
4. Legioná řský marš – projev na Polední

Sestry a bratři, vážení  přítomní,

po  čtvrté  se  scházíme  na  vrcholku  Polední,  na  -  nebojím  se  říci  -

úctyhodném  místě.  Scházíme  se  u  Obelisku  generála  Šnejdárka ,

jednoho  z  nejvýznamnějších  čs.  legionářů.  Naproti  obelisku  roste,  i

Vašim přispěním,  Mohyla české státnosti , symbolizující vítězný boj čs.

legionářů za naplnění svého snu o svobodné vlasti, o Československu.

Mohyla skrývá ve svých útrobách schránky s prstí z nejvýznamnějších

legionářských bojišť našich předků, které dnes budou doplněny o další tři

z památných ruských míst. 

U  této  příležitosti  jsem  povinován  připomenout,  že  na  historickém

území  Těšínska se narodilo nejmén ě 562 čs. legioná řů, kteří bojovali

v Rusku,  Francii  a  Itálii.  Jen  z Bystřice  jich  známe  pět.  Zaslouží  si

vyjmenovat:  Jan  Kaleta  –  italský  legionář,   Adam  Marosz  italský

legionář, Quido Kohn  – ruský legionář, Jan Burschik  – ruský legionář,

Josef Mazurek  – ruský legionář, v letech 1940 až 1960 praktický lékař

v Bystřici.

Letošní  setkání  jsme  zarámovali  nadčasovou  událostí.  Sedmistým

výročím narození Otce vlasti,  Karla IV.  Za jeho časů, s jeho zásadním

přispěním, se náš kraj,  naše Těšínsko, stalo definitivně  součástí  zemí

svatováclavské  koruny.  Těšínští  Piastovci,  v  té  dob ě  vládnoucí  na

Těšínském hrad ě, se těsně přimknuli ke Karlovu dvoru a holdovali

mu svou oddanost.  Do dnešních dnů  lze z  Karlovy  epochální  doby

nalézt na obou březích Olše významné památky, budiž nám pro jejich

hledání dnešní shromáždění inspirací. Protože všichni nemusí tíhnou k



minulosti, budeme za okamžik svědky propojení historie se současností.

Uzříme Karla IV. a popřejeme do života jeho lípě.

Loni  jsme zde odhalili  Husův kámen.  Ctíme velikost  Husova odkazu.

Přesto  nezapomínáme,  ani  na  jeho  přítele,  filozofa  a  opomíjeného

náboženského myslitele  Jeronýma Pražského.  Vydal se podpořit MJH

na  Kostnický  koncil,  marně.  Byl  dopaden,  žalářován  a  po  krátkém

procesu, rok po Husově smrti, na stejném místě v Kostnici upálen. Stalo

se tak před 600 lety.

  

Možná jste si všimli, že náš Památník legionářů neustrnul a je o

něco útulnější. Chci poděkovat Lesům České republiky za (ukázat) tento

přístřešek, chci  poděkovat  Klubu  českých turistů za  červenou značku,

která je boží, a také za dobrovolnou práci všech těch, kteří se podíleli a

podílejí na zvelebování tohoto památného místa. 

Vím, že mnohé věci  nešly lehce. Současná  doba je impulzivní.

Lidé jsou nervózní, část společnosti se radikalizuje. My, mám na mysli

Čechy  ze  Slezska  ztotožněné  s  legionářským  odkazem,  toužíme  po

opaku. Upřednostňujeme klid a rozvahu před emocemi a vášněmi. Víme,

že problémy s netolerancí českého dění na Těšínsku neskončily. Mohl

bych být konkrétní, ale protože jsem si jist, že jde o marginální excesy,

nebudu se v nich pitvat.  Co nás ale opravdu trápí,  je nepochopitelné

informační embargo regionálních novin na akce spojené s Polední. O to

více  oceňujeme  všechny,  kteří  šíří  povědomí  o  Legionářském  marši.

Podporují ho svou účastí aneb nestydí se za svůj národ a svou vlast.



Užijme  si  dnešní  den,  není  takových  na  českém  Těšínsku

mnoho!  Je mi s Vámi dobře a proto se těším do cíle na Kolibiskách a

také na 5. Legionářský marš v roce 2017, kdy vedle legionářů vzpomene

další  velikány českých dějin.  Jana Ámose Komenského a Těšínského

rodáka Jiříka Třanovského.

                 Děkuji za pozornost


