
10. Legionářský marš 

Přijměte  prosím  pozvání  na  jubilejní  10.  Legionářský  marš,  který  se
uskuteční 30. července 2022 v Památníku legionářů na vrchu Polední
v Bystřici nad Olší. Od roku 2012 Památník legionářů navštívily tisíce
lidí,  jak  z České  republiky,  tak  ze  zahraničí  a  stal  se  tak  oblíbeným
výletním  místem  v Těšínských  Beskydech.  Legionářský  marš,
každoročně organizovaný ČsOl a KČT zaujal nejen mládež, ale i seniory,
z nichž mnozí absolvovali všechny dosud uskutečněné ročníky. Chceme
aby ten letošní byl atraktivní a nadlouho se zapsal do paměti účastníků.

Jubilejní marš bude mít dvě části. V první vystoupáme, tzv. hvězdicovým
způsobem, na vrchol Polední, přičemž si každý může zvolit vlastní trasu.
Zde  máme  mezi  10.  až  14  hod.  připravený  tradiční  program. Po
zápisu obdržíte Legionářský diplom se slosovatelným pořadovým číslem.
Za   kámen  uložený  na  Mohylu  české  státnosti  budete  odměněni
památečním Šnejdárkovým grošem.  V průběhu akce se budete moci,
jako každý rok, zúčastnit vědomostního kvízu s drobnými i hodnotnými
cenami. I letos připravujeme laickou scénku s tématikou zaměřenou k
jubilejnímu výročí.  V průběhu dne nám bude k dobré náladě vyhrávat
reprodukovaná  hudba.  Využít  můžete  nabízené  občerstvení,  které
připraví  Matice  slezská,  pob.  spolek  v Bystřici  nad  Olší  a  další  naší
příznivci.

Vyvrcholení  první  části  10.  marše  nastane  v  pravé  poledne,  kdy
předseda  Československé  obce  legionářské  jednoty  Frýdek-Místek
plk.v.v.  Petr  Majer  přednese slavnostní  projev.  Předcházet  mu budou
zdravice hostů, rekapitulace deseti ročníků z úst zástupců Klubu českých
turistů  a příspěvky spjaté s legionářskou tématikou a Těšínskem. Po
skončení hlavního projevu bude pod Mohylu české státnosti uložena prsť
ze Štítiny u Opavy, rodné obce francouzského legionáře Heliodora Píky,
který  se v  lednu 1919 zúčastnil  bojů  o  Těšínsko.  Poté  se pokloníme
památce generála Josefa Šnejdárka, položíme k jeho obelisku květiny a
sborově zapějeme  česko-slovenskou hymnu.

Druhá  část  završí  10.  Legionářský  marš.  Odehraje  se  v  bystřických
Pasekách  v  restauraci  Koliba  a  jejím  okolí.  Do  cíle  v  Pasekách  se
přesuneme, povětšinou po svých, přes vrchol Loučky (835 m n. m.) jež
nabízí  okouzlující  výhledy  do  celého  kraje.  V  Pasekách,  malebném
zákoutí Slezských Beskyd, budou od 15. hodiny po celé odpoledne znít
české i světové šlágry. V krátkých přestávkách mezi písněmi se vrátíme
ke  125.  výročí  narození  H.  Píky.  Poděkujeme  současným  i  minulým



účastníkům za  podporu  naší  novodobé legionářské  tradice.  Zasloužilí
vlastenci budou zaneseni do KNIHY PAMĚTI legionářského obrození
na  Těšínsku,  kterou  slavnostně  otevřeme.  Pro  děti  i  dospělé  máme
připravenou  soutěž  ve  střelbě  z  praku  s  cenami  pro  nejlepší.
V 18:00 hod.  se můžete těšit  na tombolu.  Do tomboly budou zahrnuti
všichni  zaregistrování  účastníci  10.  Legionářského  marše.  Vylosovaní
šťastlivci si vyberou z nabízených cen podle vlastního uvážení. Po celé
odpoledne nám bude k dispozici bohatá směsice jídla a pití z nabídky
restaurace Koliba. V pozdním odpoledni se oslava promění v neformální
veselici se závěrečným posezením u ohně. Ukončení veselice plánujeme
na  21:00  hodin  i  proto,  že  poslední  sobotní  autobus  odjíždí  z blízké
zastávky k železniční stanici ve 20 hod. a 50 min.
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