
 

Nejvzdálenější účastníci Legionářského marše byli z Itálie, i když 

k Bystřici mají blízko 

Manželé Luigi  Romano a  Radomíra Majerová, rodačka z Bystřice, která se v roce 

1995 provdala do Itálie, navštívili se svými dětmi, sedmnáctiletým Marcem a 

dvanáctiletou Patricií Bystřici. „Nebyla to náhodná návštěva,“ jak mi řekly jejich 

děti, které skvěle hovoří česky,“ ale věděli jsme, že koncem července se  

v Bystřici uskuteční II. ročník Legionářského marše, kterého jsme se chtěli 

zúčastnit.“ V sobotu 26. července se tak stali nejvzdálenějšími účastníky pochodu 

na trase 10 km, kterou absolvovali. Bydlí v italské vesničce Quargnento, která má asi 

1500 obyvatel nedaleko Alessandrie, skoro stotisícového města na severu Itálie. „Do 

Bystřice jezdíme pravidelně, mám zde rodiče a bratra a vracím se zde velmi 

ráda, protože je to můj domov,“ řekla paní Radomíra. V Bystřici se narodila, do 

školy ovšem chodila do nedalekého Nýdku. Důvodem bylo to, že v Bystřici již nebylo 

místo a do nýdecké školy to měla blíž. Po ukončení školní docházky se vyučila 

v oboru servírka a nastoupila do práce v Třinci.  Zde také potkala svého budoucího 

manžela a odstěhovala se do Itálie. „Domů se vždy těším. Jak čas neskutečně 

rychle utíká, tak mě to táhne domů do Bystřice. Za těch několik let se zde 

mnohé změnilo. Bystřičané mají skoro vše dostupné. Nejde jen o obchody, 

lékaře, ale je zde nádherný školní areál, který by nám mohla závidět kterákoli 

obec v České republice, je zde postaráno i o seniory v Domě s pečovatelskou 

službou, je zde čisto, je vidět, že vedení obce udělalo kus poctivé práce. Je 

tady nádherně, vyřiďte to prosím panu starostovi.“  

Pan Luigi Romano, který je dnes již v důchodu, pracoval víc jak 40 let v papírenském 

průmyslu. Zajímá ho historie, především období II. světové války, osudy jeho 

bratrance ve válce, o kterém bohužel do dnešních dnů jeho rodina nic neví.      

Potěšil nás zájem Marca Romano o čs. legionáře v Itálii, kterých zde bylo 20 000, což 

ho překvapilo. Marco se rozhodl, že ve své obci bude po stopách našich legionářů 

pátrat. Všichni se těší na III. ročník Legiomarše, který se uskuteční 25. července 

2015. 

 



 

Zleva -  Marco Romano, Šimon Majer, Patricia Romano, Radomíra Majerová a Luigi 

Romano. Za účast na II. Legiomarši obdrželi Legionářskou poctu  

 
 

 

 

 

 


