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Legionářský marš to je název pochodu za uctění československých legionářů padlých       
v 1. sv. válce. 
Trasa začíná v Bystřici nad Olší a končí v Nýdku. Účastníci by ale neměli minout kopec 
Polední. Co je tam čeká, na to už se zeptáme pořadatele Zdeňka Macoška, kterého po 
telefonních linkách zdravíme. 
 
Moderátor: „Dobrý den pane Macošku, letos se nebudete věnovat jen 
československým legionářům, ale také připomínce mistra Jana Husa. Je to tak?“ 
Z.M : „Samozřejmě, můžu to rozvést?“ 
 
M: „Ano můžete to rozvést“. 
Z.M.: “My jsme se nikdy nevěnovali jen legionářům. Jde o záležitost, nerad bych byl příliš 
patetický, ale v podstatě vlasteneckou. Učitelé dějepisu na regionální dějiny zapomínali.   
A proto, především tady, v kraji nad Olší, chybí občanské povědomí o více než šesti stech 
letech sepětí s českými zeměmi. Loni jsme připomenuli 440 let češtiny na Těšínsku. Letos 
přišel na řadu Jan Hus, což souvisí s velmi kulatým výročím jeho upálení. Příště by to 
mohl být Karel IV. 
Přestože se leckomu zdá, že vlastní stát a národ už nikoho nezajímá, forma 
Legionářského marše lidi oslovuje. Je tady od rána šrumec, účastníky nejspíš těší, že cítí 
českou, ale i československou vzájemnost. Patří k lidské přirozenosti vidět a slyšet své 
soukmenovce. Je příjemné pozorovat, jak - aniž bychom se kdy potkali - máme k sobě 
blízko. 
 
M: „Zkuste nám trochu přiblížit ten samotný pietní akt“. 
Z.M. “Ten pietní akt? No, my tomu ani neříkáme pietní akt. To je takové turisticko 
vlastivědné zastavení na kopci, z něhož obhlédnete celé Těšínsko. Na vrcholu Polední, v 
prostoru Památníku legionářů, máme připravené kulturně historické pásmo s výstavkou, 
projevy a slavnostní hudbou. Ale nezapomněli jsme ani na občerstvení. 
Náš kraj je multikulturní. O to více máme snahu a potřebu „rozbalit“ něco ryze českého, 
zdůraznit naše spojení s českou kulturou a českými dějinami. Letos bude, mimo jiné, 
odhalen památný kámen mistru Janu Husovi. Doplnili jsme ho keramickou deskou, 
darovanou paní starostkou z Husince, Husova rodiště. Tento neobvyklý akt doprovodí 
slovem paní Jana Šilerová, emeritní biskupka Církve československé husitské. 
 
M: „ Pojďme ještě v závěru zmínit, jaký je vlastně rozvrh a trasa pochodu a jestli lidé 
musí jít pěšky anebo mohou využít například kola? 
Z.M.“ Tak to je asi otázka, na kterou je trošičku pozdě. Na náš marš můžete vyjít mezi 6. a 
11. hodinou. V cíli končíme s předáváním účastnických diplomů ve 20 hodin. Když někdo 
vystoupá do 11. hodiny na Polední, stihne i slavnostní akt, neboli vlastivědnou vložku, což 
je asi půl hodinová záležitost. Po té může pokračovat po jedné ze tří připravených tras. 10, 
25 a 50 km lze absolvovat pěšky nebo na kole, 10 km i na koni, což je takzvaná hippo 
trasa. Zrovna tady máme na startu 4 koníky s děvčaty, takže opravdová legionářská 
atmosféra. 
 
M: „Tolik tedy informací týkajících se Legionářského marše. Měl je pro nás 
pořadatel Zdeněk Macošek. Děkujeme a přejeme hezký den, na slyšenou. 
 
 
 


