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Císařský orel vlaje spolu s Pannou Marií
Děkan vysvětil plukovní standartu 18. c. k. pěšího pluku

Hradec Krá|ové -
C. k. řadový pěší pluk číslo
18 se může manévrů, které
se v sobotu konají nazám-
ku Hrádek, zúčastnit pod
svou standartou.

Prapor byl slavnostně vy.
svěcen na sobotním obřadu
v chrámu sv. Ducha, kde mu
požehnal děkan František
Hladký.

Již za minúlého reámu se
nďla skupina nadšenců, kteŤí
se u příleátosti výročí bitvy
u Hradce Králové roku 1.866
scházeli na Chlumu, aby si
tu v doboqých uniformách
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názvem Historický c. k. řa.
dový pěší pluk č. 18.

Činnost pluku, v jehož řa-
dách bojovalo a umíralo
mnoho našich krajanů, se ov.
šem neomezuje jen na účin-
kování při vzpomínkových
akcích u nás i v zahraničí.
Jeho členové pečují o pa-
mátníky z války roku 1866,
které jsou roztroušeny po ce-
lém bojišti.

,.Samotnýrn vysvěcením
praporu završujeme úsilí, se
kterým jsme budovali jed-
notku našeho kraje,'. řekl
nám velitel pluku Ladislav
Petráěek. Plukovní standarta.

P- Y-. 1938

připomněli památku desetiti-
síců obětí války. Takové ak-
tivity byty ovšem trnem v oku
tehdejší moci. Zwat nastal
až po roce 1993' kdy došlo k
obnovení Komitétu pro udr.
žování památek zvá|ky 7866,
v jehož rámci se utvořila uni-
formovaná skupina. Její čle-
nové o čtyři roky později ini.
ciovali organizační osamos-
tatnění skupiny, čímž záro-
veň položi|i základ:pro vznik
c. k. 18. pěšího pluku. Nej-
qýznamnější moment přišel
ovšem v květnu 1995, kdy by-
la za|ožena a zaregistrována
samostatná organizace pod

jejíž jednu stranuzdobí dvou-
hlavý orel a druhou symbol
neposkvrněnosti v podobě si-
luety Panny Marie, byl vyro-
ben společnýnni silami všeph
členů jednotky, čítající v sou.
časné době 25 mužtl. Q tom,
že '.osmnáctý pěší'' zqyful
mezi ostatními vojensko-his-
torickými jednotkami přední
místo, svědčí i to, že se. na
slavnost přijelo podívat mno-
ho hostů, jako 73. pěší pluk
ze Ze|eznice, myslivecké pra-
pory č. 5 a 6, dragouni z Ko-
lína nebo členové českobu-
dějovické jednotky.

MARCELA cHADIMovÁ
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Děkan světil
plukovní prapor
Hradec Krá|ové

Sobotním vysvěcením staro-
nového praporu završil his.
torický ]'8. c. k. řadový pěší
pluk s městem dvouleté úsilí,
kdy vytvářel jeho podo5u.
Standarta, na jejíž jedné stra-
ně rozpíná křídla dvouhlaqý
císařský orel a na druhé ie
coby symbol neposkwněnošti
zachycena Panna Marie, w-
světii v katedrále sv. Ducňa
na Vrelkpm náměstí děkan
František llladký: Po samot-
ném vysvěcení následovala
mše za všechny vojáky 18.
pěšího pluku, kteří pod touto
standartou pochodovali, bo-
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