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Legiovlak v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Legiovlak - |egionářské muz€um na kolejích, opět putuj€ po Čechách,
jeho další zastávkou v jubilejním roce 100. výročí vzniku
českos|ovenské republiky bude Brandýs nad Labem, kde ho můžete
zdarma navštívit od 27. do 30. áří 2018.

Legiovlak, pojízdné
muzeum na kolejich
československé obce
legionářské, připomíná
100. výročí boje česko-
slovensloých legii za sa-
mostatný §tát.

Souprava historichých vagonů, která
vznikla za podpory Ministerstva obra-
ny ČR a mnoha dalších institucí, pro-
jede do roku 2020 celou Českou re-
publiku a Slovensko. V současnosti se
Legiovlak skládá ze 13 zrekonstruova-
ných vagonů, jalo_imi se desetitisíce čs.
legionářů přepravovaly napříč
Ruskem po transsibiřské magistrále
v letech 1918-1920. Připomíná, že
vznik Československé republiky stál
na životech a odvaze legionářt, kteň
s myšlenkou samo§tatného §tátu
Čechů a Slováku bojovali prakticky po
celém světě a na všech bojištích pnini
světové války.

Legiovlak představuje naši vojen-
skou historii široké veřejnosti a zam&
fuje se především na školni mládež,
kteréje sto let stará historie poněkud
vzdálená. Proto jsou připraveny skupi-
nové prohlídky, na které se lze dopře.
du objednat prostřednictvim formulá-
ře na webu www.legiovlakcz a zamlu-
vit si přesný čas. ,ý roce, kdy si pfipo-
mínáme 100. Yýroči vzniku naší re-
publiky a konec jedné z nejstrašněj-

ších válek všech dob, je návštěva
Legiovlaku ideální přiležitostí, jak si
§rto vlfunamné události připomenout.
Legiovlak má tu qýhodu, že za nim
nemusíte nikam cestovat a přiiede až
dovašeho města," řiká JiříCharfreitag,
tajemník projektu Legie 100.

Expozice Legiovlaku je přístupná
zcela zdatmakaždývšedni den od 8.00
do 18.00 a o vikendech od 9.00 do
19.00, od 14.00 každou celou hodinu
pak probíbají komentované prohlidky
s průvodcem pro širokou veřejnost.
Každf návštěvník Legiovlaku může na
místě zjistit, jestli měl legionáře mezi
sqými předky, Posádka v Plukovní pro-
dejně dokáže hledat konkrétní osoby
v databázi, kterou se i dílry návštěvni
kům daři doplňovat o fotografie, do-
kumenty, vzpomínky i hmotné před-
měty z pozůstalostí. Od vfiezdu
Legiovlaku v roce 2015 se takto poda-
řilo doplnit na 5 000 karet legionářů.

Novinkou letošní sezony je expozice
věnovaná loutkoqým divadlům česko-
slovenskt_ých legionářů, kterou pos\tt-
io Muzeum loutkoqých kultur
z Chrudimi. ,ý promítacím voze, kde
jinak běží ještě dokument o legúch,
ktený jsme natočili vlastními silami,
takje nově 10 origináInich marionet,
se kterými hnáli pfimo na frontě italšti
Iegionáři bratň Kopečtl, pravnuci pat*

rona českého loutkařswí Matěje

Kopeckého," říká Charfreitag a dodá-
vá: ,,Legionáři nebyli jen stateční bo-
jovnici, ale uměli se postarat i o kultu-
ru azábavu ve svém volném čase, čímž
si dobývali uznání a obdiv civilistů
i spolubojovniku."

Historické vagony Legiovlaku jsou
zrekonstruovány tak, aby věrně odpo-
vídaly dobovým reáliim a návštěvní-
kům co nejblíže pňblíži}y podrobnosti
z legionářského života a jejicřr boje.
Soupraly legionářských vlaků byly to-
tů kasáma na kolejích a legionáři se

museli postarat o vše sami aještě vpo-
hybu. Běžný přĎytek vojáku předsta-
vuje tzv. těpluška až pro 30 mužů,
která ostře kontťastuje luxusnímu sa-
lonnímu vozu pro dústojniky a gene-
rály. Návštěvníci si mohou prohléd-

nout další vagony ze života legionářrl,
například wz polní pošty, nejspolehlř
vějši prostředek komunikace na celé
tehdejší Sibiři, ,,létajíci" sanitní va-
gon, vozy s kovářslc.ými či krcjčovský-
midi|nami.

Způsob boje legionářů pak pňblíží
improvizovaný obměný wz, kte4ý je
po zubyvyzbrojený dělem a kulomety,
štábní vagon pro plánování operací či
plošinové vozy s materiálem. V průbě-
hu roku byse k Legiovlaku měla pňdat
i zrekonstruovaná parni lokomotiva,
ta ale bohužel na zaěállru sezonyještě
neni provozuschopná, ač se na jejím
znovuzrozeni intenzivně pracuje v pl-
zeňském depu. Další informace najde-
te na webu www.legiovlak.cz.

Jiří Charfreitag, taj emník p roj ektu

chrámový sbor VÁCLAV a italské
Gargano k sobě neodmyslitelně patří
V letoŠním roce, kdy slunce svítí, je teplo a modrá obloha snad každý Zájezd byl uskutečnén ve spolupráci lF-. . t
den,byčlověkřekl,žeaninetoužívyrazitněkamnajih.ApřestosCKSURFSportMilošeEnglmaiera<
Chrámový sbor Václav v čele s Marií Nohynkovou již po páté odjel na 1_ 

Čjsteč.:é finanční podpory města.

týdenní turné do vie§te v ltálii. Naším cílem nebylojen koupání v mo,

_ ři, vtýiety a slunění, ale též provedení
dvou koncertů v chrámech ve vie§te
a v Rodi Garganico.

Ve Vieste nás srdečně pozdravil za-
stupujici černošshý kněz. Náš zpěv
i dvě varhanní sóla Lukáše Dvořáka se

všem pňtomným líbily. V Rodi jsme
tentokr.át vystupovali v kostele San
Nicola di Mira, ve čtvrti, kde kostel je sqým zpěvem se pfidali i posluchači.
centrem života města. Lidé procháze- obrovská srdečnost, přátelská obje-
li, postáli, posadili se, popovídali a zas tí, prostě neopakovatelná atmosféra
odešli,jakkdochtěl. Naprostodomác- zů§tane wyta v našich vzpomínkách.
ká atmosféra. Již při zkoušce jsme Nazávěr*praváitalskázmrzlina-no,
,,měli plno", o koncertu nemluvč. neieďtetamkvrllitomu!
Plnýkostel ve stqie aplaudoval, a kdlž zaChrómwý sbor
jakopřídavekzazněloFatimskéAve, uÁClAvRůžanaStrónská
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