabilní pracovní 
příležitosti.

Ekologický výrobek z Vysočiny – je to tak, vět-
šina vajec, která kupujete v obchodech, je balena 
v krabičkách, které se vyrábí v závodě Huhtama-
ki v Přibyslavicích.  A právě ta krabička na vejce, 
kterou všichni známe už od dětství, je vlastně je-
dinečný obal, který je vyroben 100% ze sběrové-
ho papíru tedy odpadu, je znovu recyklovatelný 
a je kompostovatelný a biodegradabilní.

A  jak se taková kra-
bička na  vejce nebo 
na ovoce vlastně vyrábí?

Vezmeme říční vodu 
z  řeky Jihlavy, přidáme 
do ní sběrový papír posbíraný z modrých kon-
tejnerů a  rozmixujeme ve  velkém mixeru, kte-
rému říkáme rozvlákňovač. Poté tuto papírovou 
„kaši“ zvanou papírovina naředíme, až máme 
98,5% vody a 1,5% papíroviny. Následně se přes 
síto nasaje na  formu tato látka, a  tak vznikne 
tvar finálního výrobku. Tento mokrý výrobek se 
následně suší a nakonec ho lze opatřit etiketou 
nebo potisknout. 

Huhtamaki Česká republika, a.s.
Petrovická 101, 675 21 Přibyslavice
Regionální zaměstnavatel s tradicí

e-mail: prace@huhtamaki.com
tel.: 568 894 111

Víte, že většina vajec, která koupíte v obchodě, jsou balena  
v krabičkách vyrobených v Přibyslavicích na Vysočině?
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