
PŘÍZNIVCŮM LEGIONÁŘSKÉHO MARŠE

Legionářský marš má pět let. Stal se nepřehlédnutelnou turisticko-vlasteneckou událostí a
také živou učebnicí historie vážící se k dějinám našeho státu. Získal si stovky příznivců.
Někteří kvůli němu váží k nám cestu i ze zahraničí. K idylickému hodnocení ovšem něco
schází.

Jsme  na  československé  legionáře  oprávněně  hrdi.  Postavili  se  bez  bázně  proti
dožívajícímu habsburskému soustátí.  Stěží  lze hledat ve středoevropském prostoru jim
rovné.  Svou  sibiřskou  anabází  fascinovali  svět,  získali  uznání  vítězných  mocností  po
skončení první světové války . Bez nich by nebylo Československa a jeho nástupnických
států. Bez nich by naše republika neuhájila ani západní část Těšínska, svého historického
území.  Skutečného uznání se jim dostává až po sto  letech.  Více než 700 z  nich (jak
zdokumentoval náš přítel Petr Majer, předseda ČSOL Jednoty Frýdek-Místek) se narodilo
na teritoriu, do té doby nerozděleného, Těšínského knížectví.

Přesto existují  v  dnešní době  v  naší  republice  skupiny a  jednotlivci,  kteří  skrytě  nebo
otevřeně odmítají tuto slavnou součást československých a českých dějin. Považujeme to
za politováníhodné. Nejviditelnějšími představiteli tohoto trapného a marného úsilí se stala
místní tištěná média. Glos Ludu, Třinecký hutník a Horizont. Tato média vlastní anebo
ovládají představitelé polské menšiny.

Většina Čechů z našeho regionu je pobouřena a nechce věřit, že je takováto svévole ve
svobodném  státě  možná.  Těm  se  musíme  za  ČSOL,  Matici  Slezskou,  KČT  a  další
spolupracující spolky, omluvit, byť jsme udělali maximum, abychom informační embargo
prolomili. Možnost a právo dostat se k informacím o Legioná řském marši jsme Vám,
našim p říznivc ům, nebyli schopni v regionálním tisku zajistit. 

Nehodláme jít s těmito lidmi nebo médii do konfrontace. Jejich aroganci považujeme za
jejich  ostudu,  jejich  přístup  ke  čtenářům  vnímáme  jako  ignorantský,  vymykající  se
zásadám  novinářské  etiky.  Současné  formy  elektronického  zpravodajství  nám  však
poskytují dostatek prostoru pro oslovení našeho publika. Přesto budeme vděčni za Vaši
aktivní  spolupráci.  Sdílejte  vše  co  v  papírových  tiskovinách  nepustila  novodobá
cenzura, leccos zajímavého možná najdete i na t ěchto webových stránkách. Ši řte do
světa, t řeba po sociálních sítích, zaml čované zprávy, p řispějete k vysp ělosti našeho
národa.

Vyzýváme všechny  Čechy, Slováky a tolerantní Poláky, aby podpo řili náš pochod.


