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Několik vět úvodem ... 

Vojenskohistorický spolek Písek uzavírá sedmý rok své oficiální existence. Co                    

o něm říci, jak jej hodnotit? Nechávám na každém členu spolku, aby sám u sebe 
posoudil, na kolik tento rok splnil jeho očekávání či nikoliv, co se povedlo a na co 
nebylo sil či chuti.  Co se každoročních oficiálních domácích akcí týče, byla letos naše 
účast omezena de facto pouze na Audienci u císaře Karla v Brandýse nad Labem. 
Z ostatních akcí pak zmiňme spolkové položení věnce u Melegnanského pomníku na 
plukovní svátek „Jedenáctých“ dne 8.6., kdy jsme vzpomněli nejen 160. výročí  jejich 
bojů u Melegnana a Solferina - San Martina, ale také 390. výročí založení tohoto 
nejstaršího pěšího pluku monarchie. Zástupci spolku pak reprezentovali píseckou 
garnisonu již tradičně na oslavách císařských narozenin v Bad Ischlu a Sankt 
Gilgenu.  Poslední společnou spolkovou neuniformovanou akcí pak byla říjnová 
návštěva výstavy v Prácheňském muzeu. Některé akce, byť byla naše účast na nich 
plánována, nám letos bohužel nevyšly, ale takový už je život. V průběhu roku byly 
také poskytovány konzultace osobám pátrajícím po osudech svých předků či 
zajímajícím se o vojenskohistorickou problematiku, kteří se svými dotazy obrátili na 
nás prostřednictvím kontaktů na našich webových stránkách. 

Rád bych nám do nového roku 2020 popřál něco optimistického. Krom zdraví všech 
členů, pohody a optimismu tedy přeji, aby co se naší činnosti týče, nebyl tento rok  
alespoň horším, než jeho předchůdce. 

PhDr. Martin Zeman, Mjr.i.Tr., předseda Spolku 
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Přehled událostí v životě Spolku v roce 2019 
 
27.1. - Jak už se stalo tradicí, konala se i letos výroční členská schůze našeho Spolku v 
„granisonním kasinu“- řecké restauraci Poseidon - a to od  18. hodiny za účasti všech 
řádných členů. 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 s debatou nad návrhy další činnosti. 

28.4. – Zástupci spolku se zúčastnili tradiční každoroční Audience u císaře Karla 
v Brandýse nad Labem, jež byla v letošním roce věnována „30. výročí skonu Jejího 
Veličenstva Zity, císařovny rakouské, královny české a uherské etc. etc., 500. výročí úmrtí císaře 
Maxmiliána I. Habsburského a 600. výročí úmrtí císaře a českého krále Václava IV. Lucemburského“. 
 

 
Brandýs – Audience u císaře Karla  2019 (Foto: B. Rozkošná) 

 

8.6. –  Členové Spolku položili u příležitosti plukovního svátku c. a k. pěšího pluku  
č. 11 (160. výročí  bojového vystoupení Jedenáctých u lombardského Melegnana a 
Solferina - San Martina) a k připomínce letošního 390. výročí založení  c. a k. pěšího 
pluku č.11 spolkový věnec  k jeho píseckému pomníku. 
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 „Melegnano 2019“ (Foto: J. Žáček) 

 

16.-19.8. – Proběhl již tradiční každoroční výjezd ku oslavám narozenin císaře a krále 
Františka Josefa I. v Bad Ischlu. Bohu díky se i v letošním roce vydařilo počasí a tak 
byla konána i příjemná večerní slavnost v Sankt Gilgenu. Velitelé obou píseckých 
pluků byli i letos opět jedinými zástupci tradičních vojenských jednotek ze zemí 
Koruny české při této patriotické události. 

 
Sankt Gilgen -  oslava císařských narozenin  (Foto: B. Winkler, Tourismusverband St. Gilgen) 
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18.10. - Uskutečnila se spolková prohlídka výstavy "Generál Karel Bonaventura Buquoy - vítěz 
od Písku a Bílé hory“ v Prácheňském muzeu v Písku, kterou nám laskavě zprostředkoval náš 
člen Jan Adámek, při níž jsme si mohli prohlédnout zajímavé dobové artefakty. 

2.11. - U příležitosti letošních Dušiček byly na bývalém svatotrojickém hřbitově (u pomníku 

nad šachtou s ostatky vojáků z I. světové války), u Melegnanského pomníku a u 
Panského kříže na Vojenském hřbitově položeny již tradiční podzimní kytice se 
stuhami v národních a říšských barvách, které pro tuto příležitost uvázal tajemník 
Spolku štábní šikovatel Martin Kosík. Na vojenském hřbitově byly zároveň sesbírány 
a odvezeny tři velké odpadkové pytle pozůstatků loňských pietních aktů. U všech tří 
zdejších pomníků byly zároveň rozsvíceny svíce a položeny žluté chryzantémy 
v květnících. 

 
Úklid loňských „pozůstatků“ na vojenském hřbitově (Foto: M. Zeman) 

 

5.11. - Zástupci spolku - příslušníci IR 11 - byli přítomni podvečerní Dušičkové 
pobožnosti na píseckém vojenském hřbitově konané píseckými členy Vojenského a 
špitálního řádu sv. Lazara pod vedením našeho člena J. Adámka. 

10.11. – Ačkoliv jsme se letos neúčastnili oficiální vzpomínkové akce pořádané 
tentokráte na Lesním hřbitově, přesto jsme na naše vojáky nezapomněli a 
v předvečer „vojenských dušiček“ jsme u pomníků na vojenském hřbitově rozsvítily 
svíce na jejich památku. 
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 Památce zemřelých vojáků (Foto: M. Zeman) 

 

24.12. - Písek - Vojenský hřbitov - na Štědrý den bylo již tradičně vzpomenuto 
zemřelých vojínů v 1. světové válce zapálením svící u „Panského kříže“, pomníku 
„Klečícího Génia“ i u obelisku LIR 28 
 

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

 

Počet členů Spolku k 31.12.2019: 6 

 

Počet čestných členů Spolku k 31.12.2019: 2 

 

Počet tradičních vojenských jednotek zastoupených ve Spolku: 2  

 

Počet vydaných Píseckých křížů k 31.12.2019: 

I tř. : 5 (z toho s korunou: 1) 

II.tř.: 5 (z toho s korunou: 1)  

Celkem: 10  

 

Stav pokladny k 31.12.2019: 

Příjmy: 0,- Kč  

Výdaje: 0,- Kč 

Zůstatek: 0,-Kč 


