
Hodnocení 10. legionářského marše

Jubilejní desátý ročník legionářského marše je za námi. Účast, přes nepřízeň počasí, nás potěšila. Na Polední v  oficiální části
programu se v Památníku legionářů sešlo 221 účastníků marše a mnozí i neregistrovaní, se zúčastnili odpoledního pokračování
marše  v Pasekách  na  Kolibě.  Pod  Mohylu  české  státnosti  byla  sestrou  Soňou  Mikulovou  uložena  prsť  od  rodného  domu
francouzského legionáře Heliodora Píky, který se účastnil bojů v tzv. Sedmidenní válce v lednu 1919, jehož 125. výročí narození
jsme si  tak  připomněli.  Matice  slezská,  pobočný spolek  v Bystřici  nad  Olší  pokřtila  Almanach věnovaný  významným výročím
letošního roku, nechyběla již tradiční amatérská scénka a vědomostní kviz. V průběhu programu byly přečteny zdravice prezidenta
ČR Miloše Zemana a exprezidenta Václava Klause, ministryně obrany ČR paní Mgr. Jany Černochové, brigádní generálky Mgr.
Lenky Šmerdové, poradkyně náčelníka Generálního štábu ČR, ředitele České televize Ostrava pana  PhDr. Miroslava Karase,
plzeňského biskupa Mons.Tomáše Holuba, akademického malíře  Pavla Vavryse, autora obrazu generála Josefa Šnejdárka, br.
PhDr. Ferdinanda Vrábela, člena Nadácie Milana Rastislava Štefánika z Bratislavy a člena Republikového výboru ČsOL a Ing.
Leopolda Mališe, vnuka vojína Klementa Šťastného, poslední oběti Sedmidenní války.  Přišli i vzácní hosté, z  nichž bych zmínil:
Paní Bc. Hanu Janošek, místostarostku z obce Kunovice, rodiště rtm. Josefa Maňase, ruského legionáře, který se účastnil boje u
Zborova před 105. léty; bratra Ing. Viktora Šinkovce, vedoucího projektu  péče o válečné veterány ČsOL; bratra Dr. Stanislava
Švideka, člena Republikového výboru ČsOL; paní Věru Byczanskou, předsedkyni Klubu českých turistů Třinec a pana Tomáše
Vystrka, předsedu Matice Slezské Těšínské oblasti.  

Vědomostní kviz jako každý rok, připravila paní učitelka Mgr. Věra Jelínková a opět byl o něho značný zájem, zúčastnilo se ho 42
zájemců, z tohoto počtu většina dětí. Ceny byly věnovány statutárním městem Frýdek-Místek a GŠ AČR. 

Křest Almanachu III. vydaného Maticí slezskou pob. spolku v Bystřici n/O., který byl zaměřen k významným výročím letošního roku
byl  zařazen v dopoledním programu a kromě předsedkyně Matice slezské paní  Anny Konderlové se křtu  zúčastnil  cestovatel
Břetislav Snášel, který na koloběžce  letos na jaře projel 2 100km dlouhou cestu po Skandinávii a mimo jiné se  ve švédském městě
Västerås  poklonil u památníku J. A. Komenského, jehož 430. výročí narození si letos připomínáme, a který je rovně zařazen
v Almanachu.

Křest Almanach III.

Po  11.  hodině  se  atmosféra  marše  začala  měnit.  Účastníci  rozevírali  deštníky  anebo  navlékali  pláštěnky.  Pitoreskní  scénka
nazvaná "Legionářské kufrování" proběhla už v dešti. Podle reakcí diváků měla jiskru, za což byli "herci" odměněni potleskem. 

Následovaly dva projevy. Rekapitulační přednesl Zdeněk Macošek a hlavní projev k jubilejnímu marši, už za přítomnosti České
televize, br. Petr Majer. Oba projevy byly se zájmem vyslechnuty, což svědčí o kultivovanosti posluchačů, kterým nevadil ani sílící
déšt. Následoval fanfáry, ceremonie, uložení prstě z rodiště gen. Heliodora Píky pod Mohylu české státnosti a položení květin k
obelisku gen. Josefa Šnejdárka. Jako tečka za hlavním programem zazněla tradičně česko-slovenská hymna.

Zbylý čas do 14. hodiny, kdy přicházeli poslední poutníci zatímco jiní odcházeli,  jsme strávili  na vrcholu Polední v přátelských
rozhovorech,  výměně  názorů  a  sdílení  dojmů.  Klesající  teplotu  i  tmavnoucí  oblohu  pomohla  vylepšit  dostatečná  nabídka
občerstvení a především kvalitní kotlíkový guláš od hochů z KVH. Vše se vypilo a snědlo. 

Přesun přes vrchol Loučky (835 m n. m.) do druhého dějství dne v Pasekách byl náročný. Otevřená pláň na vrcholu byla bičována
větrem a deštěm, aniž by poskytla jakékoliv výhledy. Asi stovka našich příznivců ji absolvovala bez reptání. V restauraci na Kolibě
jim zářily oči z pod umáčených vlasů. Přišli v dobrém rozpoložení, přestože měli promočené šaty i boty. Optimální výběr písní a
skladeb volený DJ Romanem je rozehřál natolik, že v útulném prostředí Koliby se začalo brzo zpívat i tančit. Na úvod slavnostní
odpolední veselice zazněla v 15 hodin Slezská hymna. Povstali jsme, jak se u hymny sluší, i když bylo vidět, že mnozí ji slyšeli
poprvé. Její vznešenost zaujala i překvapila.

Venku se přes pokračující nepohodu uskutečnila PRAKIÁDA, neboli soutěž pro malé i velké ve střelbě z profesionálních praků. Její 
úspěch připravil a zajistil br. Viliam Kalinčík a zde jsou výsledky:. 

Dospělí
1. místo Rudolf Dohnanský – Valašské Klobouky-Smolina 



2. misto Jiří Kvasnica          - Bohumín
3. misto Tomáš Urbanczyk - Bystřice

Děti
1. místo David Dohnanský -  Valašské Klobouky-Smolina
2. místo Eduard Hybler       - Třinec
3. místo Jiří Kvasnica   -      - Bohumín

Vítězní střelci

Novinkou bylo představení tzv.  KNIHY PAMĚTI legionářského obrození na Těšínsku, kterou jsme založili z úcty k výjimečným
Čechům, Slovákům příznivcům a mecenášům jimž se stalo Těšínské Slezsko blízké. Je věnována především památce současných
i historických osobností,  které za Těšínsko bojovaly, pro něho žily a se zanícením pracovaly, budeme zde oslavovat památku
čestných vlastenců,  mravních osobností,  obětavých,  nezištných a nebojácných druhů.  V našem hodnotovém světě oceňujeme
především lidskost, toleranci, věrnost, čest, píli, spolehlivost, ušlechtilost, pravdomluvnost, korektnost, ale i velkorysost, pokoru a
prostotu.

  

S návratem k demokracii se na Těšínsko vrátil i generál Josef Šnejdárek, jeho život, jeho vojenská disciplína, jeho oddanost vlasti a
jeho odhodlanost jít do boje za historické Těšínsko. Děkujeme akademickému malíři MgA. Pavlu Vavrysovi za to, že jeho obraz -
podobizna generála Josefa Šnejdárka - se stal naší trvalou ikonou.  

V zaplněné restauraci i přilehlé extrovce se po celé odpoledne jedlo, pilo a bavilo. Personál restaurace pod vedením paní Martiny
fungoval stoprocentně. Nabídka a kvalita jídel předčila naše očekávání. Na příští rok využijeme pohostinnosti tohoto restauračního i
ubytovacího zařízení zase.



V 18:00 se začala losovat nevídaně pestrá tombola. Hudba se odmlčela a táhl se los za losem, přičemž ceny byly pro všechny,
kteří se k losování přihlásili. První šťastlivec br. Martin Benek z Bystřice si vytáhl tisícikorunu. Tento výherce nás zaskočil, daroval ji
bystřické Matici Slezské - vzácné gesto. Další v pořadí si vybírali podle svého gusta z nabízených cen a zdálo se, že byli spokojeni,
určitě i proto, že hodnota některých výher byla velmi vysoká.

Závěr  se nesl  v  duchu volné zábavy s retro  písničkami,  které dokázaly rozproudit  i  unavené vytrvalce.  Poslední  odcházeli  z
restaurace Koliba až po desáté hodině.

P.S.: Až zpětně jsme se dověděli,  že česká televize ČT24 již v 16 hodin uvedla z našeho marše čtyřminutový šot a ve
večerním hlavním zpravodajství další záznam. Děkujeme!

Petr Majer


