V Praze 26. července 2022
Vážení a milí účastníci legionářského marše,
dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozdravila a popřála vám krásné letní zážitky
na 10. ročníku této akce. Velmi mne mrzí, že se nemohu účastnit osobně. Jsem
ráda, že tradice legionářského marše trvá již celou dekádu. To jen dokazuje, že si
důležitého odkazu československých legionářů velmi vážíte, podobně jako my,
všichni vojáci. Děkuji organizátorům za pečlivou a vynikající přípravu každého
ročníku, do které vkládají hodně energie i svého osobního času. Díky tomu je akce
mezi návštěvníky tak oblíbená. Přeji tedy především vám, účastníkům, aby i ten
letošní jubilejní legionářský marš byl nezapomenutelný.
Se srdečným pozdravem a přáním pěkného dne
brigádní generálka Mgr. Lenka Šmerdová
poradkyně náčelníka Generálního štábu AČR

Vážení účastníci Marše,
alespoň tímto způsobem vám chci vyjádřit obdiv a poděkování za udržování záslužné
tradice.
Vzpomínejme naše předky, československé legionáře, kteří před více než sto lety bojovali
na východě i západě Evropy a zasloužili se tak výrazně o vznik samostatného státu. Oni
sami, jejich odvaha a vlastenectví, rozhovory a jednání o vzniku Československa ovlivnili
zcela zásadně.
Jsem rád, že v současnosti mohu potkávat lidi, kteří se ke svým předkům hrdě hlásí.
Poznal jsem osobně řadu lidí, jejich dědové a pradědové bojovali v Rusku, Itálii nebo
Francii. Jejich vzpomínky, často sepsané i do pamětí, jsou součástí naší historie. Ne vždy
ve 20. století byli legionáři považováni za hrdiny, jejich činnost byla mnohdy ukrývána.
Dnes si proto jednou provždy řekněme, že oni začali psát novodobé dějiny naší země. Ať
už to byl Heliodor Píka anebo jiný řadový voják.
Před několika lety jsem navštívil většinu míst v Rusku, kde jsou hroby československých
legionářů. Ve Vladivostoku je hřbitov pečlivě udržován, v řadě měst, například v Samaře,
je ovšem díky místním úřadům v hrozivém stavu. O to více si my tady važme hrdinů,
kteří v těžkých dobách věděli, jak se zachovat.
Přeji vám pevné zdraví a radost z každého dne.

S úctou
Miroslav Karas

www.ceskatelevize.cz

TOMÁŠ HOLUB
BISKUP PLZEŇSKÝ

Plzeň, k 30. červenci 2022
Vážení a milí poutníci a poutnice na vrchol Polední,

přiznám se, že jsem o Legionářském marši dosud nevěděl a žádostí o zdravici od
organizátorů jsem byl proto mile překvapen. Plzeň je od vašeho cíle dost vzdálená, a tak nemohu
být osobně přítomen. Dovolte mi, abych vás tedy alespoň takto na dálku pozdravil, a to na základě
informací, které mi sdělili organizátoři, a které jsem našel v různých mediálních výstupech z této
akce.

V první řadě bych chtěl ocenit vaše úsilí o připomínku našich národních hrdinů –
legionářů. Myslím, že je důležité na naše národní vzory ukazovat a upozorňovat na to, že naše
svoboda není automatická a v určitých chvílích je potřeba za ni bojovat.
Letos si připomínáte 125. výročí narození generála Heliodora Píky, kterého i my v Plzni
velice dobře známe. Tato osobnost, která mnohokrát čelila neskutečnému zlu, nám připomíná,
jak velkého hrdinství je člověk schopen. Nezlomily ho ani hrůzy první světové války, ani běsnění
nacistů napříč Evropou a je potřeba říct, že ani zločinný komunistický režim po únoru 1948, jehož
obětí se generál Píka nakonec stal. Byl zavražděn, a vědomě nepoužívám termín popraven,
protože to značí, že to bylo učiněno v souladu s právem, 21. června 1949 ve věznici v Plzni na
Borech. V Plzni máme po tomto statečném muži pojmenováno náměstí, je na něm také památník.
Kéž je tento památník, ale i vaše krásná pouť symbolem toho, že svoboda je dar, o který
musíme pečovat a kvůli kterému má cenu se vzdát i našeho pohodlí, pokud je tato svoboda
ohrožena. Přeji vám krásnou a požehnanou pouť.
V Kristu

Mons. Tomáš Holub
biskup plzeňský

BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ, NÁM. REPUBLIKY 35, CZ – 301 14 PLZEŇ
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Zdravice PhDr. Ferdinand Vrábel
člen Správnej rady Nadácie Milana Rastislava Štefánika
a člen Republikového výboru ČsOL

Milé dámy, vážení páni, sestry a bratia.
Dovoľte mi, aby som sa k vám prihovoril touto cestou, lebo iné povinnosti mi
tentoraz neumožniali účasť na Legiomarši.
Vaše podujatie je významnou a už aj zavedenou akciou, pripomínajúcou vznik
nášho spoločného štátu – Československej republiky
Nový štát musel uhájiť svoju samostatnosť a územnú celistvosť proti domácim
aj zahraničným nepriateľom.. Táto významná etapa československých dejín,
ktorá mala zásadný význam pre formovanie hraníc a vybudovanie ozbrojených
síl nového štátu zostávala dlho zatienené tragikou prvej a druhej svetovej vojny
a za vlády komunistov po februári 1948 bola tabuizovaná. Dôvodom boli boje
československého vojska proti boľševikom ešte v Rusku a potom boje proti
Maďarskej republike rád Bélu Kuna a jej Červeným gardám.
V zápase o hranice a územnú celistvosť Československa sa spojili
dobrovoľníci, príslušníci talianskych a francúzskych légií, sokoli a četníci. Bok
po boku tu bojovali Česi a Slováci. Po víťazstve na Těšínsku pod vedením
plukovníka Šnejdárka nastali mnohomesačné boje aj na Slovensku. Práve tu
sa prejavilo skutočné bratstvo a obetavosť Čechov, ktorí v bojoch na
Slovensku priniesli neľahké strádania a ťažké obete. Padlo tu do júna 1919 až
1 000 Čechov a Moravanov a ďalších 800 – 900 našich bojovníkov tu zostalo
nezvestných. Tieto udalosti navždy spečatili skutočné bratstvo našich národov
a predstavujú slávnu kapitolu našich spoločných dejín. Prajem tohtoročnému
Legiomaršu plný úspech, zdar a dovidenia na budúcom ročníku.
PhDr. Ferdinand Vrábel, člen Správnej rady Nadácie Milana Rastislava
Štefánika a člen Republikového výboru ČsOL

Zdravice vnuka vojína Klementa Šťastného, který byl před 102. léty
zákeřně zavražděn na hoře Čantoryji při rozhraničování území.

Ing. Leopold Mališ

vojín Klement Šťastný

Vážení účastníci 10. legionářského marše
děkuji Vám za pozvánku na 10. legionářský marš. Je to pěkně kulaté výročí, a proto
přeji Vám, všem pořadatelům, ale hlavně aktivním účastníkům pochodu úspěšné
zvládnutí zvolených turistických tras a do dalších let ještě hodně těchto pochodů. Je
mi to opravdu líto, ani letos se pochodu nezúčastním, ale upřímně budu na Vás myslet
a vzpomínat.
Přeji Vám pevné zdraví, hodně úspěchů ve Vaší záslužné práci, a hlavně krásné
počasí na pochod.
S úctou
Leopold Mališ

,

Vážení a milí účastníci letošního Legionářského marše

dovolte, abych vás všechny pozdravil u příležitosti tohoto významného, jubilejního setkání
u Mohyly české státnosti. Vám všem, kteří jsme nositelé vlasteneckého odkazu generála
Josefa Šnejdárka a nejen jeho, mi dovolte sdělit můj příběh, jak jsem se dostal k malování
jeho portrétu. Kulatý obraz, jako i mnoho dalších podobných portrétů, patří do mého
obrazového cyklu s názvem Česká paměť. Jsou to díla, která svým obsahem zobrazují
dramatické dějinné události, které psaly historii samostatného Československého státu od
jeho vzniku až po současnost. Na samém počátku bylo hlavní téma 1. světová válka a její
dobová atmosféra z počátků 20. století. Vše vzniklo tím, že jsem před mnoha lety našel na
staré půdě kufr plný korespondenčních lístků polní pošty od neznámého vojáka ze zákopů
1. světové války. Dojemná psaní plné naděje na vytoužený návrat domů mne natolik
inspirovala, že jsem měl niternou povinnost své dojmy výtvarně zpracovat. Jako vhodnou
uměleckou formu jsem zvolil příklon k tradiční malbě na kulatých dřevěných deskách, které
měly připomínat žertovné a zábavné střelecké terče našich předků z 19. století. Jenže jejich
obsah byl již mnohem vážnější. Zprvu jsem maloval pravděpodobný osud toho nešťastného
vojáka, ale též i svého dědečka z Mikulčic, který se jako mnoho jiných již z války nevrátil.
Do dnešního dne jsem cyklus s touto tematikou, nejen na kulatých terčích, vyprofiloval do
všeobecné výpovědi o lidech, hrdinech a vlastencích, ke kterým chovám velký obdiv a úctu.
Maloval jsem nejen legionáře, kteří se velkou měrou zasloužili o vznik našeho samostatného
státu, ale i významné osobnosti 2. domácího i zahraničního odboje. Celý cyklus Česká
paměť se mi stal nosným tématem v mé tvorbě až dodnes. A právě generál Josef Šnejdárek,
který jednou o sobě pronesl, že je voják a rváč a miluje svou vlast, byl jeden z mých portrétů
nejoblíbenějším.
Děkuji
S pozdravem a na viděnou příští rok
Pavel Vavrys
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MgA. Pavel Vavrys (* 18. prosince 1947, Mikulčice) je český akademický malíř a ilustrátor. V roce
1967 vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti, v roce 1973 ukončil studia na AVU v Praze u profesora
Karla Součka. Patří ke generaci výtvarných umělců formujících se v polovině 70. let dvacátého
století.

Zdravice manželů Tomečkových z Háje ve Slezsku
Protože se nemůžeme účastnit jubilejního 10. legionářského marše, zdravíme všechny
přítomné z obce Háj ve Slezsku, situované pod Ostrou Hůrkou (315 m n. m), na které
se již v roce 1869 konal I. tábor slezského lidu a další pak v letech 1898, 1918, 1945
– vždy v září. V roce 1938 byl z důvodu okupace Německem zrušen. Lidé se zde
setkávali a setkávají i při jiných příležitostech. Dnes je zde dokonce svatební obřad.
Ostrá Hůrka je takovou starší sestrou Polední, která jakoby převzala štafetu a přejeme
všem , i Polední, aby tradice setkání pokračovala v dalších letech, v klidu a radosti a
nezapomínejme na minulost, aby se už nemusela opakovat.
Tomečkovi z Háje ve Slezsku dne 30. července 2022

