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Boiiště na chlumu z roku 1866
na chvíli ovl ádla raltouská voiska
áLlsy / Na výroční schůzi se včera na památných místech sešIi členové hradecké-

ho klubu vojenské historie - 18. c. k. řadového pěšího rakouského pluku'
l -ltŘÍ xoŠŤÁx

Chlum - Zahraniční tu.
risté včera dopoledne při ná-
vštěvě zdejšího historického
bojiště prusko.rakouské války
z roku 1866 v úŽasu zkoprněli.
To v okamŽiku' kdy k hostinci
U polních myslivců napocho-
dovďa historická jednotka ra-
kouské pěchoty v doboých
typicky bílých uniformách...

Zde totíž měl vinoční jed-
nání klub přátel vojenské his-
torie nazvaný Historický 18.
c. k' řadoý pěší rakouský

pluk Hradec Králové, kteý v
příštím roce oslaú své desáté
výročí. Sdružuje na pětadva-
cet čIenů a zaměřuje se ze-
jména na prusko-rakouskou
válku a bitvu na Chlumu u
Hradce Králové. Hejtman plu-
ku, tedy jeho šéf, Ladislav Pet-
ráček vysvěthje, Že jej vždy
bavila historie, a proto se stal
členem Komitétu pro udržo-
vání památek z roku 1866' do
jehoŽ řad ho přivedl zájem o
bitvu na Chlumu, o historii
celkově a naše národní tradi

ce. Později založiI uniformo-
vanou skupinu, tudíŽ dnešní
18' c. k. řadoý pěší rakouský
pluk. ,,Předvádíme také ně-
které uóbčné scény a dobovy
vojenský uýcvik, ale zejmérua
pečujeme o zhruba 460 po-
mníčkti prúvě z bihsy roku
1866. Ale ve své čirunosti ne.
oslavujeme vdlku, naopak
chceme poukazovat na zrůd-
nost e nesmyslnost ueškerého
vúlčení,'' říká hejtman Petrá-
ček. Dodává, Že všechny uni.
formy i ýcvik jso-u dobové,

když stejnokroje jim šije jejich
osobní krejčová Ivana Svato-
šová. Zástupcem šéfa pluku
je 24Ietý lan Šmíd' jehoŽ pra.
dědeček skutečně u této his-
torické jednotky tehdy sloužil.
Členové zmiňovaného pluku
se letos zúčastni]i například
manévrů na zámku Hrádek u
Nechanic či červencového scé-
nického ztvárnění bitvy na
Chlumu. První iednoý úkend
roku 2001 jedou na setkání
členů přátel vojenské historie
do pÓIské Wroclavi.

L7. 4L. D0 yÍ pěšího pluku
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Čtenové 18. c' k. řad.ouého pěšího rakouskélto pluku pŤi setkdní na Cltlumu už promýšleli
scétty vzpomínkoué akce ke 135' ýročí prusko.rakouské bi@. FOTO HN: MARTIN
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Hradec Králové -

Klub přátel vojenské historie
nazvaný 18. c. k. pěší ra-
kouský pluk Hradec KráIové
oslaví v příštím roce své de-
sáté výročí. SdruŽuje na pět.
advacet členů a zaměřuje se
zejména na prusko.rakous-
kou váIku a bitvu na Chlumu
u Hradce Ifuálové z roku 1866'
v současné době také na ob'
dobí první světové váIky'
Hejtmanem pluku je Ladislav
Petráček. Ve středu 27. pro-
since od 10 hodin má 18. c.
k. pěší rakouský pluk své vý-
roční iednání, které se usku'
teční v restauraci na Chlumu.
Zhodnocena bude činnost v
uplynulém období a nastíněn
další program. Vítáni tady bu-
dou i noví, dosud neorgani-
zovaní zájemci o vojenskou

] historii. Členové pluku se mi-
mo jiné starají o čtyři sta po.
mníčků zbltvy roku 1866. jk
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