
DŮLEŽITÉ INFORMACE ke 4. Legioná řskému marši 

 konanému v sobotu 30. července 2016 ve Slezských Beskydech

� Zájemci o absolvování Legionářského marše (LeM), kteří přijedou vlakem, se musí přesunout (lze i
autobusem) na start  vzdálený 1,7 km, nacházející  se u pekárny Lištvan (vedle restaurace BOWLING).  Na start  se
dostanete po po dlážděném chodníku vedoucím souběžně se státní silnicí ve směru na Nýdek. Přitom minete TESCO,
obecní úřad, dřevěný katolický a zděný evangelický kostel, mateřskou školku a autobusovou zastávku U Baráků.

� Účastníci  našeho  pochodu,  kteří  přijedou na start  LeM po vlastní  ose,  mohou využít  k  parkování
volných  ploch v  okolí  BOWLING-u a pekárny.  Po  absolvování  pochodu se na místo  startu  můžete vrátit  autobusy
vyjíždějícími z cíle na Kolibiskách v 16, 18 a 21 hod. Budete-li mít řidiče, který Vám převeze auto (motocykl) ze startu do
cíle, pak se Vám vše zjednoduší a vychutnáte si příjemné odpoledne nebo i noc na Kolibiskách. Parkovacích ploch je i v
cíli dostatek. Ke kempování nabízí údolí Hluchové ideální podmínky.

� Restaurace v suterénu pekárny vedle startu bude otevřena od 6:00 hod. a poskytne hostům zázemí a
občerstvení. Otevřená bude i samoobslužná večerka pekárny Lištvan, kde můžete nakoupit vše potřebné na pochod,
včetně čerstvého pečiva.

� Legitimací každého účastníka Legionářského marše je LEGIOLIST s originálním registračním číslem.
Ten obdržíte na startu pochodu za poplatek 10 Kč. LEGIOLIST je vytištěný ve formátu A4 (oboustranný potisk). Jsou na
něm uvedeny podrobné informace o trasách pochodu i jiné cenné rady, včetně schematické mapy všech tras pochodu.
Volný prostor na rubové straně slouží k otištění razítek z kontrolních stanovišť (R). Po skončení pochodu a odečtení
údajů o Vámi absolvované trase, Vám LEGIOLIST zůstane na památku. 

� Zájemci o náročnou 50 km trasu, by měli vyrazit na pochod co nejspíš, nejlépe před 8. hod. 

� Pěší turisté, kteří se lépe cítí ve skupině anebo se chtějí jistit ve vleku orientačně zdatnějších, mohou
využít hromadný start v 9:15 hod. Ten zajišťuje KČT Třinec, včetně průvodce.

� Všem účastníkům LeM doporučujeme, aby měli s sebou turistickou mapu. Ideální je prodejná mapa
KČT č. 97 Slezské Beskydy v měřítku 1 : 50 000. Velice dobrým pomocníkem Vám může být i mobilní off-line aplikace
mapy.cz, která se dá stáhnout do mobilu z internetu. Měla by zachycovat nejnovější turistický obsah a značené cesty by
měly  být  v  souladu  se  stavem  v  terénu.  Kdo  ovládá  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 bude v tištěné podobě  k  dispozici  na startu. Tentýž popis najdete i  na
stránkách www.snejdarek.cz, kde si ho můžete v klidu domova prohlédnout a vytisknout. Na startu budeme připraveni
vysvětlit případné nejasnosti, poradit nebo odpovědět na Vaše otázky týkající se jednotlivých tras marše.

� Stejně jako v loňském roce, nás velmi potěší každý(á), který(á) absolvuje Legionářský marš v sedle
koně. Nemine ho(ji) Legionářská pocta. Chceme udržet originální atmosféru pochodu evokující  Šnejdárkovy časy, kdy
koně byly živou součástí vojenského života. 

� Přinesete-li kámen (m ůže být autorizovaný nebo výtvarn ě upravený) na voln ě loženou Mohylu
české státnosti na vrcholu Polední, získáte Šnejdárk ův groš 4. ražby!  Zde bude v 11 hodin, stejně jako každý rok,
zahájeno vzpomínkové zastavení s legionářsko-vlasteneckým podtextem. Letos si mimo jiné připomeneme 700. výročí
narození Karla IV. a 600. výročí upálení Jeronýma Pražského. Slavnostně  bude uložena prsť z legionářských bojišť.
Symbolicky otevřeme nově vyznačenou pěší turistickou trasu vedoucí kolem Památníku legionářů.

� Cestou  foťte  a  natáčejte,  abyste  si  pro  sebe  i  své  blízké  uchovali  neopakovatelné  okamžiky  z
letošního, už 4. Legionářského marše. Své fotografie a videa nám můžete poslat na adresu  snejdarek@centrum.cz,
určitě nás potěší a rádi je zveřejníme.

� V cíli na Kolibiskách se můžete spolehnout na přiměřené zázemí, dostatek jídla a pití. Pro obveselení
máme přislíbenou i živou hudbu. 

� Máte-li muzikantské nadání, neváhejte a vezměte svůj oblíbený hudební nástroj, který Vám, v případě
zájmu, můžeme převézt ze startu do cíle.  Závěrečné rozjímání předpokládáme, obdobně  jako loni,  u táboráku, kde
nezničitelní mohou vydržet až do kuropění. V cíli se můžeme bavit i velmi bujaře, protože Kolibiska jsou odlehlá lokalita,
kde nebudete nikoho rušit.

� Sledujte do posledního dne před Legionářským maršem naše stránky  www.snejdarek.cz, aby Vám
něco neuniklo.


