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Několik vět úvodem ... 

 

Vojenskohistorický spolek Písek uzavírá pátý rok své oficiální existence.  I letošní 

rok byl na první pohled ve znamení hesla že „méně, je někdy více“, nicméně  
kvalitativně byl to rok pro nás nadmíru úspěšný. Krom pravidelných akcí (Audience 
2017, císařské narozeniny v Bad Ischlu, Niměřice), je třeba zvláště připomenou 
z mého pohledu velice vydařenou „Melegnanskou slavnost 2017“, kterou spolek 
uspořádal u příležitosti dokončení rehabilitace píseckého Melegnanského pomníku a 
jíž dostatečně důstojně jednak uctil památku vojáků z italského tažení roku 1859 a 
jednak vyslovil svůj díky městu Písek za provedené práce. Kéž by takových akcí 
mohlo být více. Snad jedinou „vadou na kráse“ mohla být jen skutečnost, že i přes 
propagaci akce v místním tisku, nebyla účast píseckých obyvatel taková, jakou by si 
bylo možno přát, nicméně i tak je možno ji bezpochyby označit za úspěšnou a to i 
díky účasti našich „přespolních“ přátel, kteří nás svou přítomností podpořili a svými 
uniformami tak akci přidali i patřičný lesk.  Velmi významná byla i práce na poli 
historického bádání, které se někteří členové spolku letos pečlivě věnovali.   

Opět mi tedy nezbývá, než říci díky za tento uplynulý rok a můj dík patří  hlavě 
všem našim členům za jejich nasazení na jakékoliv „frontě“ při naší činnosti! 
Nakonec bych rád popřál, aby i rok 2018, byl pro Spolek a jeho členy nejen rokem 
plodným po stránce jeho náplně, ale aby také v naší činnosti stále nalézali radost a 
naplnění. 

PhDr. Martin Zeman, Mjr.i.Tr., předseda Spolku 
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Přehled událostí v životě Spolku v roce 2017 

 
21.1. - V našem „granisonním kasinu“- řecké restauraci Poseidon - konala se od                 
18.hodiny výroční členská schůze za účasti všech řádných členů. Po krátkém 
přivítání všech členů bylo přistoupeno k přijetí dosavadního čestného člena Mgr. 
Jana Adámka za řádného člena. Přítomní řádní členové proto jednomyslně 
odsouhlasili jeho přijetí za řádného člena a novému členu Spolku byl předán členský 
průkaz. Zároveň mu byl předán Písecký kříž, neboť splnil podmínky pro jeho 
udělení. Jelikož nový člen je členem rytířského řádu sv. Lazara, obdržel kříž 
v důstojnické variantě (tj. I.tř.). Kaprálu Petru Kozákovi, jenž 1.1. t.r. dovršil tři roky 
služby v historickém stejnokroji Tradičního c. a k. pěšího pluku č.11, byl předán 
služební kříž III. třídy pro poddůstojníky i mužstvo. Předseda následně podal 
souhrnnou zprávu o činnosti za uplynulý rok i o stavu pokladny. Posledním bodem 
bylo odsouhlasení předběžného plánu činnosti Spolku na letošní rok. 

29.4. -  Většina členů se zúčastnili tradiční každoroční Audience u císaře Karla 
v Brandýse nad Labem, jež byla v letošním roce věnována „130. výročí narození Jeho 
Veličenstva Karla I. Rakouského a 100. výročí zámku Brandýsa nad Labem jako 
osobního sídla  blahoslaveného císaře, 300. výročí narození Jejího Veličenstva Marie 
Terezie královny české, uherské etc. etc. a prohlášení zámku Brandýsa nad Labem 
národní kulturní památkou“. 

 
Brandýs – Audience u císaře Karla  (Foto: L.Behúl) 

3.6. – Tradiční účast na Muzejní noci v Prácheňském muzeu v Písku, věnované letos  
100. výročí „Zborova“.   
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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.  
 

 
Květiny u pomníku (Foto: M.Zeman) 

 

10.6. - K dokončení obnovy Melegnanského pomníku, kdy se na pomník vrátily 
repliky původních desek s dvoujazyčným textem, a k 158.výročí vojenského 
vystoupení 11.pěšího pluku u Melegnana a Solferina pořádal Vojenskohistorický 
spolek Písek „Melegnanskou slavnost 2017“ za účasti uniformovaných kamarádů 
z Brna a Prahy. Svou účastí nás poctila i starostka města Písku Mgr. Eva Vanžurová. 
Duchovní část programu - požehnání obnoveného pomníku provedl písecký děkan 
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Mgr. Jan Doležal. Na dvoře fary pak byla při této příležitosti přístupná výstava 
místopředsedy spolku Karla Klátila „Když jsme byli v Itálii..., aneb kde k čertu je, to 
Melegnano?“ Po skončení akce se uniformovaní účastníci sešli na neformálním 
přátelském posezení ve společenském sále děkanství, kde pro ně spolek připravil 
malé občerstvení. 
 

 
„Melegnanská slavnost 2017“ (Foto J.Žáček) 

 

 
„Melegnanská slavnost 2017“- Spolkový věnec zhotovený M. Kosíkem (fot: J. Žáček) 

 
14.6. - Došlo ke změně  na postu velitele Tradičního zeměbraneckého pluku č.28 
Písek, kdy dosavadní velitel a místopředseda našeho spolku důstojnický zástupce 
Karel Klátil se rozhodl „pensionovati se“ a věnovati se nadále badatelské činnosti již 
jako neuniformovaný člen. Velení pluku bylo předáno štábnímu šikovateli a 
tajemníku spolku Martinu Kosíkovi. Díky bývalému veliteli za propagaci pluku! 
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16.-19.8. – Proběhl již tradiční každoroční výjezd ku oslavám narozenin císaře a krále 
Františka Josefa I. v Bad Ischlu. Bohu díky se v letošním roce vydařilo po několika 
letech i počasí a tak byla konána i příjemná večerní slavnost v Sankt Gilgenu. Velitelé 
obou píseckých pluků byli letos jedinými zástupci tradičních vojenských jednotek ze 
zemí Koruny české při této patriotické události. 
 

                 
                 Bad Ischl - císařské narozeniny - přehlídla jednotek arcivévodou Markusem  (Foto: Z. Žalský) 

9.9. - Den otevřených dveří památek (EHD) -  členové spolku byli v době od 10 do 13 
hodin přítomni na Vojenském hřbitově v Písku.  Na to, že Vojenský hřbitov byl 
návštěvníkům při této příležitosti otevřen již několik let za sebou, našlo si při této 
příležitosti sem letos cestu 21 návštěvníků. 

 
Písek, Vojenský hřbitov, EHD 2017 (Foto: M. Jánský, Píseckem s.r.o.) 
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11.11. - U příležitosti  Dne veteránů byly na Vojenském hřbitově u Panského kříže, na 
bývalém svatotrojickém hřbitově k pomníku nad šachtou s ostatky vojáků z I.světové 
války a u Melegnanského pomníku položeny podzimní kytice se stuhami 
v národních a říšských barvách, které pro tuto příležitost opět uvázal tajemník 
Spolku štábní šikovatel Martin Kosík. 

 

 
 Kytice na paměť zemřelých vojáků (Foto: M.Zeman) 
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19.11.- Niměřice - velitelé obou pluků zastupovali Spolek na každoročním setkání 
tradičních vojenských jednotek u příležitosti letošního 101. výročí úmrtí císaře 
Františka Josefa I. 
 

Niměřice 2017 (Foto: J. Řezáč) 
 
25.12. - Písek - Vojenský hřbitov - na 1.svátek vánoční  bylo vzpomenuto padlých 
vojínů v 1. světové válce zapálením svíce u tzv. “Panského kříže“ 

 

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

 

Počet členů Spolku k 31.12.2017: 6 

 

Počet čestných členů Spolku k 31.12.2017: 2 

 

Počet tradičních vojenských jednotek zastoupených ve Spolku: 2  

 

Počet vydaných Píseckých křížů k 31.12.2017: 

I tř. : 5 (z toho s korunou: 1) 

II.tř.: 5 (z toho s korunou: 1)  

Celkem: 10 

 

Stav pokladny k 31.12.2017: 

Příjmy: 0,- Kč  

Výdaje: 0,- Kč 

Zůstatek: 0,-Kč 


