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TRASA 10     Délka 10 km,  stoupání 520 m, nejvyšší bod 835 m n.  m. 
START Bystřice Bowling-pekárna > Polední (R)  > Loučka > chata Filipka (R)  > CÍL hostinec Nýdek Hluchová-Kolibiska.

TRASA 25     Délka 25 km,  stoupání 1370 m, nejvyšší bod 995 m n . m. 
START Bystřice Bowling-pekárna >Polední (R)  > resturace Nýdečanka > Sedlo (R)  u meteorologické stanice > turistická chata
na Čantoryji (R)  > vrchol Velké Čantoryje s rozhlednou > Beskydské sedlo > Velký Sošov > Česlar > soukromá tur. chata
„ Cieslarovka“ na Malém Stožku (R)  v Polsku > CÍL hostinec Nýdek Hluchová-Kolibiska.

TRASA 50     Délka 50 km,  stoupání  2250 m, nejvyšší bod 995 m n. m.  
                             (trasa 50+ není zna čená, vede k nejvýchodn ějšímu bodu ČR, délka  +6 km, stupání  +180m – viz rub LEGIOLIST U)
START Bystřice Bowling-pekárna > Polední (R)  > rest. Nýdečanka > Sedlo (R)  u met. stanice > tur. chata na Čantoryji (R)
> vrchol Velké Čantoryje s rozhlednou > Beskydské sedlo > Velký Sošov > Česlar > soukr. tur. chata Malý Stožek (R)  v Polsku
> hostinec Nýdek Hluchová-Kolibiska (R)  > tur. chata Velký Stožek (R)  v Polsku > rekr. středisko (bufet u koupaliště) v horské
osadě Bahenec (R)  > Bukovec, hostinec U Turka (R)  > Kotelnice (údolí se stejnojmenným potokem) > Kostkov > osada Zimný
(matiční pomník popraveným učitelům) > Filipka vrchol > tur. chata Filipka (R)  > CÍL hostinec Nýdek Hluchová-Kolibiska.

Na startu: ■ Registra ční poplatek činí 10 Kč (děti do 10 let zdarma). Obdržíte tento LEGIOLIST  s originálním registračním číslem.
■ Registrace od 6:00 do 11:00 hod. v přístřešku u pekárny za restaurací BOWLING v Bystřici nad Olší. 
■ Zájemci o absolvování pěší 50-ti kilometrové trasy by měli zahájit pochod před osmou hodinou ranní.
■ Podrobné mapy s popisem tras a zvýrazněnými kontrolními stanovišti (R) budou k dispozici na startu. 
■ Restaurace a večerka p. Lisztwana bude od rána otevřena. Novinkou je znalostní soutěž pro děti o Karlu IV. a Těšínsku.

Na Polední: ■ Na vrcholu Polední (672 m n. m.), v prostoru Památníku legionářů, začne v 11:00 hod. tradiční vlastenecké shromáždění. 
Letos bude hlavním tématem 700. výročí narození Karla IV. s pokřtěním Karlovy lípy a připomínka 600 let uplynulých od 
upálení, Husova souputníka, Jeronýma Pražského. Nezapomeneme na stoletý odkaz čs. legií a slezských legionářů. 
Akci doplní tematická výstavka na mobilních panelech a slavnostní otevření nové pěší turistické trasy vedoucí přes Polední.
■ K dispozici bude chlazené občerstvení i něco na zub od Matice Slezské z Bystřice.
■ Kontrolní stanoviště Polední s „pochodovým“ razítkem (R) a ražbou groše bude k dispozici od 7. do 12. hod.
■  Každý p říchozí získá za kámen donesený na Českou mohylu o hmotnosti  alespo ň  jednoho 
kilogramu Šnejdárk ův groš 4. ražby!

Na trasách  : ■ Plánovanou délku trasy si můžete změnit i v průběhu pochodu. Do cíle však musíte dorazit před 20. hodinou, aby Vaše 
úsilí mohlo být korunováno Legioná řským diplomem . 
■ Na stanovišti Sedlo (R), mezi Nýdkem a Vendryní, bude razítko k dispozici od 7:30 do 14:00.
■ Dálkoplazi, kteří se vydají na  50-ti km trasu, by měli projít kontrolou na Kolibiskách do 14. hodiny.
■ Trasy 25 a 50 vedou z části po státní hranici. Nezapomeňte proto své doklady, případně polské zloté, protože některé  
turistické chaty na hlavním hřebenu se nacházejí už na polském území. 

            ■ Na všech trasách LeM narazíte na obchůdky, restaurace a turistické chaty. Na rubu tohoto LEGIOLISTU je většina míst      
s  občerstvením vyznačena piktogramem domečku.
■ Zobrazený průběh a popis tras nemusíte považovat za závazný, přestože ho doporučujeme dodržet  pěším účastníkům. 
Orientačně a výkonnostně zdatní cyklisté mohou zvolit jiné, vlastní trasy. Závazný je pro všechny průchod, či průjezd, 
kontrolními body - stanovišti (R), které jsou zvýrazněny na rubové straně LEGIOLISTU a doplněny o souřadnice GPS. 
■ Kontrolní stanoviště s povinným razítkem jsou avizovány tabulkami se zvýrazněným písmenem (R). 
■ Průchod kontrolním bodem – stanovištěm si hlídá každý účastník sám. Otisk příslušného razítka na zadní straně tohoto 
LEGIOLISTU mu bude v cíli sloužit pro kontrolu absolvované trasy. Na kontrolních stanovištích musíte o zapůjčení razítka 
požádat obsluhu nebo správce daného objektu. Na startu, na Polední, v Sedle a v cíli máme razítka vlastní. 
■ Každý účastník pochodu jde na vlastní zodpovědnost. Trasy jsou vedeny po bezpečných, převážně značených turistických
cestách a pěšinách. Z hřebenových poloh je dostatek sestupových zkratek do údolí. 
■ Uzávěry údolí nejsou pokryté mobilním signálem. V cíli je možné využít pevnou telefonní linku.

V cíli: ■ Po příchodu do cíle a předložení LEGIOLISTU s otisky razítek z kontrolních stanovišť (R), obdržíte zalaminovaný 
Legionářský diplom doplněný o osobní data, délku a způsob absolvované trasy.
■ V 16:OO vyhodnotíme znalostní soutěž o Otci vlasti Karli IV. Odměněni budou nejšikovnější a možná i další děti.
■ V hospůdce na Kolibiskách si budete moci dopřát jídlo a pití, na čepu bude tradiční RADEGAST. Odpoledne nám zpestří 
živá hudba. Děti i dospělí se mohou odpočinout anebo vydovádět u vody i táboráku. 
■ K odvozu z Kolibisek do Bystřice (se zastávkami na přání) bude přistaven autobus v 16, 18 a 21 hod. 
■ V cíli  budeme k dispozici od 10. do 21. hod. a pak se uvidí.

Vše o letošním i minulých LeM najdete na www. snejd arek.cz . 

Telefonické spojení na organizátory:  +420 721 823 498,  +420 603 450 988;    Pevná linka v cíli:  +42 0 558 356 221

Elektronické kontakty: majer.petr@centrum.cz, macosek-geo@volny.cz

S tímto LEGIOLISTEM zacházejte důstojně, zůstane Vám na památku!


