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Do Třebíče přijede Legiovlak

TRA DIČNÍ letošní biojarmark se konal na Karlově náměstí v Třebíči ve čtvrtek 14. 
září. Přilákal nejen dospělé návštěvníky, ale i malé děti. V tomto případě je okouzlily 
roztodivné kameny. Na biojarmarku se opět podával zdarma chléb s ručně stlouka-
ným máslem. Dvě hlášky z davu: „Raději bych ztloukl někoho jiného než máslo.“ A 
nebylo pochyb, koho autor myslí. Druhá: „To je v posledních dnech poprvé, co někdo 
dává něco zdarma, a není to spojené s volbami“. Foto: Antonín Zvěřina

Biojarmark lákal velké i malé

Bruslaři se dozvědí 
něco o pádech

Ukázková hodina in-line brusle-
ní se uskuteční v neděli 29. října od 
patnácti hodin v Třebíči na parkoviš-
ti u Polanky. Jedná se o individuální 
a skupinovou výuku. 

Začátečníci se například dozvě-
dí informace o technice pádů, jízdě 
vpřed i vzad, na pořadu jsou i hry. 
Zájemci si musí donést vlastní brus-
le, helmu a chrániče.   -zt-

Lékař se zaměří 
na zahraniční mise
Promítání fi lmu Směr: Válečná zó-

na, spojené s besedou zaměřenou na 
téma udržitelného rozvoje, humani-
tární pomoci a rozvojové spolupráce 
začíná v hudebním oddělení městské 
knihovny v Třebíči v úterý 31. října 
v 16.55 hodin. Má název Za hranice 
s lékaři bez hranic. Účastníci budou 
besedovat s MUDr. Tomášem Šeb-
kem. Akci zakončí autogramiáda s 
možností zakoupení knihy.   -zt-

Legiovlak připomene osu-
dy českých legionářů, jejich 
zásluhu o vznik samostatného 
státu.  

 Antonín Zvěřina

Legiovlak – legionářské muzeum 
na kolejích navštíví Vysočinu, kon-
krétně Třebíč a Havlíčkův Brod. Ve 
stanici Třebíč se zastaví od úterý 
10. do neděle 15. října a v Havlíč-
kově Brodě od úterý 17. do neděle 
22. října. 

Legiovlak, projekt Českosloven-
ské obce legionářské, připomíná 
100. výročí boje československých 
legií za samostatný stát. 

Souprava historických vagonů, 
která vznikla za podpory minister-
stva obrany a mnoha dalších insti-
tucí, projede do roku 2020 celou 
Českou republiku a Slovensko. 

V současnosti se Legiovlak skládá 
ze třinácti zrekonstruovaných vago-
nů, jakými se desetitisíce čs. legio-
nářů přepravovaly napříč Ruskem 
po Transsibiřské magistrále v letech 
1918–1920. 

Průjezd kolem světa domů do 
Československa si legionáři často 
museli vynutit tvrdým bojem s bol-
ševiky a vlastní krví. 

Legiovlak představuje českoslo-

venskou vojenskou historii nejen 
široké veřejnosti, ale zaměřuje se 
především na školní mládež, kte-
ré je sto let stará historie poněkud 
vzdálená. 

„Letos jsme si připomněli 100 let od 
významné bitvy u Zborova, a 100. 
výročí vzniku republiky se už kvapem 
blíží, návštěva Legiovlaku je tak skvě-
lou příležitostí, jak si tyto události 
připomenout a dozvědět se něco více,“ 
říká Jiří Charfreitag, tajemník pro-
jektu Legie 100.

Každý návštěvník Legiovlaku 
může na místě zjistit, jestli měl mezi 
svými předky legionáře. Posádka ve 
vagonu, který je označený jako Plu-
kovní prodejna, dokáže hledat kon-
krétní osoby v databázi, kterou se i 
díky návštěvníkům daří doplňovat o 
fotografi e, dokumenty, vzpomínky i 
hmotné předměty z pozůstalostí. 

Od výjezdu Legiovlaku v roce 
2015 se takto podařilo doplnit na 
tři tisíce karet legionářů. Expozice 
Legiovlaku je přístupná každý všed-
ní den od 8 do 16 a o víkendech od 
9 do 16 hodin zdarma. 

Komentované prohlídky s prů-
vodcem pro veřejnost bez objed-
návky začínají každý den od čtrnác-
ti hodin  a opakují se v pravidelných 
hodinových intervalech.
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Kvalitní vzdělávání
s rozvíjením talentu
ZODPOVĚDNĚ
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Akademie věd bude provádět soci-
ální výzkum také v Třebíči do soboty 
11. listopadu. 

Jednat se bude o náhodně vybra-
né domácnosti prostřednictvím 
společnosti MEDIAN. „Kolik si jich 
vytipovala v Třebíči, nevíme. Slibují, 
že budou dodržovat všechna pravidla 
související s výzkumem,“ uvedl staros-
ta Pavel Janata.

Cílem akademického projektu je 
získat dosud chybějící informace o 
rodinných a společenských vazbách 
obyvatel České republiky. 

Získané statistiky budou sloužit k 
rozvoji společnosti v oblasti sociolo-
gie, politologie a ekonomie a budou 
tak zdrojem výstupů o stavu a smě-
řování české společnosti. 

Dotazování probíhá osobním roz-
hovorem, který trvá ve většině přípa-
dů 40 minut. Otázky se týkají každo-
denního života, hodnot a názorů 
českých občanů. 

Odpovědi jsou zcela anonymní a je 
vyloučeno jakékoliv zneužití osob-
ních informací. Účastníci výzkumu 
obdrží malý dárek. -zt-

V Třebíči probíhá sociální 
výzkum Akademie věd


