Projev PhDr. Petra Majera, plk.v.v.
Předsedy ČsOL jednoty Frýdek-Místek
na 10. legionářském marši
Vážené sestry a bratři,
psal se rok 2012, byla sobota 27. října, předvečer státního svátku. Šestnáct se nás sešlo
na tomto místě, abychom odhalili obelisk věnovaný generálu Josefu Šnejdárkovi a položili
první kameny na Mohylu české státnosti. Vznikl tak základ současného Památníku
legionářů, který nás podnítil k založení legionářského marše, jehož první ročník se
uskutečnil v roce 2013.
Za 10 let navštívilo Památník legionářů v rámci letního i zimního marše, vzpomínkových
akcí a individuální turistiky tisíce občanů z celé naší vlasti, ale také ze zahraničí.
Náš nenápadný památník vstoupil do povědomí široké veřejnosti a stal se oslavou
české státnosti.
Pod kamennou mohylu jsme v minulých letech ukládali schránky se zeminou z míst
významných bojů čs. legionářů. Pietní prsť byla dovezena z Ruska, Francie, Srbska a
Itálie. Projevili jsme tak úctu čs. legionářům, kteří stáli u zrodu Československé republiky.
Vážíme si trvalé podpory vedení ČsOL, Ministerstva obrany ČR, Statutárního města
Frýdek-Místek a spolupráce s Klubem českých turistů v Třinci a s Maticí slezskou. S Lesy
ČR jsme uzavřeli MEMORANDUM o trvalém nájmu pozemku v Památníku legionářů,
jehož součástí je i deklarování společného úsilí o uchování a prosazování legionářského
odkazu a rozvíjení památky válečných veteránů.
Poděkování patří také Muzeu Těšínska, které v roce 2018 vydalo publikaci
Českoslovenští legionáři z Těšínska, která zmapovala osud 841 čs. legionářů
pocházejích z historického území Těšínského Slezska. Ředitel Muzea Těšínska br.
PaedDr. Zbyšek Ondřeka při křtu knihy zdůraznil, že tato publikace byla vydána u
příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky a připomíná ty, kdo nám
vybojovali a zanechali svobodnou zemi, v níž dnes žijeme.
Dnes - kdy od 1. marše uběhlo neuvěřitelných deset let - si připomeneme
dvě události:
Uplynulo 125 let od narození a 73 let od zavraždění francouzského legionáře, který
se účastnil bojů v Sedmidenní válce, Heliodora Píky, jemuž byl letos v březnu udělen
prezidentem ČR Milošem Zemanem řád Bílého lva in memoriam. Chci poděkovat paní
magistře Janě Horákové – ředitelce Slezského Muzea v Opavě a panu Ing. Radkovi
Malohlavovi – starostovi obce Štítina za to, že nám dovezli prsť z rodiště Heliodora Píky,
kterou uložíme pod Mohylu české státnosti.

Zároveň si připomínáme 105. výročí Bitvy u Zborova, bitvy, v níž naši legionáři
vstoupili do dějin, šlo o první významné vystoupení Československých legií na východní
frontě. U Zborova bojoval, mimo jiné, i rtm. Josef Maňas z Třince, který se narodil v obci
Kunovice u Valašského Meziříčí. V červnu jsem s vnukem Josefa Maňase, bratrem
Václavem Šajchem, členem naší jednoty, navštívil obec Kunovice. Místostarostka obce
paní Bc. Hana Janošek přijala pozvání na náš 10. Legionářský marš. Jsem opravdu rád, že
je zde mezi námi.

Na Kunovice mi zůstala i jiná milá vzpomínka. Potkal jsem se tam se senátorem panem
Jiřím Čunkem, a ten mi řekl: “Ve Zborově jsem byl jednou, ještě jako člen vlády. Přál bych
všem občanům Česka i Slovenska, aby Zborov navštívili a pochopili, co legionáři dokázali,
jaké statečné lidi jsme měli. Vyrostli jako Orli nebo Sokoli a stali se legendami, skutečnými
vlastenci. „
Letošní rok je poznamenán válkou na Ukrajině:
Předseda ČsOL plk. v zál., MUDr. Pavel Budínský, v této souvislosti mimo jiné uvedl:
„Ruská invaze na Ukrajinu se stala od první chvíle novou výzvou pro Československou
obec legionářskou. Mnoho našich členů, včetně mne samého, v řadách armády našeho
státu zažilo nasazení ve válkách či mírových misích. Od války v Perském zálivu, přes
konflikty na území bývalé Jugoslávie, po mise v Iráku či Afganistánu jsme byli svědky
utrpení jaké přináší válka, jak dopadá na ženy a děti a jaká přináší traumata. S touto
zkušeností jsme ani chvilku neváhali a bezprostředně po zahájení Ruské agrese jsme
zahájili přípravy na uprchlickou vlnu a stali se jedněmi z prvních, kteří přijímali válečné
utečence, poskytovali jim stravu a přístřeší v našem sídle, v hotelu Legie v Praze.“ Přejme
si, aby tato válka skončila co nejdříve.
Dovolte mi na závěr citovat z knihy Polní pošta ze Stalingradu, kterou napsal Jens Ebert:
„Kdy lidstvo konečně pochopí, že konflikty nelze řešit válkou, proto prosím všechny lidi,
aby i nadále usilovali o mír, protože utrpení, které válka přináší, nelze nikdy napravit.“
Děkuji ze srdce všem, kteří nás podporují, které neodradilo ani počasí a vydali se na
jubilejní 10. Legionářský marš. Drazí přáleté, dáváte tím najevo, že máte rádi svou vlast,
že ji přejete i do budoucna vše dobré. Myslíme si, že tak současně vyjadřujete svůj vztah k
legionářským tradicím a akcím.
S legionářským pozdravem “Věrnost za věrnost”
Petr Majer

