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V Mladé Boleslavi dne 3. února 2013 

 
Výzva jednotám Československé obce legionářské 
 
 

Vážené sestry, vážení bratři, 

dovolte mi, abych Vás oslovil jménem Jednoty Československé obce legionářské v Mladé 

Boleslavi. Zanedlouho si připomeneme 74. výročí okupace zbytku Česko-Slovenska, tedy 

události, při níž se definitivně rozplynul sen o suverénním a demokratickém státu ve 

středoevropském prostoru. Samotné ponižující destrukci naší země předcházely potupné 

mnichovské události, od nichž letos uplyne 75 let. Obě tyto události patří k nejdůležitějším 

mezníkům našich novodobých dějin a měly by nám připomínat, jak pomíjivá může nabytá 

svoboda a demokracie být. 

Chmurný a zasněžený 15. březen roku 1939 k nám dnes promlouvá prostřednictvím němých 

černobílých fotografií a novinových článků, které zachytily příjezd německé okupační 

armády s kulisami zaťatých pěstí občanů národa, jemuž nebylo dovoleno bránit své hranice 

a jenž byl sražen na kolena. V našem okolí máme však mnohem více symbolů, které nám toto 

osudné datum připomínají. Je jím nespočetné množství památníků a pomníků, které nesou 

jména dnes zapomenutých hrdinů, kteří se se ztrátou svobody nesmířili a vystoupili proti 

bezpráví s vědomím možných rizik a velkého nebezpečí. 

 

Vážené sestry, vážení bratři, 

moderní uspěchaná a hektická doba nepřeje vzpomínkám na temnější období našich 

novodobých dějin. A proto se domníváme, že právě v situaci dnešní společnosti by měla 

Československá obec legionářská hlasitě vystoupit a celorepublikově obnovit dnes tak 

otupenou paměť národa a připomenout nejenom toto výročí, ale zejména stovky a tisíce 

občanů naší země, pro které byl 15. březen impulsem k odhodlanému boji proti násilí 

a bezpráví, na poli domácím i zahraničním, v utrpení a nepohodlí. 

Dovoluji si vás proto požádat, aby naše jednoty Československé obce legionářské regionálně 

připomněly březnové události roku 1939 a muže i ženy druhého domácího a zahraničního 

odboje. 

 

Ing. Tomáš Pilvousek, IWE 

předseda ČsOL, Jednoty Ml. Boleslav 


