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Několik vět úvodem ... 

 

Vojenskohistorický spolek Písek uzavírá čtvrtý rok své oficiální existence. Ačkoliv se 

na první pohled může zdát, že letošní rok byl ve srovnání s lety předešlými poněkud 
„chudý“, přesto si myslím, že i letos  jednalo o rok úspěšný, neboť se podařilo splnit 
vše podstatné, co si Spolek předsevzal. Je pravdou, že vojenskohistorických akcí, 
kterých jsme se účastnili, bylo v letošním roce o trochu méně, než v letech 
předchozích, byť závěr roku byl v tomto ohledu nadmíru plodný. Kromě 
pravidelných akcí (Audience 2016, císařské narozeniny v Bad Ischlu,  Niměřice), to 
byly akce i  svým způsobem jedinečné, při kterých jsme vzpomněli významných 
jubileí tohoto roku – 250.výročí narození polního maršálka Radeckého (Praha) či 
100.výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. (Vídeň).  Mnohé jsme si možná 
představovali jiné a naše představy byly realitou snad i poněkud zklamány, ale 
takový už je život a i přesto vše mne naplňuje hrdostí, že jsme toho mohli být 
součástí. Díky tedy za tento uplynulý rok a díky hlavě všem našim členům za jejich 
nasazení! Nezbývá proto než popřát, aby i rok 2017, byl pro Spolek a jeho členy 
rokem neméně úspěšným. 

PhDr. Martin Zeman, Mjr.i.Tr., předseda Spolku 
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Přehled událostí v životě Spolku v roce 2016 
 
23.1. - V našem „granisonním kasinu“- řecké restauraci Poseidon - konala se od                 
17.hodiny výroční členská schůze za účasti všech řádných a dvou čestných členů.  
Předseda nejprve podal souhrnnou zprávu o činnosti za uplynulý rok i o stavu 
pokladny. Následovala neméně důležitá část - otázka úpravy našeho názvu, jak ji od 
1.1.2016 vyžadoval nový občanský zákon - zákon č.89/2012 Sb.   Byly navrženy dvě 
možné varianty. První - ponechání stávajícího názvu Vojenskohistorická společnost 
Písek s doplněním zákonem vyžadované zkratky „z.s.“  - a druhou variantou pak 
změna názvu, kdy místo slova „společnost“ bude dán název „spolek“. Přítomní se 
většinou hlasů v poměru 4:1 řádných členů nakonec přiklonili ke změně názvu na 
Vojenskohistorický spolek Písek a to se zpětnou platností od 1.1.2016. Předseda byl 
pověřen zapracováním nového názvu do připravované úpravy stanov dle 
požadavků nového občanského zákona. Posledním bodem bylo odsouhlasení 
předběžného plánu činnosti Spolku na letošní rok. 

19.2. - Na schůzi Spolku byly schváleny nové stanovy ve smyslu požadavků zákona 
č.89/2012 Sb. 

23.4. -  Všichni uniformovaní i dva čestní členové Spolku se zúčastnili tradiční 
každoroční Audience u císaře Karla v Brandýse nad Labem, jež v letošním roce byla 
100.výročí nástupu císaře Karla I. a 700.výročí narození císaře římského a krále 
českého Karla IV. 

 
Brandýs – Audience u císaře Karla  (Foto J.Žáček) 

14.5. – Tradiční účast na Muzejní noci v Prácheňském muzeu v Písku, věnované letos  
výročí Karla IV.  
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Písecká Muzejní noc (Foto J.Žáček) 

 

8.6. –  Předsedou Spolku byly, u příležitosti plukovního svátku c. a k. pěšího pluku  
č. 11, položeny květiny a zapálena svíce za padlé vojáky pluku u jeho píseckého 
pomníku padlým v bitvách u Melegnana a Solferina  (157.výročí bitvy). Letošní 
výročí bylo posledním ve „staré“ podobě pomníku. Příští rok bude svátek slaven s 
pomníkem osazeným replikami původních desek a s nově upraveným okolím. 
 

 
Plukovní den IR11 (Foto M.Zeman) 
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16.-19.8. – Proběhl již tradiční každoroční výjezd ku oslavám narozenin císaře a krále 
Františka Josefa I. v Bad Ischlu I letos bylo ubytování zajištěno v Jugendherbergu 
v Bad Ischlu, byť, vzhledem k jeho plné obsazenosti jsme museli vzít zavděk pouze 
jedním čtyřlůžkovým pokojem. I letos bohužel, vzhledem ke špatnému počasí byla 
opět na poslední chvíli odvolána večerní slavnost v Sankt Gilgenu. 

Bad Ischl - císařské narozeniny (Foto Unif.Schützenkorps des Stadt Traun) 

10.9. - Den otevřených dveří památek - v souvislosti s probíhající rehabilitací 
Melegnanského pomníku připravil místopředseda Spolku Karel Klátil poutavou 
výstavu s názvem „Když jsme byli v Itálii, aneb, kde k čertu, je to Melegnano". 
Výstava byla instalována ve dvorních prostorách domu U Slona v Karlově ulici. Při 
této příležitosti byla v bývalých městských kasárnách pro návštěvníky opětovně 
nainstalována výstava „Městská kasárna“ téhož autora. 
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9.11. - U příležitosti blížícího se Dne veteránů byla k  pomníku nad šachtou s ostatky 
vojáků z 1.světové války na starém svatotrojickém hřbitově položena podzimní 
kytice se stuhami v národních a říšských barvách, kterou pro tuto příležitost opět 
uvázal tajemník Spolku štábní šikovatel Martin Kosík. 

 
 Kytice na paměť zemřelých vojáků (Foto M.Zeman) 

 
11.11. – Předseda Spolku se zúčastnil pietního aktu konaného u příležitosti Dne 
veteránů na Vojenském hřbitově v Písku, kde za Spolek položil věnec u pomníku                 
c. a k. pěšího pluku č.11.   

 
Den Veteránů (Foto  L.Kolářová, Písecký deník) 
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13.11. - Praha - účast zástupců Spolku na pochodu a následném shromáždění u 
příležitosti 250.výročí narození polního maršála Jana Václava Radeckého z Radče. 
 

 
Praha, pochod Radeckého (Foto J. Žáček) 

 

 

19.11. - Niměřice - účast na každoročním setkání u příležitosti letošního 100. výročí 
úmrtí císaře Františka Josefa I. 
 

Niměřice 2016 (Foto J. Žáček) 
 
27.11. - Vídeň - pietní akt u příležitosti 100.výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. 
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Vídeň - pietní akt k úmrtí FJI. (Foto J. Žáček) 
 

24.12. - Písek - Vojenský hřbitov - na Štědrý den bylo vzpomenuto padlých vojínů 
v 1. Světové válce zapálením svící u pomníku IR 11, LIR 28 a u tzv. “Panského kříže“ 

Štědrý den na Vojenském hřbitově v Písku (Foto M.Zeman) 
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Několik číselných údajů závěrem… 

 

Počet členů Spolku k 31.12.2016: 5 

 

Počet čestných členů Spolku k 31.12.2016: 3 

 

Počet tradičních vojenských jednotek zastoupených ve Spolku: 2  

 

Počet vydaných Píseckých křížů k 31.12.2016: 

I tř. : 4 (z toho s korunou: 1) 

II.tř.: 5 (z toho s korunou: 1)  

Celkem: 9 

 

Stav pokladny k 31.12.2016: 

Příjmy: 0,- Kč  

Výdaje: 0,- Kč 

Zůstatek: 0,-Kč 


