
Projev předsedy ČsOL jednoty Frýdek-Místek, 
br. PhDr. Petra Majera, plk.v.v. na IX. Legionářském marši 

 

 

Vážení přítomní, sestry a bratři, 

 
Letošní v pořadí již 9. Legionářský marš se zcela jistě zapíše do historie. Děkuji všem, kteří 

připomněli ve svých vystoupeních 100. výročí založení ČsOL, která od roku 1921 patřila ke 

státotvorným organizacím, zastávajícím ideály demokracie a humanismu a v meziválečném 

Československu se stala se svými takřka 50 000 členy největší veteránskou organizací. 

Sté výročí založení ČsOL znamenalo významný předěl v životě československých 

legionářů, kteří se vrátili do vlasti aby ji pomohli budovat. Ustavující sjezd vytvořil podmínky 

pro to, aby se legionáři z našeho regionu mohli spojit a výsledkem bylo založení jednotné 

organizace.  

Za měsíc, 3 - 5. září 2021 se v Praze uskuteční VI. Manifestační sjezd a v sobotu budou 

naši členové účastníky Manifestačního průvodu z Václavského náměstí na Vítkov, kde 

ponesou prapor ČsOL jednoty Frýdek-Místek. Je to pro nás velká čest ale také závazek do 

budoucna. Máme na čem stavět, naše jednota se omlazuje, přijali jsme novodobé válečné 

veterány, ale také příznivce, kteří jsou členy klubů vojenské historie, potomky čs. legionářů 

i druhoválečných veteránů. 

Hrdost na svou zemi. Láska k vlasti to nejsou jen prázdné atributy, často zneužívané. Když 

jsem před léty oslovil válečného veterána Milana Píku, syna generála Heliodora Píky, tak 

mi tehdy řekl: „Vlastencem se stává ten, kdo je hrdý na svůj národ, na národ, který 

něco vykonal, který něco prožil.“  

Mrzí mě neúcta a pohrdání některých našich spoluobčanů, kteří opakovaně ničí a poškozují 

legionářské symboly a kříže. Zarážející však je, že se zaštiťují citáty z Bible, jak tomu bylo 

letos na jaře při opětovném poškození kříže voj. Klementa Šťastného na Čantoryji. 

Křesťané náboženské symboly však neničí. 

 

Děkuji vám všem, kteří jste dnes přišli a pevně věřím, že v tom příštím roce, roce 10. výročí 

založení zdejšího Památníku legionářů se opět poslední červencovou sobotu vidíme. 

 

S legionářským pozdravem „Věrnost za věrnost“ 

PhDr. Petr Majer, plk.v.v. 

 


