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Několik vět úvodem ... 

Vojenskohistorický spolek Písek uzavírá osmý rok své oficiální existence.  

Bohužel tento rok, z důvodů propuknutí pandemie COVID-19, nepřál žádným 
činnostem, natož pak spolkovým. Vše (nejen v naší zemi) bylo ochromeno. Krom 
výroční schůze, jež se naposledy odehrála v naší oblíbené řecké restauraci, krátce 
před jejím zánikem, jsme se mohli v uniformách zúčastnit de facto pouze letního 
uložení relikvie bl. císaře Karla v českobudějovické katedrále. Všechny ostatní 
tradiční akce byly buď zrušeny, nebo výrazně omezeny.  Spolkový život byl tak ve 
výsledku paralyzován. Smutné (a jednoduché) to tedy bilancování. V tomto roce se 
tak zástupci spolku, krom výše uvedené katedrální záležitosti, omezili pouze na 
„domácí“ pokládku květin a zapalování svící u našich píseckých pomníků, ať již při 
výročí plukovního svátku „Jedenáctých“, Dušiček, Dne veteránů či Štědrého dne a 
případně ještě na účasti při „Dušičkové“ pobožnosti na Vojenském hřbitově.              

Jaký bude rok 2021, je otázkou. Prozatímní výhledy jsou nevalné, avšak nezbývá, než 
věřit, že Prozřetelnost nás neopustí, že mraky obestírající nejen naší širší vlast se 
rozplynou a vše v dobré se zase brzy obrátí. Přeji všem v tomto nevalném čase 
hlavně pevného zdraví a zachování dobré mysli. 

PhDr. Martin Zeman, Mjr.i.Tr., předseda Spolku 
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Přehled událostí v životě Spolku v roce 2020 
 
17.1.  – Pokračujíce tak v letité tradici, konala se i letos výroční členská schůze našeho 
Spolku naposledy v „garnisonním kasinu“- řecké restauraci Poseidon - a to od  18. 
hodiny za účasti všech řádných členů. Předseda následně podal zprávu o činnosti za 
uplynulý rok i o stavu pokladny.  Posledním bodem bylo odsouhlasení předběžného 
plánu činnosti Spolku na letošní rok. 

8.6. –  Předseda  Spolku položil u příležitosti plukovního svátku c. a k. pěšího pluku  
č. 11 (161. výročí  bojového vystoupení Jedenáctých u lombardského Melegnana a 
Solferina - San Martina) květiny  k jeho píseckému pomníku a vzpomněl všech, kteří 
sloužili v tomto pluku pod císařským praporem. 
 

 
 Plukovní svátek IR 11 (Foto: M. Zeman) 

 

16.8. –  Zástupci spolku – příslušníci 11. pěšího pluku – zúčastnili se pontifikální mše 
v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše ke cti bl. císaře Karla, spojené s uložením 
relikviáře s jeho ostatky.  

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 opětovně uvázal 
tajemník Spolku štábní šikovatel Martin Kosík.  

3.11. - Konala se pobožnost za zemřelé vojáky na Vojenském hřbitově za účasti 
zástupců našeho spolku. 

11.11. – V rámci Dne Veteránů, nekonaje se žádných oficialit, byly alespoň rozsvíceny 
svíce u pomníků na Vojenském hřbitově a na Svatotrojickém hřbitově. 
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Dušičky 2020 (Foto: M. Zeman) 

24.12. – Jak už je zvykem, navštívili na Štědrý den zástupci spolku náš vojenský 
hřbitov, aby zde rozsvítili svíčky u pomníku LIR 28, IR 11 a u Panského kříže a 
popřáli všem zde odpočívajícím vojákům pokojné svátky. 

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

 

 

 

Počet členů Spolku k 31.12.2020: 6 

 

Počet čestných členů Spolku k 31.12.20209: 2 

 

Počet tradičních vojenských jednotek zastoupených ve Spolku: 2  

 

Počet udělených Píseckých křížů k 31.12.2020: 

I tř. : 5 (z toho s korunou: 1) 

II.tř.: 5 (z toho s korunou: 1)  

Celkem: 10  

 

Stav pokladny k 31.12.2020: 

Příjmy: 0,- Kč  

Výdaje: 0,- Kč 

Zůstatek: 0,-Kč 


