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Slovo bailliho
Vážené spolusestry a spolubratři,
po šesti letech se sejdeme opět v Orléansu, abychom během Velké generální kapituly zvolili nového velmistra našeho
Řádu. Je to z několika pohledů velmi významná událost, nejen
ze symbolického hlediska. Volíme již padesátého vrcholného
představitele našeho Řádu. Prvním velmistrem byl bl. Gerard
Tenque z Provence, řádový patron, kterého sdílíme společně s Johanity, protože byl souběžně velmistrem obou řádů.
Zemřel (asi) v roce 1118. Nyní, po takřka devíti stech letech
budeme volit jeho následovníka, poprvé je kandidát z české
krve.
Když jsme v září 2004 opouštěli Orleáns po volbě prince
Charles-Philippa, přemýšleli jsme, co tato nová situace přinese do Řádu. Od té doby se přihodilo opravdu mnoho věcí.
Řád začal pracovat jako pevné a mezinárodně semknuté
těleso s jednotícím programem morálním, spirituálním i cha
ritativním. Je samozřejmé, že jak na poli mezinárodním, tak
na poli národním nebyli pouze lidé, kteří tuto novou realitu vítali. Mnozí odešli a nalezli svůj program v jiných uskupeních,
naopak mnozí nadšení spolupracovníci přišli.
O motivech a důvodech odpadlých bylo v minulých letech již
řečeno dost. Nesporným výsledkem vedení 49. velmistra však
bylo dodání nové energie do činnosti Řádu, bližší a lidský kontakt se všemi jeho členy a jednotící humanitární poslání.
V Českém velkopřevorství jsme pak pod vedením čtvrtého
velkopřevora Jana hr. Dobrzenského z Dobrzenicz vykonali
také významný kus práce – drtivá většina našich členů si s hrdostí znovu uvědomila své závazky k francouzské koruně a
jejímu představiteli, Henrimu hr. Pařížskému jako představiteli rodu, jenž je tradičně a po celá staletí protektorem Řádu.
Velkopřevorství se vnitřně ustálilo, získali jsme pevný právní
rámec naší činnosti. Jednoznačně jsme deklarovali duchovní
orientaci Řádu, přispěli značným úsilím i finančními částkami
na charitativní a kulturní potřeby našich partnerů a to vše při
stanovení jasných pravidel chování a kontroly peněžních toků.
Získali jsme řadu nových přátel a přišli o ty členy, jimž se tento směr nezamlouval.
Princ Charles-Philippe d’Orléans, vévoda z Anjou, se bude
nadále věnovat rozvoji svého domácího Francouzského velkopřevorství. V sobotu 20. listopadu proběhne volba nového
velmistra. Tato volba, tak jak bývá dlouholetým zvykem, byla
dopředu důkladně projednána ve všech národních jurisdikcích. Navenek by se proto mohlo zdát, že se jedná pouze o
formální akt hlasování – opak je však pravdou. Vždyť všichni
kapituláři Řádu mohou svým hlasováním naplnit své právo –
hlasovat a svěřit tak osud Řádu plně do rukou kompetentního
kandidáta podle stanov a staletých zvyklostí: kandidáta z řad
vysoké dědičné šlechty, člena Řádu, katolíka s dobrými vztahy k francouzské koruně. Kdo jiný než Jan Dobrzenský, člen
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Z Velké rady
této rodiny, může lépe naplnit tyto požadavky? Kapituláři tak
prožívají vrcholný stupeň demokracie v našem Řádu, protože
volí svého velmistra a dobrovolně s pokorou pak přijímají jeho
rozhodnutí týkající se budoucího směřování Řádu.
Na oficiální prohlášení nového velmistra si budeme muset
ještě nějakou dobu počkat. Ale již dnes víme, že se pravděpodobně nebude dramaticky lišit od hlavního programu jeho
předchůdce, tedy akcentování jednoduchých slov: „křesťanství – charita – rytířství“. To vše bude doplněno diplomatickými schopnostmi a darem vytvářet rodinnou a přátelskou atmosféru. To vše Řád sv. Lazara velmi potřebuje, a proto není
překvapením, že mnozí zahraniční členové, kteří v posledních
letech své členství v Řádu omezili či se dočasně stali členy
jiných velkopřevorství, se nyní hlásí k službě a znovu chtějí
pracovat pod zeleným křížem ve sjednocujícím se Řádu.
V roce 2009 vydalo Arcibiskupství pražské modlitbu za
nového arcibiskupa. Jsme přesvědčeni, že můžeme tuto modlitbu upravit pro aktuální situaci a prosíme všechny, aby se
společně s námi s pokorou modlili:
„Bože, ty víš,
jak je lidské myšlení nerozhodné a nejisté;
na přímluvu svatého Lazara, našeho patrona
a Panny Marie, Matky tvého Syna,
osvěcuj mysl všech, kdo nesou odpovědnost za volbu
našeho nového velmistra:
ať poznávají, co se ti líbí,

Hodnocení generální kapituly:
Velká rada kladně hodnotila přípravu a průběh Generální kapituly. Poděkování patří veliteli Severočeské
delegace chev. Schauerovi, který byl pověřen poděkováním všem, kteří pomáhali zdárnému průběhu kapituly.
Zápis z kapituly a zprávy činovníků budou publikovány v příštím čísle Reunionu.
Další zasedání Generální kapituly bude 23. a 24. 9. 2011, místo bude v předstihu sděleno.
Velká generální kapitula v Orléans:
• Na dny 19. a 20. listopadu tohoto roku je svolána Velká generální kapitula, která má jediný bod a to volbu
nového velmistra. Po zvolení bude nový velmistr při slavné mši svaté instalován do čela našeho Řádu;
• Jediným kandidátem je náš velkopřevor Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz. Velká rada si je plně vědoma
veliké cti, které se našemu velkopřevorovi i celému velkopřevorství dostalo. Je to událost historického
významu;
• Volit budou všichni kapitulárové zasláním vyplněného volebního lístku – distribucí a návodem byl pověřen
bailli.
Velká rada vzala na vědomí rezignaci cfr. M. Pavláka na úřad almužníka z důvodu velké pracovní
vytíženosti.
Řádový den bude 11. 12. 2010, začne děkovnou mší svatou od 11.00 v kostele křižovnického kláštera,
pokračovat bude společným obědem. Odpoledne bude tradičně vyplněno krátkým představením našich
projektů, vystoupeními našich členů a spolupracovníků etc.
Kalendář akcí 4 čtvrtletí:
• 6. 11. Milovice – pietní akt na paměť zesnulých italských válečných zajatců;
• Svátek svaté Anežky České – společně s Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou, bude upřesněno;
• 19. a 20. listopadu Velká generální kapitula Orléans;
• 4. 12. Můzy dětem, DPL Opařany (náhradní termín);
• 9. 12. DPL Opařany, předvánoční koncert;
• 11. 12. Řádový den, Praha;
• Adventní pátky v rotundě sv. Longina od 17.00 – upřesní velitel PK.
Petr J. Řehoř, KCLJ
kancléř ČVP

a umí se správně rozhodnout.

Noví postulanti

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen“
Ondřej F. Vanke, KCLJ
bailli ČVP
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MUDr. Michal Zahálka
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Narozen 19.5.1963 v Praze, kde byl
i pokřtěn, žije v dlouholetém svazku
s manželkou Zuzanou, také lékařkou,
a společně vychovali nyní již dospělého syna Jana, který se zabývá biokybertetikou na ČVUT.
Po absolutoriu III. lékařské fakulty
University Karlovy v Praze v roce
1987 je chirurgem, svým pacientům se věnuje nyní
na Poliklinice prof. Řeháka, jejímž je zakladatelem,
spolumajitelem a ředitelem, dále na III. chirurgické
klinice FN v Motole.
Rád by využil svých zkušeností a přiložil ruku k dílu
v projektu „Nemocnice sv. Lazara“, a to ve všech jeho
fázích od realizace až po péči o nemocné. Tento projekt má být významnou aktivitou Řádu zaměřenou
na přímou zdravotnickou a sociální pomoc trpícím a
pacientům ve vlastním lůžkovém zdravotnickém zařízení.
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V duchu zásad a myšlenek Vojenského a špitálního
řádu sv.Lazara Jeruzalémského si přeje podílet se
také na jiných činnostech a záměrech.

A
Mgr. Zdeněk Kučera
Ročník 1975, ženatý s Karlou Mornstein-Zierotinovou, mají jednoho syna
Zdeňka Karla Mornstein‑Zierotina. Žije
v Praze a na rodinném zámku v Bludově. Pracuje jako advokát v kanceláři
JUDr. Kalvody, zejména v oblasti obchodního práva. Autor několika odborných knih a řady článků o občanském
právu. Studoval na Právnické fakultě MU v Brně a na
Husitské teologické fakultě UK. Pomáhá Řádu jako
právník.
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V letošním roce proběhla naše Generální kapitula opět po třech letech ve významném poutním místě, v Hejnicích v severních Čechách. Průběh a jednání kapituly jsou protokolárně zaznamenány a věřím, že se všichni
členové s nimi seznámí. Chtěl bych se proto v tomto článku věnovat nejen průběhu kapituly, ale i jejím přípravám, ukázat jejich obtíže z našeho severočeského pohledu. Pokud si je uvědomíme, můžeme se podobným
komplikacím vyhnout v budoucnu.

Hejnice 2010
Generální kapitula Českého velkopřevorství 18. září
Antonín Schauer, KCLJ
velitel Severočeské delegace
4
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eště v červenci, když jsme měli první přípravná jednání v klášteře, netušili jsme, jaká
pohroma se snese na tyto končiny.
O povodních, záplavách a utrpení lidí toho už
bylo hodně napsáno. O tom psát nebudu. Ale
pro naši přípravu bylo důležité, zda budou včas
obnoveny přístupové silnice, zda budeme moci
být ubytováni v klášteře (správně bych měl
psát v Mezinárodním centru duchovní obnovy),
a jak bude zajištěno v obtížných podmínkách
stravování. Komplikaci způsobila také generální zkouška liberecké opery v den kapituly.
Hudebníci, kteří měli doprovázet slavnostní
bohoslužbu, se museli proto omluvit a jen díky
paní Machkové se podařilo získat fundovanou
náhradu. Nemalou starost jsme si dělali o zdraví
našeho spolubratra, patera Miloše Rabana. Nalezli jsme veliké porozumění a podporu ctihodné sestry Edity M. Mendelové, OP a paní Evy
Machkové, které se obětavě věnovaly přípravám
kapituly. Protože zásobování v Hejnicích bylo
obtížné, potřebovali jsme znát alespoň přibližný
počet účastníků. Plánování komplikovala nejen
nám, ale i našemu kancléři chev. P. Řehořovi ta
skutečnost, že se řada členů včas nevyjádřila,
zda přijedou a kdy. Jak se podařilo všechny tyto
organizační obtíže zvládnout a jak byli účastníci
kapituly s pobytem v klášteře spokojeni, nechávám na nich. Řada z nich už Hejnice navštívila
před třemi roky a krásu tohoto poutního místa
znala. Myslím, že také na nové návštěvníky hejnická bazilika, prostory kláštera, tentokrát ještě
navíc vyzdobené tisíci nádhernými jiřinami, zapůsobily silně.
Rád bych zdůraznil nejen organizační, ale
zejména duchovní úlohu kapituly. Z duchovního
života, který v Hejnicích silně prožíváme, vychází celá naše činnost, v něm jsou naše kořeny. To
pociťovali zejména ti členové, kteří přijeli již ve
čtvrtek a využili možností ke společným večerním i ranním chválám. Byla to důstojná předehra k vlastní kapitule. Ta začala v pátek večer
vigiliemi v kapli sv. Antonína Paduánského,
která je samostatným objektem před bazilikou.
I ona je historickým poutním místem. V šeru, v
prostoru jen ozářeném svíčkami si postulanti,
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J. E. velkopřevor Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz, GCLJ a velitel Severočeské
delegace Antonín Scauer, KCLJ, s hejtmanem Libereckého kraje panem
Stanislavem Eichlerem.
i my zúčastnění členové, připomínali své úkoly.
Následovaly pak společné večerní chvály v kapli
sv. Františka z Assisi. Ten den byl pro nás radostný i tím, že pater Miloš Raban získal dovolenku z nemocnice a přijel alespoň na dva hlavní
dny mezi nás.
V sobotu proběhlo hlavní pracovní jednání zúčastněných členů a členky. Jak jsem uvedl výše,
průběh a závěry kapituly jsou uvedené v protokolu z jednání. Připomenu jen krásný dopis bratra chev. Oskara Andryska, doyena našeho velkopřevorství, který svou neutuchající aktivitou
pro věc řádu nám všem může být vzorem. Duchovním a slavnostním vyvrcholením byla mše
svatá s investiturou. Hlavním celebrantem byl
J. E. Mons. Jan Baxant, sídelní biskup litoměřický, koncelebranty byli naši řádoví duchovní. Jako čestní hosté se bohoslužby zůčastnili
hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler,
rektor Technické univerzity v Liberci J. M. Zdeněk Kůs, emeritní rektoři prof. Zdeněk Kovář a
Vojtěch Konopa, statutární náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová s generálním honorárním
konzulem ČR v Kanadě Jerrym Jelínkem. Pro ne-
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moc se omluvili senátorka paní Soňa Paukrtová
a pan Jiří Horák, starosta Hejnic. Mons. Baxant,
z úcty a přátelství k našemu velkopřevorovi,
pronesl homilii nejen česky, ale i francouzsky.
Při investituře byl do hodnosti SChLJ povýšen
P. Miloš Raban, který se tak stal kapitulářem a
do hodnosti SBLJ bratr Robert Šíma. Bratři K.
Kalina a M. Pařík, kteří nebyli přítomni, budou
povýšeni při další vhodné příležitosti. Jako postulanti byl přijati MUDr. Michal Zahálka a Mgr.
Zdeněk Kučera, jako první společníci (CompLJ)
manželé Březinovi, Jan Jeřábek a Pavel Ondráček. Všichni dostali po složení příslušných slibů
požehnání J. E. Mons. Baxanta.
Po mši svaté, která byla zahájena i ukončena
Intradou k poctě Řádu sv. Lazara, následoval
společný přípitek v ambitu kláštera a raut pro
členy a hosty řádu ve velkém refektáři, kde měli
účastníci možnost vychutnat výtvory tamní tradičně dobré kuchyně. Při neformálních debatách
bylo možné hostům ještě více přiblížit tradice a
poslání řádu. Z jednání otce biskupa s hejtmanem se zrodila spolupráce moci duchovní a světské, která už přináší užitek. Například děkovná
svatá mše ve Frýdlantu za účasti hejtmana a
starostů z obcí postižených záplavami. Zmíněná
výstava jiřin přilákala do klášterních prostorů mnoho návštěvníků. Ti se zájmem sledovali
řazení průvodu, fotografování a další činnosti
lazariánů. Měli zájem a od pracovníků MCDO
se snažili získat další informace. Neodpustím
si jednu perličku. Jak mi později říkal vedoucí
jiřinkové výstavy, objevily se před kostelem dvě
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Nahoře: z jednání Gen. kapituly. • Uprostřed: velkopřevor hr. Dobrzenský
a kancléř P. Řehoř s biskupem Mons. Baxantem. • Dole: Mons. Baxant s hr.
Dobrzenským a P. Milošem Rabanem
turistky. Ty když viděly náš průvod, nadšeně
vykřikly: „Vždyť to je náš pan hrabě!“ Byly to
občanky Chotěboře, které trávily svou dovolenou v Jizerkách.
Je škoda, že řada členů se z různých důvodů
nemohla kapituly zúčastnit a přispět tak svými
poznatky a připomínkami k jednání i plánování
budoucích úkolů. Nyní je nutné, abychom závěry jednání uvedli v život. O pomoc v tomto díle
prosme naše řádové patrony i patrony kláštera
v Hejnicích v čele s Pannou Marií. A
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Příchod na slavnou mši svatou: meč nese cfr. Stanislav Přibyl, za ním
velkopřevor hr. Dobrzenský a bailli Ondřej Vanke.

Nahoře: povýšení cfr. Roberta Šímy do hodnosti SBLJ.
Dole: Jednání Generální kapituly.

Přijetí za společníka Řádu
Jan Jeřábek, CompLJ

N

a řádové kapitule v Hejnicích jsme byli
oficiálně přijati jako společníci Řádu.
Companionship – společnictví: jak co nejlépe osobním způsobem naplnit tuto šlechetnou
nabídku na sdílení řádových charismat?
Lze předpokládat, že žádosti o přijetí předcházelo možná i delší přípravné období, zahrnující především úvodní motivaci, seznamování
se s historií Řádu, a zvažování svého osobního
přínosu tak, aby bylo možno v dlouhodobějším
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časovém horizontu realistické úkoly v rámci
řádových ideálů a poslání plnit. Toto údobí by
bylo možno nazvat například i kontemplativním
nazíráním, nebo také jakýmsi „osobním“ skrutiniem. Řád představuje i „řád“ – slib společníků
v sobě implicitně zahrnuje i toto vědomí, tedy
odpovídající stupeň kázně a loajality ze strany
společníka, a na druhé straně s tím korespondující vědomí soudržnosti ve snaze o naplňování
poslání řádu.
Vlastní průběh investitury je možné nejlépe
charakterizovat jako důstojný a uměřený – od
nástupu, k vlastnímu představení společníků
kancléřem Jeho Excelenci velkopřevorovi, jeho
srdečné přijetí, předvedení společníků před
diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta pro přijetí požehnání, uvedení zpět na místo – to vše
v rámci mše svaté s eucharistickou slavností,
po ukončení důstojným odchodem, společnou
fotografií a následným neformálním pohoštěním
a setkáními.
Nikoliv vše lze ovšem vyjádřit pojmovým
aparátem jazyka; historický kus nábytku, keramiky nebo skla starožitné hodnoty lze možná
velmi dobře popsat, nicméně i přes detailní
popis může „cosi“ unikat… potom je snad lépe
ponechat toto „něco“ uchopení prožitkem. Mimochodem – nebude bez zajímavosti, že jedno
z nejpůsobivějších skel českého baroka – tzv.
dvojstěnné sklo osmnáctého století – bylo pravděpodobně vyráběno v klášterní manufaktuře
v Hejnicích…
Chceme tedy poděkovat litoměřickému sídelnímu biskupovi Mons. Janu Baxantovi a všem
přítomným koncelebrujícím kněžím a kaplanům
za duchovní záštitu, a vedení Českého velkopřevorství, vedení Severočeské delegace, a všem
spolusestrám a spolubratřím za vlídné přijetí.
V úvodu naznačená otázka osobního přínosu
souvisí s individuálními možnostmi společníka
v konkrétním osobním a geografickém průsečíku. Podobenství o Milosrdném Samařanu (Lk
10,25-37) naznačuje možné odpovědi na otázku,
kde a kdo je onen potřebný, kterému může společník lazariánů pomoci. Za Severočeskou delegaci to je v současnosti pokračování v již existující duchovní a osobní spolupráci s klášterem
St. Marienthal v Horní Lužici, případně i jiné
úkoly – to by však mohlo být námětem samostatného příspěvku.

A
7

Vítězslav Březina, CompLJ
Když jsem přemýšlel o tom, jak nazvat krátké připomenutí devadesátých narozenin našeho slovutného heraldika, pana Jiřího Loudy, napadl mne nadpis

Jiří Louda v roce 1946

A

le od začátku. S panem Jiřím Loudou mě
pojí přátelství trvající téměř třicet let, a za
tu dobu jsem měl možnost jej poznat jako
neuvěřitelně vitálního, stále tvůrčího a nesmírně aktivního člověka. Člověka vysoce vzdělaného, s obrovským přehledem, korespondujícího
s polovinou světa a hovořícího několika světovými jazyky, člověka s velkou dávkou humoru
a sebeironie. Člověka, jehož životopis dává nahlédnout do onoho podivného dvacátého století
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plného zvratů, které se vtiskly i do života Jiřího
Loudy.
Plk. PhDr. h.c. Jiří Louda se narodil 3. 10.
1920 v Kutné Hoře v rodině středoškolského
profesora. Byl vychován ve vlasteneckém prostředí, které potom už navždy nasměrovalo jeho
životní dráhu. Po skončení středoškolských
studií v roce 1938, v čase nejvyššího ohrožení
republiky, vstupuje do armády, s touhou bránit
naši zemi proti hitlerovskému Německu. Po rozbití Československa a obsazení Čech a Moravy
německou armádou v březnu 1939, odchází jako
mnoho jiných do Polska a v Krakově se hlásí ke
službě v naší zahraniční armádě. Překotné události v září 1939 ale znovu dávají do pohybu celý
československý kontingent, tentokrát směrem
do Francie.
Víme, jak se dál vše vyvinulo a Jiří Louda se
v létě roku 1940 ocitl ve Velké Británii. Přihlásil se zde k letectvu, které již v plném nasazení
bojovalo proti nenáviděnému nepříteli, ale to
jej odmítlo. A tak zkusil parašutisty. Byl p
 řijat
a odcestoval do severního Skotska, kde byl
podroben tvrdému výcviku tak, jak jej známe
z různých filmů nebo vyprávění. Při jednom
ze seskoků si zranil nohu, a proto musel být
vyřazen ze skupiny výsadkářů, kteří měli být
vysazeni na území naší republiky. Celý výsadek,
jehož členem měl být i mladý Jiří Louda, byl nad
územím Německa sestřelen a nikdo z účastníků
této mise nepřežil. Protože byl až příliš dobře
seznámen s důvěrnými fakty o přípravě našich
parašutistů, skončil ve zpravodajské skupině
plukovníka Moravce, kde zůstal až do konce
války. V tomto období se setkal v Anglii se stále
živou heraldikou, která mu učarovala a stala se
mu osudovou láskou na celý život.
Po návratu do osvobozené republiky zůstal
v armádě jako aktivní důstojník. V té době,
krátce po osvobození, začal pracovat na svých
prvních heraldických dílech. Stal se žákem knížete Karla Schwarzenberga a na jeho doporučení provedl ilustrace pro knihu hraběte Zdenka
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FOTO ARCHIV JIŘÍHO LOUDY A DANIEL VOJTÍŠEK (MONTÁŽ KNIHA)

Devadesátiletý mladík

Radslava Kinského „U nás“. Aktivním důstojníkem byl až do dubna roku 1949, kdy byl bez
udání důvodů uvězněn na Mírově. Po návratu
z Mírova mu nebylo umožněno vykonávat žádné
povolání, ve kterém by mohl uplatnit své schopnosti a znalosti. Až po delší době získal zaměstnání v olomoucké státní knihovně, kde alespoň
zčásti uplatnil své jazykové a organizační dovednosti a mohl se věnovat soukromému studiu
historie, heraldiky a dalších oborů. Začal pracovat na řadě knih, které ale bohužel vycházely
v zahraničí a také na kompletním armoriálu
Podvazkového řádu. Jeho ilustrace se začaly od
poloviny šedesátých
let objevovat na pohlednicích, v různých
časopisech i knihách.
Ve spolupráci s PhDr.
Josefem Janáčkem
vydal knihu České
erby a na začátku let
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osmdesátých připravil pro zahraničního nakladatele úžasné dílo Lines of Succession o heraldice evropských panovnických rodů s textem
britského historika a heraldika Michaela Maclagana. Sir Iain Moncreiffe of that Ilk, jeden z autorizovaných heroldů britské koruny, pochválil
dílo slovy „nemohu této nádherné knize vůbec
nic vytknout.“
Po listopadu 1989 byl Jiří Louda vyzván prezidentem Havlem ke spolupráci na tvorbě státních znaků. Byl přijat jeho koncept jak pro český, tak pro federální státní znak a v roce 1993
už byla tvorba státního znaku České republiky
zcela v jeho režii. Vytvořil velký i malý státní
znak a také standartu prezidenta republiky.
Poté se Jiřímu Loudovi podařilo vydat jeho monumentální genealogicko-heraldické dílo „Království české“. Tato kniha dodnes slouží jako reprezentační dar Kanceláře prezidenta republiky
pro významné státní návštěvy. Krom toho, že je
pan Jiří Louda nositelem Válečného kříže 1939 a
řady dalších ocenění, vyznamenal jej
28. října 2000 prezident Václav Havel
medailí Za zásluhy. V červnu 2004 mu
olomoucká Univerzita Palackého udělila čestný doktorát filozofie.
Pan Jiří Louda se těší úžasné tělesné a duševní kondici a je nutno
dodat, že je to zásluhou jeho stále
velmi aktivního tvůrčího nasazení a
také velké podpory, které se mu dostává od jeho manželky, paní PhDr.
Jaroslavy Loudové.
A
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Mezinárodní den hospiců
v Andromédě 9.října 2010

Retro

Oskar Andrysek, KLJ
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vování ve velkokapacitní nově vybudované kuchyni hospice včetně donášek a návštěvní péče
pro tyto klienty.
Měl jsem také projev k účastníkům slavnosti, asi se líbil veselým pojetím problematiky a
seznámením se zájmem našeho řádu na zdaru
výstavby hospice Androméda. Bohužel jsme tam
za řád byli jen dva. Přejeme ale, aby hospic také
pod naším patronátem patřil k těm, za které se
ani jeho organizátoři, ani Lazariáni nemusí stydět. A

Autor článku s paní Lenkou Petříčkovou

FOTO VÍTĚZSLAV BŘEZINA, CompLJ

J

iž více let slaví svět tento den jako připomínku záslužné práce péče o závažně nemocné
a umírající pacienty. V naší zemi je hospicové hnutí rozvinuto a tato zařízení jsou spojena
v Asociaci poskytovaelů hospicové paliativní
péče.
Jedním z nových zařízení tohoto typu je Hospic sv. Antonína a sv. Terezky ve Velké Chmelištné u Rakovníka. Objevil jsem ho asi před
čtyřmi lety, kdy paní Lenka Petříčková, takto
administrativní pracovnice Ústavu jaderného
výzkumu v Řeži u Prahy, získala objekt bývalého
velkostatku v této obci a obdivuhodným způsobem za pomoci nemnohých místních i vzdálených dobrovolníků počala také pomocí organizací a sponzorů přeměňovat objekt ve velkoryse
projektované hospicové zařízení. Když jsem je
poprvé navštívil, měly dobrovolnice už v provozu kuchyni, kde vyvářely (musím říci velmi
chutně) pro personál a další pracovníky, kteří se
na výstavbě podíleli. Nebyl to jen chutný oběd,
který mne vedle obdivu k vytrvalosti a práci na
výstavbě hospice získal, ale především přístup
k této dnes již méně časté dobrovolnické práci a
tehdy jsem upozornil naše rytíře, kteří se zapojili do řady patronů a pomocníků tohoto díla.
Tentokrát byla slavost zahájena mší sv. v místním kostele sv .Bartoloměje, která tam byla vůbec druhou mší v poválečné době ve vyklizeném
kostele zatím bez vnitřního vybavení. Pak následovaly jednotlivé části programu s vystoupeními pěveckých i hudebních sborů převážně z Rakovnicka, seznámení s pokroky výstavby hospice Androméda paní Petříčkovou. Roztomilé byly
průvody mažoretek, nejprve děvčátek mezi první a pátou třídou rakovnické školy, pak pochodovala skupina vyšších tříd téže školy a velmi jsem
obdivoval tu třetí partu mažoretek v důstojném
věku nad padesát let s šátky, zástěrami, ale
stejnou porcí veselí, ze kterých se vyklubaly klientky domova důchodců Kajánek v Jesenici... Že
tam bylo veselo, dokládá i foto autora s dvěma
vedoucími dětských skupin. Jak dokázaly organizátorky slavnosti nasytit tu spoustu místních
občanů i dalších hostí nechápu, ale dodržely tradici výborné kuchyně. Hospic už dnes poskytuje
ambulantní péči pro starší klienty včetně stra-
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Do vaší knihovny
David Nicolle: Druhá křížová
výprava 1148. Pohroma před
branami Damašku

Stephen Turnbull: Hrady Řádu
německých rytířů. Cihlové
hrady v Prusku 1230–1466

Stephen Turnbull: Hrady Řádu
německých rytířů 2. Kamenné
hrady v Lotyšsku a Estonsku

Grada, 2010

Grada, 2008

Grada, 2010

Další z úspěšných titulů, věnovaných z historického pohledu velice
významnému tématu, jímž byly
snahy založit na území Blízkého
východu křesťanské státy. Druhá
křížová výprava byla první výpravou ve znamení kříže, v jejímž
čele stanuli evropští králové, německý Konrád III. a francouzský
Ludvík VII., a jíž se zúčastnilo
také množství významných evropských feudálů.
Zlomovým bodem druhé křížové výpravy se stalo strategické
rozhodnutí dobýt Damašek. Pokus
o dobytí města však skončil neúspěchem. Damašek byl hlavním
městem muslimského státu, který
se v dané době snažil o přátelské
vztahy se sousedními křižáckými
státy, jež považoval za své spojence proti jiným muslimským vládcům a kmenům. Křižácká tažení
byla dosud až na nevýznamné
nezdary úspěšná a křesťanská západní Evropa byla plně přesvědčena o tom, že její vojenská nadřazenost potrvá i nadále. Výrazný neúspěch při obléhání Damašku však
sebedůvěru západních křesťanů
silně podkopal, zatímco naopak
posílil sebedůvěru muslimských
států a je pokládán za bod zvratu
v dějinách křížových výprav.

Hrady Řádu německých rytířů na
území někdejšího Pruska představují jedinečnou tradici fortifikačního umění. V průběhu své bouřlivé historie se němečtí rytíři projevovali jako nejkontroverznější
rytířský řád, byť se sami nazývali
„rytíři Kristovými“. Z náboženských řádů byli nejbojovnějšími,
což se projevuje i v architektuře,
kterou po sobě zanechali. Na rozdíl od templářů, kteří se do dějin
zapsali svými chrámy, pomníky
německých rytířů se staly ohromné cihlové hrady, budované v souvislosti s dobýváním Pruska mezi
léty 1230 – 1380. Mnoho z těchto
pevností se až dosud dochovalo
v dnešním Polsku. Představují jedinečný příklad architektonického
stylu, který věrně odráží povahu
řádu.

Násilné pokřesťanštění pohanského Livonska na území dnešních
pobaltských států Lotyšska a
Estonska bylo zpočátku v rukou
vojenského řádu známého jako
Řád mečových rytířů (mečoví rytíři). V roce 1236 se tento řád po
katastrofální porážce u Saule stal
součástí Řádu německých rytířů.
Ti vždy upevňovali svou moc na
dobytém území pomocí sítě hradů
a opevněných měst. Livonská větev Řádu pokračovala v této tradici budováním kamenných hradů.
A právě těm se věnuje tato publikace, která objasňuje, jak se vyvíjela pobaltská opevnění ve světle
měnícího se charakteru obléhací
taktiky a rostoucí úlohy palných
zbraní. Na rozdíl od cihlových hradů ve východním Prusku, o nichž
pojednává první díl o řádových
hradech, vydaný v roce 2008, byl
hlavním stavebním materiálem
v Livonsku kámen. Jak a kde přesně hrady vznikaly, z jakých částí
sestávaly, k čemu sloužily a jaký
byl na nich každodenní život i život za válek, se čtenář dozví nejen
z textu erudovaného badatele, ale
i z četných maleb, schémat a map.
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Miroslav Pavlák, BLJ
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Mezinárodní den hospiců v Andromédě
ve Velké Chmelištné, 9. října 2010 (článek na str. 10)
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