VYHODNOCENÍ III. ROČNÍKU LEGIONÁŘSKÉHO MARŠE
Ten letošní Legionářský marš se vyznačoval dnes již stabilní účastí účastníků z celé
České republiky a ze zahraničí. Na startu se jich registrovalo 326 a dalších 60 přišlo
na vrch Polední z Loučky, Nýdku a Návsí. Připomeňme, že přijeli účastníci na kolech
a letos nechyběli i na koních. Na vrchu Polední se tak sešlo u pietního aktu 159
účastníků Marše, což je mnohem více, než v loňském roce. Jen pro dokreslení
uvedeme některá města a obce - Bystřice 68, Třinec 27 , Nýdek 24, Ostrava 22 ,
Český Těšín 13 účastníků a další početné skupiny z Havířova, Mladé Boleslavi,
Prahy, Brna, Písku ( v Čechách), Krnova, Frýdlantu nad Ostravicí, Orlové,
Olomouce, Vyškova, Hranic na Moravě, Opočna, Valašského Meziříčí, všech
okolních obcí Bystřice atd. Ze zahraničí se marše zúčastnili z Maďarska (Budapešti),
z Polska (Gdaňsk, polský Těšín, Visla a Ustroň), ze Slovenska (Bratislava, Zvolen,
Ružomberok a Žilina).
Chceme připomenout velké organizační nasazením řady členů ČsOL, ale i příznivců,
kteří se na organizaci podíleli, kteří vytyčovali náročnou trať a kteří následně v cíli
vydávali účastníkům diplomy. Z cíle byl zabezpečen odvoz autobusy na vlakové
nádraží do Bystřice. Nechybělo kvalitní a rychlé občerstvení, jak na Polední, tak v cíli,
které účastníkům přišlo v parném počasí vhod.
Jubileum šestistého výročí upálení Mistra Jana Husa, odhalení pamětního kamene,
účast a projev emeritní biskupky paní Mgr. Jany Šilerové bylo vřele přijato přítomným
účastníky marše.
Z předsedů jednot ČsOL se zůčastnil Předseda ČsOL jednoty Havířov br. Eduard
Panák, Předseda jednoty Ostrava 2 Jiří Ryška, Předseda česko-slovenské obce
dělostřelecké br. Jiří Bilský. Přítomni byli další hosté, válečný veterán podplukovník
v zál. Jaroslav Kulíšek, Předseda Matice Slezské Lubomír Matěj, místostarosta obce
Bystřice Marcel Čmiel, historik Ferdinand Vrábel, člen Správnej rady M. R. Štefánika
z Bratislavy a člen ČsOL jednoty Český Brod ad.
Na Polední měl tradičně stánek Místní odbor Matice Slezské, kde jeho předsedkyně
paní Anna Konderlová rozšířila sortiment nabízených výrobků - kromě Legionářského
řezu o koláčky a slané tyčinky.
Jsme si vědomi vzdálenosti Bystřice a Polední, kde je Památník legionářů od Prahy,
proto chceme opět poděkovat příslušníkům 111. strážního praporu Aktivních záloh
AČR, kteří i letos přijeli a absolvovali po třetí 25 km trať.
Na startu i v cíli si mohli přítomní zakoupit novinku – rozšířené vydání knihy Josefa
Šnejdárka „Co jsem prožil“, kterou doplnil dosud nezveřejněnými fotografiemi
z pozůstalosti zesnulé vnučky generála, Kataríny Wittmannové pan. Ing. Štefan
Hvojník. O knihu byl velký zájem. Pan Ing. Štefan Hvojník přijel ze Zvolena a přivezl i
několik tabulí s dobovými fotografiemi generála Josefa Šnejdárka a jeho rodiny.

Nejstarším účastníkem byl MUDr. Jan Siwy, bystřický lékař, který absolvoval 10 km
trať ve svých 84 letech. Nejmladších bylo víc, rodiče Jany Prochowské z polské Visly
nesli na zádech tříměsíční dceru, která se tak stala zatím nejmladší účastnicí
v historii dosavadních ročníků.
Na padesátikilometrovou trať se vydalo 19 účastníků. Nejrychleji tuto náročnou trať
absolvovalo sedm účastníků MaršeTomáš Hanke, Pavel Walica, Anna Nowaková a
Miroslav Lasota z Třince, Luboš Cienciala a Jan Gorzolka z Nýdku a Daniel Lisztwan
z Vendryně. Obdivuhodný výkon podal Přemysl Noga, který v předchozích ročnících
tuto trať vyhrál, a nyní, i přes zranění na trati, došel do cíle ve skvělém čase. Stejnou
trasu na kole absolvoval Martin Černek. Na 25 km trať se vydalo 46 účastníků,
nejrychlejšími byli Ludvík Majer z Bystřice, Oto Mrozek z Hrádku a Josef Kantor
z Návsí.
Desetikilometrová trať nebyla hodnocena vzhledem k tomu, že většina účastníků byla
na vrchu Polední, kde se zúčastnili pietního aktu a pak pokračovali do cíle, kde
obdrželi diplom. Stejně tak účastníci na kole a koňmo.
Ze všech došlých poděkování, kteří III: Legionářský marš letos absolvovali bychom
rádi zveřejnili jeden:
Poděkování, nejen panu plukovníkovi Petrovi Majerovi, ale i ostatním organizátorům LM
2015 !!!
Říká se „Třikrát a dost“. Určitě, to ale neplatí o nás holkách z Ostravy, které jsme se
25.7.2015 již po třetí zúčastnily super akce „Legionářský marš 2015“. Nejenom na startu,
ale i na Polední na nás dýchla příjemná atmosféra a vzorná organizace. Tentokrát jsme
odevzdaly na Mohylu české státnosti i označený kámen. Pochod 25 km není zas tak málo.
Tak s razítkem generála Šnejdárka a grošem v kapse, který nás hřál jako dopolední
sluníčko jsme vykročily směrem k Čantoryji. Tak jako loni a předloni nás opět nezklamala
svojí výškou 931 m.n.m. Tentokrát při škrábání nahoru nás zastihla ještě bouřka a blesky.
Vše naštěstí dobře dopadlo a my máme na co vzpomínat a uvažovat, čím nás překvapí
příště. Díky vzorně označené trase, s pivečkem na Malém Stožku, dolů do cíle to už šlo
téměř samo. Když jsme k večeru přebíraly pocty a diplomy, nechyběl smích, radost a
spokojenost. Největší dík patří všem organizátorům této akce, za to, že nám připravili
super den, manželům, kteří nám na louce Beskydského sedla, dali povinné razítka a drželi
palce, ať dojdeme v pořádku do cíle. Zvlášť děkujeme za zajištění autobusu a panu řidiči,
který dokázal nemožné a my jsme stihly na vteřinu vláček na Ostravu. Jen jsme pak v
rychlosti zamávaly „kamarádce Čantoryji“ a slíbily ji i sobě, že se příští rok na
Legionářském marši 2016 zase uvidíme.
Jana, Janina, 2 x Šárka, Blanka,Pavlína a Vlasta v Ostravě 27.7.2015

