VYHODNOCENÍ 4. LEGIONÁŘSKÉHO MARŠE
konaného 30. 7. 2016
start Bystřice – cíl Nýdek
Slezské alias Těšínské Beskydy se předvedly v celé kráse a i proto byl letošní, již
čtvrtý ročník Legionářského marše úspěšný. Podle většiny ohlasů překonal svou
úrovní všechny předchozí. Zúčastnilo se ho 445 zájemců, značná část si nenechala
ujít vlastenecký „poledník“ na vrcholu Polední. Až poté pokračovali (někteří v sedle
koně nebo na kole) do cíle na Kolibiskách. Z uvedeného počtu se 372 nadšenců
zaregistrovalo na startu v Bystřici, kde obdrželi Legiolist s registračním číslem a
vyrazili na zvolenou trasu. Ostatní putovali sólově z různých směrů, někteří i po
neznačených stezkách. Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem
dosáhl 76 let. Na maxitrasy, padesátku s obrátkou v Bukovci u Turka a
pětapadesátku+, vedoucí až k nejvýchodnějšímu bodu ČR, se vydalo 22 pěších a
cykloturistů.

Náročnost trasy 55+ odpovídá, po přepočtu na rovinnou délku, délce 80 km. Tuto
štreku s převýšením 2500 m pokořil Přemek Noga z Bystřice za necelých 9 hodin,
čímž se stal opravdovým hrdinou 4. Legionářského marše. Za vynaložené úsilí
převzal Legionářskou poctu a byl odměněn hodnotnou knihou.

Souhrná data 4. Legionářského marše
Ze 372 účastníků zaregistrovaných na startu se jedenáct vydalo na trasu 55+
(nedokončili 3), sedm na trasu 50 km (nedokončilo 5), šedesát jedna na 25 km trasu
(nedokončilo 13) a 293 na nejkratší 10 km trať (nedokončilo 24).
Celkový počet účastníků, registrovaných i neregistrovaných - včetně těch, kteří přišli
pouze na Polední nebo do cíle - byl 445.

Přemysl Noga – hrdina 4. LeM

Legiolist Přemysla Nogy s razítky z kontrolních míst

Nejlepší výkony podle zaznamenaného času
55 km pěší
- Přemysl Noga z Bystřice 9 hod.
- Dalimil Hota z Třince 12h 05´
- Martin Černek z Bystřice 13h 55´
- Adam Šumník z Olomouce 13h 55´
- Tomáš Hanke z Třince 13h 55´
- Jan Gorzołka (ročník 1952) z Nýdku 14 hod.
55 km cyklo
- Anna Nowaková z Třince časem 11h 20´
- Miroslav Lasota z Třince časem 11h 20´
- Dagmar Opolková z Petrovic u Karviné časem 12h 50´
a Petr Opolka z Petrovic u Karviné časem 12h 50´
50 km pěší
- Erik Rumpel z Bohumína časem 10 hod.
- Andrzej Szturc z Nýdku časem 10h 5´
- Pavel Walica z Třince časem 10h 5´
50 km cyklo
- Radomír Kaleta z Bystřice časem 9h 30´
- Radek Brudný z Bystřice časem 12h 40´

Přehled účastníků marše podle bydliště:
Nejvíce účastníků 4. Legionářského marše bylo z Bystřice – 96.
Následovaly: Třinec – 75, Ostrava – 29, Nýdek – 22, Havířov 19, Český Těšín – 18.
Další města a obce měli počty účastníků do deseti: Jablunkov, Vendryně,
Mosty u Jablunkova, Petrovice u Karviné, Orlová, Brno, Kolín, Jesenec, Opava,
Olomouc, Napajedla, Chýně, Lubno, Bocanovice, Opočno, Troubsko, Nový Jičín,
Šenov, Václavovice, Kojkovice, Návsí, Praha, Benešov u Prahy, Bohumín,
Tošanovice, Písek v Čechách, Písečná, Střítež, Řeka, Hranice na Moravě, Mladá
Boleslav, Oldřichovice, Karviná, Horní Líštná, Dolní Líštná, Soběšovice, Bzenec,
Vsetín, Smilovice, Šenov ad.
Nechyběli účastníci ze zahraničí.
Slovensko: 5 z Trenčína, 3 z Bratislavy, 1 z Nitry; Itálie: 1; Polsko: 1 z Varšavy a 1
z Bielska; přišli i dva rodilí Číňané z města Jilin (provincie nedaleko Pekingu).
Nejmladším účastníkem marše byl 1,5 letý Robert Langr z Lubna a 1,5 letá Simonka
Toráková z Trenčína, nejstarší byli rovněž dva. Pan Vilém Konderla z Třince a pan
Tadeusz Farný z Havířova, každému bylo letos 77 let.

Na Polední byla - paní Věrou Byčanskou předsedkyní KČT Třinec a předsedou
karvinské sekce značkařů panem Stanislavem Duchkem - slavnostně přestřižena
trikolora odemykající novou, červeně značenou turistickou trasu z Nýdku na Filipku.

Po projevu člena Republikového výboru ČsOL a předsedy ČsOL jednoty
Frýdek-Místek PhDr. Petra Majera, plukovníka ve výslužbě, vystoupili se zdravicemi:
pan Ing. Jiří Vzientek, člen zastupitelstva MSK; PhDr. Ferdinand Vrábel, člen
Republikového výboru ČsOL a člen Správnej rady Spoločnosti M.R.Štefánika;
Ing. Jiří Bilský z Čs. obce dělostřelecké a Ing. Lubomír Matěj, předseda Matice
Slezské Těšínské oblasti. Následně byly přečteny zdravice starostky města
Napajedel, paní Ing. Ireny Brabcové a starostky města Husince, paní Ludmily
Pánkové.

Zdravice z Napajedel - rodiště generála Josefa Šnejdárka
Přijměte, prosím, mou omluvu z neúčasti na Vašem Legionářském marši
z důvodu dovolené. Akce mne oslovila a zaujala a ráda bych se jí někdy
opravdu zúčastnila. Snad se to podaří v příštím roce, kdy by měl být její pátý
ročník. Posílám po panu Tymonkovi vlajku našeho města. Osobnosti pana
generála a jeho významu pro naše dějiny jsem se osobně věnovala,
každoročně jeho památku uctíváme u jeho hrobu při vzpomínce na padlé
hrdiny 1. světové války a vzniku Československého státu.
Byla jsem ve styku s jeho vnučkou, paní Katharinou Wittmann, po její smrti
udržuji kontakt s jejím přítelem panem Hvojníkem. Přeji Vám úspěšný IV. ročník
Legionářského marše a těším se někdy na shledání.
S pozdravem
Ing. Irena Brabcová
starostka

Zdravice z Husince - Husova rodiště
Mistr Jan Hus má na Polední od r. 2015 památný kámen
Vážené dámy, vážení pánové, přátelé
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravila z města Husince
z rodného města jedné z největších postav našich dějin - Mistra Jana Husa.
Jsem ráda, že jste si v minulém roce připomněli významné výročí upálení
našeho rodáka.
Jsem ráda, že nám pomáháte zůstat v živém vědomí a stále připomínat
jakou sílu má „víra, pravda, člověk“.
Přijměte pozvání do Husince a přeji Vám hezké dny!

Paní Ludmila Pánková - starostka Husince
Město Husinec a paní starostku navštívili 6. července 2016, u příležitosti „Husových
dnů“, členové KČT z Třince.
Po celé dopoledné razil Lukáš Majer na vrcholu Polední Šnejdárkův groš 4. ražby
(sběratelský unikát), který získal každý, kdo na Mohylu české státnosti donesl
kámen. Česká mohyla utěšeně roste! A navíc cítíme, že dárce každého kamene k ní
získává osobní pouto.

U obelisku generála Josefa Šnejdárka byly položeny květiny, pod Mohylu České
státnosti jsme spustili prsť z významných ruských bojišť československých legionářů,
Uljanovska, Penzy a Syzraně.

Neotřele vyznělo připomenutí sedmistého výročí narození Karla IV. i jeho vlády nad
Těšínskem, které se stalo roku 1327 integrální součástí zemí Koruny české.

Velmi působivé až dojemné byll příchod a vystoupení Karla IV. a jeho písaře
(vpravo). Přijeli na koních a nadchli přítomné. S důstojností hodnou krále a císaře
přednesl Karlův dvojník i “své” dodnes aktuální myšlenky.

A v zápětí byla slavnostně pokřtěna, samým vladařem, „Karlova lípa“. Křestní voda
byla odebrána z řeky Vltavy v Praze a z řeky Olše v Bystřici.

Poděkování patří panu Ladislavu Olšarovi, který pro účastníky připravil občerstvení
v oranžovém stánku, kde byl zdarma byl nabízen chleba se škvarkama i víno.
(Na fotografii vpravo náš přítel Jarosław jot-Drużycki - novinář, rodák z Varšavy žijící
v polském Těšíně.)

Rovněž zdarma nabízela paní Anna Konderlová osvědčené legionářské řezy,
koláčkya tyčinky ve stánku MO Matice slezské z Bystřice nad Olší.
Jako každoročně nám zůstal věrný i pan Eduard Mitrenga, nabízející chlazené
občerstvení z vlastního automobilu.

Po ukončení programu na Polední pokračovali účastníci Legionářského marše na
Kolibiska, kde byly od 10. do 20. hodiny znaveným poutníkům vydávány zafóliované
diplomy a legionářské pocty za úspěšné absolvování marše. Všichni oceňujeme, že
máme na Kolibiskách výborné zázemí. Pokaždé je zajištěno dostatek dobrého jídla a
pití, pročež zde vládne vzácná pohoda a přátelské ovzduší.

K účasti ve kvízu o Karlu IV. našlo odvahu 16 dětí, z nichž si nejlépe vedl devítiletý
Patrik Sikora z Bystřice. Získal hodnotnou cenu, kožený fotbalový míč. Na ceny pro
účastníky znalostního kvízu přispěl finančně starosta Bystřice pan Roman Wróbel.

Družnou atmosféru v cíli rozproudilo skvělé muzikantské trio složené z kytary, houslí
a harmoniky.

Organizátoři letošního legionářského marše si jsou vědomi, že výraznou zásluhu na
tom, že čtvrtý ročník Legionářského marše dopadl skvěle, má spolupráce s KČT
Třinec, Maticí slezskou místním odborem v Bystřici nad Olší a s obcí Bystřice.
Potěšilo nás, že se Legionářského marše zúčastnilo pět z 15 bystřických zastupitelů.
O naší akci informovaly i zahraničních sdělovací prostředky.
Obšírně referoval o marši slovenský časopis „Slovo“ v článku Jozefa Schwarze:
„Legionársky marš 2016 alebo české vlastenectvo dnes.“ Považuji takové
akce,“ napsal Jozef Schwarz, „jako je legionářský marš za pozitivní trend
zvyšování každodenní kvality mezilidských vztahů na zdravém hodnotovém
základě. Je zde viditelná snaha organizátorů o prohlubování české a slovenské
vzájemnosti.“
V polském „Dzienniku Zachodnim“ vyšel článek „Czeski panteon“ z pera Jarosława
jot-Drużyckého, který se již podruhé našeho marše zúčastnil. Ve svém fejetonu
zaznamenal mimo jiné myšlenku přítomného kamaráda z Bielska, který prohlásil, že
„Polední by měla spojovat a ne rozdělovat…“, s čímž se nedá než souhlasit.
Z fejetonu pana Jarosława jot-Drużyckého dále cituji: „...marš, ani pomníček přece
nejsou proti nikomu namířeny, i když také zaznělo, že jde o reakci na „polskou
přepjatost“ Zaolžanů, na - jak jsem tomu porozuměl - nepřiměřené
demostrování polskosti našimi rodáky za Čantoryjí” (myšleno z polského pohledu, z Polska).
A další citát: „My jsme Slezané a ne Poláci, slyšel jsem od známého.“
Pan redaktor Drużycký se nechápavě pozastavil nad nezájmem místních českých
medií o Legionářský marš.
Ani nás nepotěšila neúčast místních regionálních týdeníků, kterým byla pozvánka
v dostatečném předstihu zaslána. Jejich opakovaný nezájem je pro nezasvěcené
těžko pochopitelný. My, kteří zde žijeme, věci rozumíme.
Proto jsme si dovolili zformulovat naše stanovisko do následujícího vyjádření – viz
tučný červený font, i když víme, že se dokážeme (zvlášť v dnešní internetové době)
zviditelnit i bez papírových novin.

CO VY NA TO?
Ignoraci Legionářského marše vnímáme jako součást přetrvávající
národnostní nevraživosti ze strany polské menšiny vůči Čechům
a českým aktivitám na Těšínsku. Přestože se takhle angažuje jen
nevýznamné procento našich spoluobčanů s polskou národností,
dopad a vliv těchto radikálních jedinců negativně poznamenává
některé české akce, v našem případě především Legionářský marš.
V příhraničním regionu, to znamená na části historického českého
Těšínska přimknutého k řece Olši, jsou po léta nejrozšířenější tři
novinové tituly. Z nich je jeden čistě polský, další dva píší
dvojjazyčně, přičemž převažuje čeština. Potud je vše v pořádku,
problém nastává při nevyváženém výběru nebo odmítání
novinových témat spojených s českým děním, při účelové
manipulaci s jejich obsahem i rozsahem, odmítáním české
historické faktografie, účelové zamlčováním tragických okolností
z naší společné dávné i nedávné historie. Nelibě vnímáme i snahu
o upozaďování nebo urážení českých kulturních osobností, ba
dokonce i československých legionářů, hrdinů z doby vzniku
našeho státu. Obdobně cítíme problém v upřednostňováni polských
nebo nářečních toponomastik ve veřejných, česky psaných
článcích a publikacích. Objevují se i bezdůvodné úpravy (překlady
do polštiny) českých jmen a příjmení, zavedených nebo oficiálních
názvů akcí, spolků, firem aj.
Je docela možné, že nebudeme pochopeni. Naše stanovisko
je ovšem jednoznačné. Jsme hrdí čs. legionáři a ctíme heslo
"věrnost za věrnost". Nehodláme se zpronevěřovat odkazu čs. legií
vzniklých na frontách 1. světové války. Máme demokracii, svobodu
vyjadřování, žijeme svorně se všemi občany našeho státu. Proč
bychom se měli smířit se záští nebo neprofesionalitou tištěných ,
ale i elektronických médií? Proč bychom neměli žádat naplnění
práva na objektivní informování o našich akcích v našich
regionálních novinách a periodikách? Jak máme vysvětlit početným
tazatelům, že místní noviny o našich (třeba zdůraznit, že
nadregionálních a částečně i mezinárodních) akcích neinformují?
Apelujeme na elementární novinářskou etiku, ale doufáme,
že budeme podpořeni i shora.

Naše zkušenosti jsou až neuvěřitelné. Nechceme být zatím
konkrétní, protože chceme věřit, že se situace zlepší. Zatím nám
však nepomohly ani osobní intervence u šéfredaktorů místních
novin. Jsme si vědomi faktu, že stěží můžeme soukromým novinám
cokoliv diktovat. Nepřijmou-li však ani placenou inzerci, stydí-li se
za čs. legionářskou tradici, nemůžeme-li využít jejich stránek pro
zveřejnění vědomostního kvízu o Karlu IV. (pro školáky!), pak
dáváme na vědomí, že si naše poznatky nenecháme pro sebe,
že budeme o naznačené situaci informovat veřejnost. I vlastník
novin nebo jiného informačního média musí být za své produkty
zodpovědný. Je-li vlastníkem tiskoviny příslušník polské, nebo
kterékoliv jiné menšiny, neměl by zapomínat, že je v neposlední
řadě i občanem České republiky. Připustí-li, anebo sám iniciuje
informační embargo na jakékoliv poklidné dění, které selektuje
podle národnostního klíče s nacionálně nenávistným podtextem,
musí dříve nebo později počítat s reakcí jindy mlčící většiny.
Neumíme si představit, že by kdekoliv jinde v naší republice mohla
fungovat cenzura v popsané podobě, cenzura informací týkajících
se akcí spojených se vznikem našeho státu.
Záleží nám na dalším vývoji. Nehodláme připustit ostrakizaci
dalších ročníků Legionářského marše. Blíží se 100. výročí vzniku
Československa. Odmítnutí nebo bagatelizování stoleté československé legionářské tradice si vykládáme jako útok na naše
kořeny, na naši státní a národní suverenitu.

Průběh letošního Legionářského marše byl zaznamenán na audovizuální kazety
pracovníky Muzea Těšínska. Rozdali jsme hromady různorodého propagačního
materiálu. Doprodali jsme i pohlednice Legionářského marše.
Mrzí nás, že se někteří účastníci marše nedostali rychle domů, protože jim ujel
vytipovaný vlak z nádraží v Bystřici. Odjezdy autobusů z cíle na Kolibiskách příští rok
upravíme tak, aby stíhaly odjezdy vlaků.
Na závěr se chceme pochlubit logem Legionářského marše, stalo se podkladem pro
razítko a samolepku. Nechali jsme vyrobit i jubilejní razítko k 700. výročí narození
Otce vlasti, Karla IV.

Organizátoři děkují Lesům České republiky, se kterými je spolupráce na velmi dobré
úrovni a jejichž zaměstnanci usilují o naplnění našeho společného Memoranda.
Děkujeme panu Martinu Lisztwanovi za kulturní prostředí a zajištěné občerstvení na
startu.
Velké poděkování patří celé rodině pana Eduarda Mitrengy. Za zvelebování cíle,
respektive areálu na Kolibiskách, za zajištění jídla a pití pro všechny příchozí a za
poskytnutí ubytování účastníkům, kteří o ně požádali.
Děkujeme všem ostatním, kteří pomohli i těm, kteří se pouze zúčastnili.

A ještě samolibý dovětek.
Legionářský marš se stává samozřejmostí. A pro nás, organizátory, je malým
zázrakem, že akci tohoto typu a rozsahu může v dnešní době, de fakto bez
rozpočtu, připravit a uskutečnit několik nadšenců.

Pevně věříme, že si nenecháte ujít pátý, jubilejní ročník marše.
Čeká Vás i nás nejedno překvapení!
Bystřice, srpen 2016

Organizátoři 4. Legionářského marše

