
ÚVOD  k  II. LEGIONÁŘSKÉMU MARŠI 
 

Komentář k „LEGIOLISTU“, manuálu účastníka II. Legionářského marše (LeM) 
konanému 26. července 2014 v Bystřici, Nýdku a dalších obcích Slezských Beskyd. 

 
- LEGIOLIST vytištěný ve formátu A4 dostane každý zaregistrovaný účastník na startu pochodu. Bude mu 
sloužit jako informátor, průvodce po zvolené trase a především jako záznamník razítek z kontrolních 
stanovišť. 
 
- Kdo přijede na LeM vlakem, musí dojít na start u restaurace BOWLING pěšky (lze i autobusem). 
Přístupová cesta vede ve směru na Nýdek a je 1,7 km dlouhá. Míjí TESCO, za přechodem na kruhové 
křižovatce obecní úřad, dřevěný katolický a zděný evangelický kostel. 
 
- Restaurace BOWLING bude otevřena od 6:00 hod. a nabídne hostům občerstvení i sociální zařízení. Vedle 
BOWLINGU se nachází obchůdek místní pekárny Lištvan, kde můžete koupit i čerstvé pečivo. 
 
- Pěší turisté, kteří mají raději společnost anebo chtějí jít ve vleku orientačně zdatnějších, ať přijdou na start 
před 9:00 hod. V devět nastoupí na pochod průvodce z KČT Třinec, za něhož se můžete „zavěsit“. Tuto 
nabídku nedoporučujeme zájemcům o náročnou 50 km trasu, na kterou je rozumné vyjít časněji,  nejlépe 
před 8:00 hod. 
 
- Všem účastníkům LeM doporučujeme aby měli s sebou turistickou mapu (ideální je mapa KČT č. 97 
Slezské Beskydy v měřítku 1:50000). Velice dobrým pomocníkem je i mobilní off aplikace mapy.cz, která je 
volně stáhnutelná a měla by mít aktuální turistickou náplň. Kdo rád používá GPS navigaci bude mít 
příležitost ji plně uplatnit. Na rubu LEGIOLISTU jsou uvedeny nadmořské výšky i GPS souřadnice 
kontrolních stanovišť, zkráceně (R). 
 
- Podrobný popis všech tras najdete na startu, kde bude volně k dispozici. Ti kteří se připravují předem, si 
budou moci stáhnout podrobný popis tras z webových stránek (snejdarek.ic.cz) a vytisknout. Na startu budou 
organizátoři připraveni poradit a odpovědět na jakékoliv otázky. 
 
- Účastníci našeho pochodu, kteří přijedou na start LeM po vlastní ose, pravděpodobně využijí parkoviště u 
restaurace BOWLING. Po absolvování pochodu se k BOWLINGU budou moci vrátit autobusem vyjíždějícím 
z cíle na Kolibiskách ve 14:50 anebo ve 20:50 hodin. Jestliže si zajistíte řidiče ochotného převézt auto 
(motocykl) ze startu do cíle, vše se Vám zjednoduší a budete moci strávit příjemné odpoledne nebo i noc na 
Kolibiskách. Ke stanování nebo na širák jsou v údolí Hluchové ideální podmínky. 
 
- Velmi nás potěší každý účastník LeM na koni, nemine ho Legionářská pocta. Legionářský marš by tak 
získal svéráznou podobu, připomínající Šnejdárkovy časy s jezdeckou elitou. 
 
- V cíli očekáváme i motorkáře, loni potěšili kromě motofandů i svezeníchtivé slečny. Dětem i dospělým opět 
připravíme minisoutěž ve střelbě ze vzduchovky. 
 
- K poslechu byla loni a snad bude i letos živá hudba k níž si můžeme pobrukovat a třeba i zatančit. Máte-li 
muzikantské nadání neváhejte a vezměte s sebou i kytaru, převezeme ji Vám ze startu do cíle. Závěrečné 
rozjímání očekáváme stejně jako loni u táboráku, kde nezničitelní vydrží až do kuropění, protože v okolí cíle 
nebydlí nikdo koho bychom rušili. 
 
 

 


