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Slovo velmistra

Dnešní slovo velmistra píšu ještě una-
ven po 27. Svatohubertské slavnosti
a proto mi snad  prominete, že se vrátím 
k jednomu ze svých minulých textů, ve 
kterém jsem se zabýval Svatohubert-
skou legendou. Od té doby už uplynul 
nějaký čas a proměnil se i můj pohled 
na Hubertův životní příběh, který dnes 
vnímám nikoli jako mysliveckou tradi-
ci, ale jako povolání. 

V letošním roce jste ode mne mohli 
často slyšet slova o základní podmínce 
pro šťastný život člověka, kterou jsou 
uspořádané vztahy. Ty jsou projevem 
našeho bytí a vypovídají o našem posto-
ji k životu. „Jsem který jsem“, řekl v knize 
Exodus Bůh Mojžíšovi a kniha Genesis 
představuje člověka jako Boží obraz.
Ze souvislosti těchto sdělení lze vyvo-
dit závěr, že člověk je volán a povolá-
ván k navázání vztahu k Bytí. Pokud 
však volání ignorujeme, odmítáme 
vztah a ocitáme se v nebytí. V tomto pro-
storu se ocitnul i Hubert, když jeho 
vztah k milované manželce ukončila její 
smrt. Vedle celé řady dalších světců, 
nám také Hubertův životní příběh uka-
zuje, že i v těžké životní situaci je možné 
najít řešení, pokud nasloucháme Bo-
žímu volání. Otázkou totiž není, zda
k nám Bůh hovoří, ale zda mu umíme 
naslouchat.

Není jistě pochyb o tom, že Svato-
hubertská legenda patří k základním
a všeobecně známým mysliveckým tra-
dicím. Životní příběh svatého Huberta 
zná jistě mnoho českých myslivců a nej-
spíš i velká část nemyslivecké veřejnos-
ti. Většina lidí však vnímá tuto legendu 

jako lidový folklór a jen výjimečně ji 
někdo prezentuje jako příběh, ze které-
ho plyne poučení a který nám dává 
názorný příklad pro řešení složitých 
životních situací i v dnešní době. Tuto 
realitu můžeme pozorovat i u většiny 
myslivců, kteří se ke křesťanství hlásí
a přesto podstatu legendy, kterou je 
naše odpověď na Boží povolání, nijak 
neprezentují a přizpůsobují se svému 
okolí. Snad ani netuší, jak naplňují slova 
evangelisty Marka (MK 7,8-9) „Opustili 
jste přikázání Boží a držíte se lidské tra-
dice.“ A ještě řekl: „Jak dovedně rušíte 
Boží přikázání, abyste zachovali svou tra-
dici!“ O současném stavu můžeme hovo-
řit a vést odborné diskuze nebo se může-
me pokusit tento stav změnit. Naše 
okolí nás nejspíš neocení a jistě se 
najdou i tací, kteří nás v ateistické
a materialisticky orientované společ-
nosti v České republice budou soudit
a naší vírou opovrhovat. K této realitě je 
vhodné uvést pro změnu slova evange-
listy Matouše: (MT 7,13-14) „Vcházejte 
těsnou branou. Prostorná brána a široká 
cesta vede do záhuby a kdekdo tudy krá-
čí. Těsná brána a úzká cesta však vede
k životu a málokdo ji nachází.“ Vzorem 
nám může být svatý Hubert nebo celá 
řada jiných světců, kteří prostřednic-
tvím Kristova Slova uslyšeli Boží hlas
a Jeho povolání nejen rozpoznali, ale 
především jej ve svém životě naplnili. 
Skutečná hodnota člověka totiž nespo-
čívá v tom, co říká, ale v tom, co dělá. 

Jan František Votava,
velmistr Řádu svatého Huberta 

Vážení a milí příznivci myslivosti, sestry a bratři v Řádu svatého Huberta.
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Exercicia 2022 v Domě sv. Josefa na Grúni

Letos opět, v pravidelné době před Veli-
konocemi a v rámci zlepšování duševního 
povědomí, jsme přijeli večer ve čtvrtek 17. 3. 
2022 v nádherném prostředí hřebene Beskyd
v Domě svatého Josefa na Grúni.

Toto setkání organizačně zajistil Sacrificus 
br. Bc. Daniel Fichna z Komendy Silesia, a s po-
mocí našeho řádového bratra Spirituála Otce
P. Mgr. Františka Eliáše.

Po ubytování a společné večeři jsme se 
neformálně setkali nad našimi problémy na 
společném sezení s řádovým bratrem Otcem
P. Mgr. Františkem Eliášem. Ten nám před-
stavil rámcový program na následující den. 
Právě taková setkání v Řádu posilují náš 
kolektiv a poznávání  řádových bratří z jiných 
komend. Navazování nových i utužování sta-
rých přátelství i odborné myslivecké a lesnické 
problematiky.

Další den začal ranní společnou mší a poté 
probíhala přednášková a diskuzní část, vedená 
v duchu třetí neděle postní. Každý den je 
stanoven pevný program, začínající mší svatou 
následovanou ranními chválami. Dopolední 
blok je sestaven z dvou přednášek s pauzou na 
kávu. V odpoledním bloku byl rozbor a dis-
kuze na téma historického území kolem 
dnešního Izraele a národech na něm žijícím
v době narození a úmrtí Krista Nazaretské-
ho. Odpoledne se pak pokračovalo Křížovou 
cestou, utvořenou v krásném lesním prostře-
dí nad ještě krásnějším starobylém dřevě-
ném kostelíkem Panny Marie, pomocnice 

křesťanů, který byl vzdálen od penzionu jen 
150 metrů. 

Sobotní cyklus byl opět zahájen ranní mod-
litbou a chválami. Po odpoledni jsme se v rámci 
poznání okolí vydali na krátkou 1,5 km 
dlouhou hřebenovou procházku na chatu 
Švarná Hanka. Při návratu jsme si na chvíli 
sedli k tiché modlitbě v kostelíku Panny Marie, 
pomocnice křesťanů, a poté pokračoval pro-
gram v jídelně Domu sv. Josefa.

Nedělní program po snídani obsahoval 
rozjímání nad naším setkáním a poté jsme
se odebrali do kostelíka P. Marie na mši svatou, 
kterou celebroval řádový Spirituál Otec P. Mgr. 
František Eliáš, se zpěvem všech členů, pod 
vedením br. Pavla Bartoše a za přítomnosti 
správce domu sv. Josefa.

A po nedělním obědě jsme se, posilněni
a uklidněni od běžných denních starostí a opět 
nádherného počasí, vydali do svých domo-
vů…
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Zkoušky z myslivosti
Hlavním cílem zkoušek pořádaných Řádem 

svatého Huberta je vychovat nové, kvalitní, od-
borně zdatné myslivce, kteří jsou hrdými absol-
venty a řádnými hospodáři v krajině. Podle or-
ganizačního schématu vidíte, že naše kurzy jsou 
velice obsáhlé, zaměřené na odbornost a prak-
tické dovednosti a znalosti. Spojení mezi absol-
venty a lektory nekončí vykonáním zkoušek, ale 
tento vztah je trvalý a lektoři jsou vždy k dis-
pozici radou a konzultací. Na mysliveckou pra-
xi je kladen obrovský důraz, jak uchazeči
o Zkoušku z myslivosti, tak budoucí myslivečtí 
hospodáři jsou po celou dobu kurzu v kontaktu 
s lektory a aktivně řeší problematiku teoretické 
výuky, ale i poznatky z praxe, z honiteb. 
Vzhledem k pestrosti kurzů mají uchazeči 
možnost poznat myslivost jako komplexní celek 
činností a jsou lektory Řádu svatého Huberta 
řádně připraveni na výkon práva myslivosti. Pro 
uchazeče, kteří nemají možnost vykonávat 
povinnou mysliveckou praxi v nějaké z honiteb, 
máme připraveny honitby, ve kterých lze tuto 
praxi vykonat. Uchazeči mají možnost si vybrat 

honitbu ve středních Čechách, na Vysočině, ve 
východních Čechách a také na Moravě. 

Zkoušky z myslivosti. Tento kurz trvá, dle 
platných zákonných předpisů, 12 měsíců. Kurz 
je zpravidla zahájen v září. Kurz je složen ze
7 předmětů: Tradice myslivosti, Právní před-
pisy, zákony a legislativa, Myslivecká zoologie, 
Chov a péče o zvěř, Kynologie, nemoci psů
a zvěře, Střelectví, Lovectví.

Zkoušky pro myslivecké hospodáře. Tento 
kurz trvá, dle platných zákonných předpisů,
6 měsíců. Kurz je zpravidla zahájen v září.
Kurz je složen ze 4 okruhů: Práva a povinnosti 
mysliveckého hospodáře a s nimi související 
předpisy o myslivosti, o ochraně přírody, o zbra-
ních a střelivu, Plány mysliveckého hospodaře-
ní, myslivecká evidence a statistiky, péče o zvěř, 
ekologie a etologie zvěře, minimální a normova-
né stavy zvěře, Výživa zvěře, nemoci zvěře, 
ošetření ulovené zvěře, úprava a hodnocení 
trofejí, myslivecká zoologie a kynologie, Mys-
livecké zvyky a tradice, myslivecká mluva
a kultura, lovectví, střelectví, způsoby lovu, 

terčem a výuka střelby s oporou na vzdálenost 
100 a 200 metrů. Krásné páteční odpoledne bylo 
zakončeno vyhodnocením střeleb a poděkování 
účastníkům za odpovědný přístup k výkonu 
práva myslivosti. S ohledem na ohlas přítom-
ných účastníků byl seminář zařazen také do 
programu akcí na rok 2023.      

         Jan Votava,
velmistr ŘSH

Ing. Stanislav Šachl,
MBA, LL.M – novic ŘSH

Seminář „Bezpečná střelba“
Dne 12. 8. 2022 se v oboře Tuř konal semi-

nář Řádu svatého Huberta s názvem „Bezpečná 
a efektivní střelba kulovou zbraní“. Partnerem 
akce byla společnost STEELPARK s.r.o. a se-
minář byl realizován s finanční podporou Mini-
sterstva zemědělství. Jeho hlavním cílem byl 
nácvik bezpečného zacházení se zbraní při lovu, 
nácvik střelby na laserové střelnici na pohyblivý 
terč s vyhodnocením chyb při zaměřování cíle, 
dále střelba na střelnici v terénu s pohyblivým 
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Zprávy z komend
Komenda Orlická
Lukostřelecký víkend na Panství Waldsteinovo Zátiší

zásady první pomoci. Přihlášky jsou ke stažení 
na webu Řádu sv. Huberta

(http://www.radsvatehohuberta.cz/cs/semi-
nare-a-vzdelavani/myslivecke-zkousky)  

Přihlášky a dotazy zasílejte na e-mail: 
zkousky@radsvatehohuberta.cz

Veškeré podrobné informace Vám podá
M. Holub na telefonu 724 524 250.

Motto organizátora mysliveckých zkoušek:
 „Kdo chce být dobrým myslivcem a lovcem a 

v myslivecké praxi úspěšným – má vykona-
né Zkoušky z myslivosti u Řádu svatého 
Huberta!“

Hlavní zástupce organizátora a pořadatele 

Zkoušek z myslivosti: František Licek – rytíř 
Řádu sv. Huberta

Odborný garant Zkoušek z myslivosti: Ing. et 
Ing. Miroslav Holub – člen Řádu sv. Huberta

Propagace činností a výuky myslivosti Řádu 
svatého Huberta na sociálních sítích a v 
internetovém prostředí

Instagram – Lovecká škola Řádu sv. Huberta 
(lovecka_skola_radu_sv._huberta) – příspěvky 
50, sledujících 476. Průměrný počet oslovených 
účtů za měsíc je 1 400.

YouTube – Řád sv. Huberta – Výuková videa
Web –  www.radsvatehohuberta.cz

Za lektorský tým
Ing. et Ing. Miroslav Holub

Historicky první lukostřelecký víkend se 
konal 23. – 25. září na Panství Waldsteinovo 
Zátiší, na půdě komendy Morava, u Svatoslavi 
okres Třebíč, na zcela nové 3D Lovecké luko-
střelnici Zátiší. Celá akce se konala za podpory 
Ministerstva zemědělství, Panství Waldsteinovo 
Zátiší, Řádu sv. Huberta a Klubu lovecké luko-
střelby při ČMMJ. V sobotu proběhl závod Řádu 
sv. Huberta v lovecké lukostřelbě na 24 3D kusů 
zvěře a to zcela premiérově podle nových pravi-
del Klubu lovecké lukostřelby při ČMMJ. Střelec 
měl možnost 1 výstřelu. Hodnocení probíhalo 
takto: zásah středu komory zvěře +10 bodů, zá-
sah komory +5 bodů, zásah mimo komoru -10 

bodů, netrefený nebo odmítnutý terč 0 bodů. 
Střílelo se v kategoriích mini, junior, senior, vete-
rán, ladies a dle kategorie luků. V neděli proběhl 
závod o Putovní pohár Ondřeje Izsófa, který byl 
ještě více lovecky náročnější (těžší střelecké 
pozice, delší vzdálenosti apod.). Celý víkend do-
plňovaly přednášky a diskuse na spousty témat. 
Celo víkendovými vítězi, to byl součet obou zá-
vodů, byli: 1. místo Petr Nižnanský, 2. místo 
shodně bodů Jarmila Korábečná a Ivan Izsóf. Za 
Řád sv. Huberta startoval David C. Hájíček. Jsem 
velmi rád, že Řád sv. Huberta je opět u historic-
kých počinů a že k nim může dopomoci!

Ing. et Ing. Miroslav Holub 

Prezentace Řádu sv. Huberta na výstavě Natura Viva
Ve dnech 26. – 29. května 2022 se konala 

mezinárodní myslivecká výstava Natura Viva
v Lysé nad Labem pod záštitou Předsedy vlády 
České republiky Petra Fialy, předsedkyně Posla-

necké sněmovny Parlamentu České republiky 
Markéty Pekarové Adamové a pod záštitou 
ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. Prezentaci 
Řádu sv. Huberta garantovala Orlická komenda. 
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Nejzásadnější měrou přispěl bratr Evžen Rojek, 
který zajistil a zaplatil výstavní plochu včetně 
stánku u hlavního vchodu do výstavních hal. 
Výzdobu a vybavení stánku zajistil Evžen Rojek 
a Miroslav Holub. Po celou dobu výstavy se jako 
služby na stánku vystřídali bratři: František Jílek, 
Martin Hájek, František Licek, Josef Hradecký, 
Vladimír Makarov, Martin Jelínek, Leoš Halbr-
štát, František Jaša, Evžen Rojek a Miroslav 
Holub. Stánek Řádu sv. Huberta byl velmi na-
vštěvovaný, řešila se v něm myslivecká, ale i ce-
lospolečenská témata. Všem, kteří s touto skvě-
lou prezentací pomohli, mnohokrát děkuji!

Ing. et Ing. Miroslav Holub

Účast Řádu sv. Huberta na Národních mysliveckých slavnostech

Národní myslivecké slavnosti na zámku 
Ohrada, které navštívilo 8 tisíc lidí se konaly
25. června 2022 a členové Řádu sv. Huberta se 
zúčastnili v reprezentativním počtu 16 bratrů. 
Ranní program obsahoval Přímluvu ke sv. 
Hubertovi, kterou přednesl Velmistr Řádu Jan 
F. Votava a zaujal posluchače dalšími slovy
o činnosti a směřování Řádu sv. Huberta. 
Největší pozornost a zájem diváků zaznamenal 
slavnostní průvod v čele s představiteli ČMMJ, 

MZe, Řádu sv. Huberta se sídlem na Kuksu, 
Rytířského Řádu sv. Huberta a dalšími mys-
liveckými, kynologickými a sokolnickými 
organizacemi. Národní myslivecké slavnosti 
byly zakončeny Svatohubertskou troubenou
a zpívanou mší v kostele sv. Jana Nepomuckého 
(2. září 1846 byly zavěšeny zvony, 3. září se 
poprvé zvonilo a 16. května 1847 kardinál 
Bedřich ze Schwarzenbergu kostel zasvětil 
patronovi rodu Schwarzenbergů) v Hluboké 
nad Vltavou, která byla ve skvělé akustice 
tohoto kostela skutečným zážitkem pro všech-
ny přítomné.

Lov jelenů Slovensko 2022
Prvním úspěšným lovcem letošní jelení říje 

byl bratr z Orlické komendy Ing. Martin 
Jelínek, který ulovil 16. 9. 2022 7 let sta-
rého nepravidelného čtrnácteráka. Dalším 
úspěšným lovcem byl Miroslav Holub, ten 
ulovil 18. 9. 2022 10 let starého nepravidel-
ného dvanácteráka. Lov probíhal v honitbě 
Městských lesů Košice, nedaleko obce Opátka.

Ve Slovenském rudohoří, v Hnilčické dolině. 
Lesy Slovenské republiky OZ Košice, Lesní 
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správa Stará Voda lovili od 19. 9. 2022 další 
členové Řádu sv. Huberta a jejich rodinní 
příslušníci. Jan F. Votava 6 let starý desaterák, 
jeho otec Jan Votava st. 8 let starý dvanácterák, 
jeho syn Jan Votava ml. 7 let starý nepravidelný 
dvanácterák. Ing. Libor Burian 10 let starý 
dvanácterák, jeho syn Libor Burian ml. 13 let 
starý osmerák, Evžen Rojek 10 let starý osme-
rák.

 Úspěšní lovci jelenů děkují sv. Hubertovi, za 
přízeň při lovu, a všem zúčastněným lovcům

a slovenským přátelům za krásnou přátelskou 
atmosféru.

Bratři! Lovu zdar!
Ing. et Ing. Miroslav Holub

Komenda Východočeská
Hon na kachny v Chudeřicích 10. září 2022

Již na Jarním shromáždění členů ŘsH 
podával komtur Východočeské komendy ŘsH 
br. Jaroslav Lhoták informaci o záměru 
uspořádat pro členy řádu hon na kachny na 
rybnících v honitbě MS Svornost Chudeřice. 
Už tehdy byl stanoven pevný termín jeho 
konání na sobotu 10. září 2022. Přestože
v průběhu dalších týdnů bylo v zápisech z jed-
nání RM připomínáno konání tohoto honu, 
účast členů nebyla příliš vysoká, celkem 18 čle-
nů včetně 5 postulantů. Potěšitelné bylo, že 
honu se zúčastnilo i 5 bratrů z Polska a též
3 bratři ze Slovenska. Jsem přesvědčen, že nejen 
pro dosažený rekordní výřad jistě nelitovali 
vážit dalekou cestu do Chudeřic.

Průběh vedení honu a jeho celková orga-
nizace, to byla ukázka profesionální práce a by-
lo zřejmé, že členové MS Svornost mají v tomto 
směru bohaté zkušenosti. Zvládnout organiza-
ci honu, kde je přítomno 34 účastníků s lo-
veckou zbraní a 44 psovodů již nějakou zku-
šenost vyžaduje. Všichni členové MS Svor-
nost pod vedením předsedy Jaroslava Lhotáka 

a mysliveckého hospodáře Františka Hyblera 
zorganizovali průběh honu tak, že skutečně 
nebylo co vytknout.

Již po sedmé hodině raní se první účastníci 
scházeli v útulném zařízení místního spolku. 
Nutno dodat, že členové MS Chudeřice 
neopomněli poprosit sv. Huberta o přímluvu
za „zajištění“ příznivého počasí a přízeň sv. 
Huberta byla účastníkům zachována krásným 
slunečním dnem a nic na tom nezměnila ani 
krátká deštivá přeháňka ke konci lovu.
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Kontrola všech potřebných dokladů nut-
ných k účasti na honu, následně konzumace 
vynikající polévky a tradiční povídání příběhů 
a mysliveckých zážitků mezi přítomnými 
kamarády, to byl raní úvod honu v prostorách 
mysliveckého zařízení.

Nástup při zahájení honu za zvuku dvou 
lesnic již za slunečního svitu byl skutečně 
impozantní, především při pohledu na pso-
vody a jejich svěřence. 44 psů se dnes na honu 
vidí skutečně jen málokdy. Po přesunu na první 
leč (Starovodský rybník) a zavedení lovců 
závodčími na střelecká místa započal lov. 
Kachny byly dobře létavé, ale i střelci dokazova-
li své umění: na výloži bylo 156 ks kachen 
divokých. Pro přítomné velký zážitek, o kterém 
bylo dost prostoru k diskuzi při svačině.
Po posilnění lovců, ale i čtyřnohých pomocní-
ků následoval krátký přesun na druhou leč 
(Kněžský rybník). Pokud první leč byla co do 
úspěšnosti střelby výborná, pak o druhé leči 
mohu bez nadsázky konstatovat, že byla 
vynikající. Výlož 301 kachen hovoří za vše. Za 
sebe musím ocenit i práci psů při jejich 
neúnavném dohledávání a přinášení kachen
z rákosí, ale i z volné hladiny. To bylo skuteč-
ně obdivuhodné. Nic na skvělé atmosféře 
nezměnila ani krátká přeháňka při odchodu od 
výlože.

Pokud jsem chválil organizátory za perfektní 
přípravu honu rád mohu konstatovat, že ani 
dosažený rekordní výřad je nepřekvapil a pro 
457 ulovených kachen byl i prostor výřadu 
připraven. Předseda spolku předal pamětní list 
všem přítomným lovcům a společně s mys-
liveckým hospodářem dekorovali krále honu
a předali třem nejúspěšnějším psovodům 
diplom za účast na dnešním lovu. Celý tento akt 
u výřadu byl stylově veden opět za zvuků lesnic.

Chutný oběd (knedlo, zelo, vepřo) přišel 
všem velmi vhod a poté, pro mnohé jistě 
překvapení: tombola. I ta se vydařila jednak 
množstvím cen mezi nimi samozřejmě 
nechyběla i zvěřina, ale i skvělou atmosférou, 
kterou při vydávání cen dokázali vytvořit 
členové spolku.

V Chudeřicích jsme prožili nádherný den
a vynikající lovecký zážitek, za který děkujeme 
všem organizátorům, členům MS Svornost 
Chudeřice. Snad jen účast členů ŘsH mohla být 
vyšší, ale to už organizátoři ovlivnit nemohli.

A nakonec… Druhý den provedli členové 
mysliveckého spolku za účasti 5 psů dohledáv-
ku zvěře. Na Starovodském rybníku bylo 
dohledáno 27 kachen a na Kněžském rybníku 
18 kachen. Tyto počty dohledané zhaslé zvěře 
dokazují, jak je nutné po každém lovu důsledně 
provést dohledávku.

Májová mše

V letošním roce již uplynulo 14 let od první 
májové mše svaté, pravidelně konající se pod 
širým nebem u stromové kapličky zasvěcené sv. 
Hubertovi v Lese Království.

U slavnostně upraveného kamenného oltáře 
se v podvečer dne 18. května roku 2022 sešlo na 
30 věřících účastníků.

Celebrujícím knězem stál náš člen ŘsH 

honoris causa, .Mgr. Jan Czekala, m.s.p.
   Nejen čtením z Písma, ale zpěvem, za zvuku 
citery a hlasu borlice i ptactva se zapojili 
účastníci do této slavnostní májové mše svaté. 

Věřím, že i nadále tato tradice májové mše 
zůstane do budoucna nepřerušena a bude dále 
naplňovat radost v lidských srdcí.

Br. Václav
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Setkání s velmistrem Řádu při vysvěcení kaple ve Stříbrném Dvoře u Jihlavy

Komenda Středočeská

Setkání bratrů spolu s postulanty na děkovné mši 
svaté v chrámu Matky Boží před Týnem v Praze

Zahájení Memoriálu Richarda Knolla v Loučni

Ze života komendy Středočeské
Činnost naší komendy zahájily již tradiční 

Svatojánské slavnosti Navalis v Praze, kterých 
se účastnili nejen členové komendy Středo-
české, ale i bratři z jiných komend. Slavnosti 
byly jako vždy zahájeny v katedrále sv. Víta a po 
slavnostní mši celebrované kardinálem Dukou 
se vydal průvod přes Malou Stranu a Karlův 
Most ke kostelu sv. Františka. Nám se opět 
dostalo té cti, že bratři z ŘSH nesli sošku sv. 
Jana Nepomuckého. Celé slavnosti potom 
vyvrcholily nádherným koncertem na plo-
voucím pontonu na Vltavě a krásným ohňo-
strojem. 

Další akcí, která následovala a kde se Stře-
dočeská komenda spolu s komendou Orlickou 

spolupodílela na organizaci, bylo uspořádání 
odborného semináře v Národním zeměděl-
ském muzeu v Praze. Na semináři byla 
probírána velice zajímavá témata, o kterých 
přednášely osoby nejpovolanější – mezi které 
patřil např. Doc. Hart, Ing. Cukor, Ing. Ježek
a další. To, co všechny přítomné asi nejvíce 
mrzelo, byla velice malá účast jak členů ŘSH, 
tak dalších účastníků. Možná to bylo způsobe-
no „postcovidovou dobou“ a věříme, že pokud 
se něco podobného bude pořádat v dalších 
letech, bude již účast jistě lepší a zúročí se tak 
hodiny práce a vyjednávání, které jsou do 
přípravy takové akce vždy vloženy.

Dále v životě naší komendy následovala 
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účast některých bratří z komendy na Národ-
ních mysliveckých slavnostech v areálu 
loveckého zámku Ohrada. Slavnosti byly 
tradičně obohaceny velkým průvodem se 
společnou účastí členů ŘSH a Rytířů řádu 
svatého Huberta a dále i  Svatohubertskou mší 
v kostele sv. Jana Nepomuckého, kde pod 
vedením dirigenta Františka Macka vystoupil  
Mužský pěvecký sbor ŘSH. Celá akce se jako 
vždy setkala s velkým ohlasem jak myslivecké, 
tak nemyslivecké veřejnosti.

Členové komendy se dále zúčastnili i vy-
svěcení soukromé kaple sv. Huberta ve 
Stříbrném Dvoře u Jihlavy. Kde po slavnost-
ním vysvěcení kaple následovala prohlídka 
celého areálu a příjemné posezení s občerstve-
ním.  Pozvání na tuto akci k našemu potěšení 
přijal i velmistr Řádu br. F. Votava.

6. srpna se bratr Džupin a postulant S. Šachl 
zúčastnili za komendu i střeleckých závodů 
„Balcare Klubu“ na Doupově. Zde jen všichni 
doufáme, že v příštím roce se bude moci 
zúčastnit více bratrů a dáme tak již dohromady 
celé střelecké družstvo komendy ŘSH.  

27. srpna přišel den, který je pro naši ko-
mendu jakousi „srdeční záležitostí“, jelikož je 
pořádán v místě narození i úmrtí zakladatele 
Řádu a jeho prvního velmistra hraběte F. A. 
Šporka, tím dnem byl den pořádání Zámec-
kých slavností s F. A. Šporkem (pozn.: dříve 
nesla tato akce název „Oživlé terasy“). Na této 
akci se naše komenda podílela na jejím 
spoluorganizování. 

Ještě, než jsme zahájili tuto akci v Lysé, 
účastnili jsme se i slavnostního zahájení 
Memoriálu Richarda Knolla, který se ve 
stejný den pořádal v nedaleké Loučni. Poté už 
jsme se vydali na Zámecké slavnosti do Lysé. 
Tato akce byla velice vydařená a navštívilo ji 
mnoho návštěvníků. Na louce pod zámkem na 
pódiu vystoupil smíšený trubačský sbor, dále 
zde byly ukázky dravců, naučná stezka pro děti, 
stánky s občerstvením, kde nechybělo ani naše 
Svatohubertské pivo a víno. Celá akce byla pro 
komendu obohacena i tím, že v odpoledních 
hodinách se bratři z komendy, spolu s kom-
turem a dvěma postulanty (J. Hušek, S. Šachl) 
odebrali do kostela narození sv. Jana Křtitele, 
kde byli předně uvedení postulanti, u obrazu
F. A. Šporka (pozn. obraz byl darem ŘSH kostelu 

v roce 2001) komturem komendy br. V. F. 
Reňákem povýšeni v řádové atestační hie-
rarchii na stupeň novic. Celá akce byla ještě 
„potají“, z iniciativy br. Krpálka a Džupina 
obohacena smíšeným trubačským sborem, což 
bylo pro přítomné velkým překvapením, jež se 
projevilo v jejich celkovém dojetí. 

Mezi další akce s účastí komendy patřila 
děkovná mše svatá v kostele Matky Boží před 
Týnem v Praze, kterou celebroval kardinál 
Dominik Duka v úřadě arcibiskupa Arci-
biskupství pražského. Po mši svaté se průvod 
vydal ke znovuobnovenému Mariánskému 
sloupu na Staroměstské náměstí, kde přítomní 
vyslechli něco z historie tohoto sloupu a ini-
ciativy jeho znovuobnovení a dále i přímluvy 
přítomných kněží. Přítomní bratři se na místě
i shodli na tom, že komenda přispěje na 
transparentní účet, který byl založen na pod-
poru znovuobnovení Mariánského sloupu na 
Staroměstském náměstí.

Byť má komenda v plánu ještě další akce, 
poslední akcí, která se konala před uzávěrkou 
Hubertových listů a které se někteří bratři 
účastnili, byla slavnostní mše svatá ve Staré 
Boleslavi pořádaná u příležitosti Národní 
svatováclavské pouti. Mši svatou pod širým 
nebem na Mariánském náměstí ve Staré 
Boleslavi celebroval nový arcibiskup pražský
a primas český J. Exc. Mons. J. Graubner. Byť 
počasí nám moc nepřálo a celou mši celkem 
vydatně pršelo, jistě nás všechny zahřála 
pospolitost, která byla mezi všemi vidět a cítit, 
stejně jako jistě všechny zahřála milá slova 
našeho nového arcibiskupa. 

Jsme jistě všichni rádi, že se takovýchto, výše 
zmíněných akcí můžeme účastnit, že si naší 
účasti vždy přítomní a organizátoři velice váží
a považují si jí.

Sluší se ještě se i zmínit o tom, že na 
některých akcích pořádaných ostatními řádo-
vými komendami naši komendu zastupoval
a případně i střelecky reprezentoval postulant 
Stanislav Šachl, který se účastnil odborného 
semináře pořádaného br. Kutálkem v Dalečíně, 
dále Svatohubertské mše v Třebíči a následných 
střeleb v Pavlínově a také střeleckého semináře 
v Tuři. 

Za Komendu středočeskou
V. F. Reňák, komtur
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Komenda Morava
IX. svatohubertská mše v Rohli

První zářijová sobota je u nás již tradičně 
zadaná svatohubertské mši. Nejinak tomu bylo 
i letos. Příprava této slavnosti trvá několik dnů, 
aby bylo vše tak jak má být. Východ slunce a již 
ráno „vymetená“ obloha věštila krásný den.

V 9.00 hod. ráno se začali sjíždět první hos-
té, trubači, zpěváci, myslivci, členové Řádu 
svatého Huberta a krátce před půl desátou 
dorazil i oblíbený kněz Otec Mgr. František 
Eliáš s věčným úsměvem na tváři. Slavnostně 
vyzdobený kostel přivítal hosty ze širokého 
okolí a přijeli i přátelé ze Slovenska a z různých 
míst Moravy. Všichni s napětím očekávali 
slavnostní průvod, který se za zvuků lesnic 
vydal od hlavního vchodu k oltáři, před který 
byla poté postavena nosítka s uloveným 
srncem a nad ním umístěn svazek kukuřičných 
klasů symbolizující letošní dobrou úrodu.

Trubači Zábřeh, kteří letos přijeli v plném 
šestičlenném obsazení, společně se zpěváky 
Mužského pěveckého sboru Řádu sv. Huberta 
velmi profesionálně a čistě hráli a zpívali 
svatohubertskou mši B-dur skladatele Mgr. 
Františka Macka. Chrámovou lodí provoněnou 
kadidlem se hudba šířila do všech stran. Po 
celou bohoslužbu bylo možné vnímat vzác-
nou symbiózu mezi kněžištěm a zaplněnými 
lavicemi. Však to také zmínil Otec František 
před závěrečným požehnáním. V promlu-
vě po evangeliu se Otec František věnoval
třem významným patronům myslivosti – sv. 
Eustachu, sv. Hubertu a sv. Jiljí, kterému je např. 
zasvěcen kostel v nedalekém Úsově. Patronů 
myslivosti bylo v historii samozřejmě víc – od 
sv. Václava, přes sv. Prokopa, sv. Ivana až po 

blahoslaveného Hroznatu, ale tři prvně uve-
dení jsou nejznámější a v současné době je
z nich nejuctívanější sv. Hubert. Rovněž 
připomněl legendu o sv. Eustachovi a ne-
zapomněl zmínit záslužnou práci myslivců pro 
přírodu.

Po přímluvách za církev, přírodu, za živé
a zemřelé myslivce, a také za nedávno zemře-
lého Josefa „Jožku“ Ryšavého z Úsova, který byl 
obětavým kostelníkem v Úsově, stavitelem 
křížů a také nezištným pomocníkem při opra-
vách věžních hodin a elektrického vyzvánění
v kostele sv. Martina v Rohli, byly přineseny 
obětní dary a mše vrcholila obětováním a ná-
sledným přijímáním těla a krve Kristovy. Před 
požehnáním MUDr. Antonín Kutálek po-
děkoval Otci Františkovi, Trubačům Zábřeh
a zpěvákům za krásnou bohoslužbu, všem 
přítomným za účast a také všem ostatním,
kteří se podíleli nejen na přípravě samotné 
bohoslužby, ale také následujícího občer-
stvení na zahradě kulturního domu v Rohli. 
Poté starostka obce Rohle paní Eva Petrášová 
předala Otci Františkovi a hlavním organi-
zátorům malý dárek, poděkovala všem pří-
tomným za návštěvu bohoslužby a pozvala je
k účasti na desáté svatohubertské mši v příštím 
roce.

Při vycházení z kostela mohl každý ochutnat 
vynikající koláčky paní Věry Štěpánové z Ka-
menné. Většina hostů se potom odebrala do 
zahrady kulturního domu, kde si pochutnali
na pečeném mase z divočáka se sladkým zelím 
a knedlíkem, které mohli zapít 12stupňovým 
Svatohubertským pivem a na závěr si potom 
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dát ke kávě koláčky nebo moučník se švestkami 
a povidly. 

Na tomto místě chci zvláště poděkovat všem 
sedmi přítomným členům ŘsH z komendy 
Morava a komendy Silesia, kteří dodali boho-

službě slavnostní ráz. Myslím, že se letošní 
svatohubertská mše vydařila a každému nabíd-
la nejen duchovní, ale také hudební a estetický 
zážitek.

MUDr. Antonín Kutálek

Seminář o zvěři a myslivosti, tentokrát v Dalečíně
Obec Dalečín se nachází na východním 

okraji Českomoravské vrchoviny v sevřeném 
údolí horního toku řeky Svratky při prahu 
vodárenské nádrže Vír.

Název obce je patrně odvozen od osobního 
jména Daleca. První spolehlivá zpráva o Dale-
číně pochází z roku 1349. Tehdy jej Klára, 
manželka Znaty z Tasova, postoupila svému 
manželovi, ale již roku 1353 prodala dalečínské 
zboží dědičně Jimramovi z Pernštejna. Na této 
listině je poprvé spolu se vsí jmenován i hrad
a farní kostel, který stojí na severozápadě 
vesnice a je zasvěcen svatému Jakubu Většímu, 
patronu horníků. Roku 1390 je jmenována
v Dalečíně i tvrz.

Spolehlivé zprávy o Dalečíně v době stře-
dověku nám poskytují zejména Moravské zem-
ské desky, ve kterých lze nalézt i zápis o prodeji 
Dalečína Janem z Pernštejna vladykovi Pavlu 
Katharynovi z Katharu roku 1588. Roku 1603 
získal Dalečín a okolní vsi Vilém Dubský
z Třebomyslic, který se aktivně účastnil sta-
vovského povstání. Za to mu bylo panství po 
Bílé hoře zkonfiskováno a prodáno Štěpánu 
Schmidtovi z Freihofenu, pánu na Kunštátě. Od 
té doby byl Dalečín součástí velkostatku Kun-
štátu a jeho osudy byly společné s kunštátským 
panstvím. Tolik stručně z historie. 

Komenda Morava každoročně pořádá semi-
nář O zvěři a myslivosti. Doposud se konal vždy 
v Zábřehu. Letos jsme udělali výjimku a se-
minář se na základě žádosti místních myslivců 
konal v sobotu 23.4.2022 právě v Dalečíně. 

První přednášky se ujal. Doc. Ing. Vlastimil 
Hart, který se věnoval tradicím v myslivosti
z pohledu historie a především současnosti, 
poukázal na mnohé zažité nešvary v myslivec-
kém názvosloví, oblékání myslivců, výřadům
a výložím, chování ke zvěři apod. Na závěr 
vyslovil naději, že i myslivost, která se jako 
každý obor činnosti v průběhu let vyvíjí, by 
neměla degradovat do pouhého lovu, ale měla 

by stále využívat bohaté a ve světě oceňované 
tradice při výkonu práva myslivosti a při péči
o zvěř. 

Druhá přednáška v podání Ing. Vladimíra 
Diviše byla neméně zajímavá. Její název zněl: 
„Etologie daňčí zvěře, hodnocení věku živé
a ulovené zvěře“. První část byla věnována 
životním projevům daňčí zvěře v celé šíři, 
druhá potom praktickým ukázkám hodno-
cení trofejí ulovené daňčí zvěře se zaměřením 
na typické opotřebení chrupu v jednotli-
vých letech a rovněž bodové hodnocení trofejí
s ukázkami měření jednotlivých rozměrů 
daňčího paroží. Předloženo bylo 5 trofejí 
daňků v jednotlivých věkových třídách, při-
čemž bylo možné vidět trofej bronzovou, 
stříbrnou i zlatou s hodnocením 205 bodů. 
Seminář svým zaměřením a podanými infor-
macemi splnil požadavky organizátorů a mys-
lím si, že i všech, více než padesáti, přítomných 
myslivců.

Po celou dobu konání semináře bylo k dis-
pozici občerstvení včetně tradičního zvěřino-
vého guláše, na kterém si všichni přítomní 
pochutnali.

Za technické zabezpečení děkuji MVDr.
L. Čechovi a jeho přátelům.

MUDr. Antonín Kutálek,
komtur komendy Morava
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Americký trap v Pavlínově

Nejsem zdatný brokař, to opravdu ne, ale 
mám rád brokovou střelbu, zejména na 
asfaltové terče. Dnes na střelnicích jedno-
značně dominují kozlice, ale i klasická dvojka
s vnitřními kladívky hammerlesska si drží
svoji popularitu. Podle průzkumu provedené-
ho v roce 2013 ji jako loveckou zbraň prefe-
ruje přes 20 % myslivců. především z lesních 
honiteb. Jednou z možných příčin je skuteč-
nost, že povolání hajného se dědí z otce na syna, 
často po mnoho generací a dvojka je prostě 
součástí rodinné tradice.

„Dvojky mají pověst zbraní lehčích než 
kozlice, často jsou vnímány jako zbraň gen-
tlemanů či jako aristokratické zbraně. Také 
historicky byly první vícehlavňové brokovnice 
dvojky, jejich konstrukce byla v dobách 
křesadlových nebo perkusních zámků výrazně 
jednodušší než konstrukce kozlic a jednodu-
chost si dvojky podržely většinou i v dnešní 
době jednotných nábojů. Existuje celá řada 
konstrukcí zámků, které za léta existence 
dvojek došly téměř k absolutní dokonalosti.
V posledních letech se zdá, že zájem o klasické 
dvojky opět pomalu roste. A například v ze-
mích bývalého britského impéria jejich obliba 
nikdy nepohasla tak jako ve zbytku Evropy.
V USA je to podobné.“ (cit. Ing. M. Helebrant, 
Myslivost – upraveno).

Proto jsme v letošním roce udělali výjimku
a americký trap jsme absolvovali s dvojkami, 
abychom vzdali hold této krásné zbrani a také 
proto, abychom si vyzkoušeli naši schopnost 
„lovit“ asfaltové holuby jinak, než sportovními 
kozlicemi či „automaty“. Myslím, že to pro 

mnohé bylo překvapení, ale všichni dodrželi 
propozice a oprášili svoje staré dobré zbraně, se 
kterými mnozí kdysi začínali lovit.

V neděli 8. května 2022 se brzy ráno konala 
tradiční svatohubertská mše v bazilice sv. 
Prokopa v Třebíči, které se zúčastnili bratři
J. Kejnovský, F. Jaša a L. Čech. Ostatní, kteří
jsou z větší dálky, přijeli v 10.00 hod. přímo
na střelnici do Pavlínova. Po zápisu a ověře-
ní dokladů si každý mohl cvičně vystřelit
z každého postu. Při nástupu všechny přivítal 
komtur komendy Morava, seznámil přítomné
s průběhem střeleb a předal slovo vedoucímu 
střelby br. F. Jašovi, který nás upozornil na 
nutnost bezpečného zacházení se zbraní a také 
s průběhem vlastních střeleb. Bez dalšího 
otálení jsme byli rozděleni do dvou skupin
a mohlo se začít soutěžit. Po prvním kole jsme 
krátce zhodnotili výsledky a vrhli jsme se do 
druhého, závěrečného kola. Počasí nám přálo, 
takže měli všichni stejné podmínky. Někomu se 
dařilo lépe, někomu hůře, ale po skončení se 
všichni v dobré náladě připravili na vyhlášení 
výsledků.

První místo a s ním i Putovní pohár komtura 
komendy Morava získal br. Ing. František Jaša, 
druhé místo obsadil Ing. et Ing. Miroslav Holub 
a na třetím místě skončil Ing. Zdenek Stephan 
Kollarz-Hartelmuller.

Po závěrečném provolání „České myslivosti
a lovecké střelbě zdar“, jsme se vydali do 1 km 
vzdáleného Pavlínova, kde na statku bratra 
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Františka již čekala jeho paní s připraveným 
pohoštěním, které jsme s vděčností a díky 
přijali. Rádi jsme si v klidu popovídali, 
naplánovali další akce komendy a po dobré 
kávě a koláčcích jsme se rozloučili. Děkuji 

nejen všem, kteří na tuto přátelskou soutěž 
přijeli, ale také manželům Jašovým za přípravu 
a technické zajištění celé akce.

MUDr. Antonín Kutálek,
 komtur

Národní pouť na Velehradě 2022

V 9. století se Velehrad (Veligrad, dnešní 
Staré Město) stal politickosprávním centrem 
Velkomoravské říše a současně metropolí 
prvního moravského biskupa sv. Metoděje. 
Začátkem 13. století byl založen první mo-
ravský cisterciácký klášter na místě dnešního 
Velehradu. Zakladatelem byl moravský mar-
krabě Vladislav Jindřich z rodu Přemyslovců
a olomoucký biskup Robert. Roku 1222 po 
smrti Vladislava Jindřicha přešel klášter do 
správy jeho bratra, českého krále Přemysla 
Otakara I. Výstavba kláštera byla dokončena
v první polovině 13. století v pozdně román-
ském slohu. Roku 1421 byl klášter zničen 

husity. Obnoven byl až po 150 letech, ale v r. 
1681 byl opět zpustošen ničivým požárem.
K jeho barokní přestavbě došlo v letech 1684-
1735.

Tradiční setkání na Velehradě začala v 80. 
letech 20. století. 7. července 1985 se konala 
velehradská pouť u příležitosti 1100. výročí 
úmrtí sv. Metoděje. Tehdy se sjelo na Velehrad 
čtvrt milionu věřících z Moravy, Čech a ze 
Slovenska. Bouřlivě přivítali papežova zástupce 
kardinála Agostina Casarolliho a populární-
ho pražského kardinála Františka Tomáška. 
Shromáždění vyznělo jako gesto nenásilného, 
ale velmi výmluvného politického protestu, 
který později, v r. 1989, přispěl k pádu komu-
nistického režimu.

Členové komendy Morava se každoročně 
zúčastňují této významné národní křesťanské 
pouti. Letos byla mimořádná nejen tím, že 
hlavním celebrantem byl kardinál František 
Michael Czerny, rodák z Brna (ve věku dvou let 
s rodiči emigroval z komunistického Českoslo-
venska do Kanady) a nynější blízký spolupra-
covník papeže Františka, ale také proto, že
mši koncelebroval otec arcibiskup Mons. Jan 
Graubner, který byl 30 let olomouckým arci-
biskupem a od 2. 7. 2022 byl jmenován 
arcibiskupem pražským. Kardinál Czerny byl 
na Velehradě poprvé, a v úvodu svého kázání 
přiznal, že byl dojatý. „Už můj tatínek říkal: 
„Možná navenek působím klidně, ale uvnitř 
jsem naměkko,“ řekl. V kázání dále uvedl: 
„Uzavřená společnost, společnost bez otev-
řenosti vůči Bohu a vůči druhým, je totalitní. 
Totalitní uzavřená společnost ničí svobodu
a různost a také schopnost komunikace.
A nakonec vede k chaosu, ke "zmatení jazyků". 
Ve slovanském světě, v němž kdysi působili 
Cyril a Metoděj, byla v 20. století budována 
jedna z takových babylonských věží, sovětské 
impérium nesvobody, lži a násilí.“ Kardinál 
také poukázal na výraznější konfrontaci spo-
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lečnosti s násilím a se zločiny agresorů. Zá-
roveň odpověděl na to, jak mají v podobných 
okamžicích jednat křesťané. „Povinnost od-
pouštět neznamená, že se zřekneme svých práv 
a budeme nabízet odpuštění zkorumpované 
moci, zločincům nebo těm, kdo ponižují naši 
důstojnost. Jsme povoláni milovat každého bez 
výjimky. Milovat utiskovatele ale neznamená 
dovolit mu, aby nás dál utiskoval, nebo ho 
nechat, aby si myslel, že jeho jednání je 
přijatelné. Důležité je neživit při tom v sobě 
hněv, nebýt posedlý pomstychtivostí a touhou 
druhého zničit,“ řekl kardinál.

Mše svaté se zúčastnilo letos „jen“ 15.000 
poutníků. Některé možná odradila nevlídná 
předpověď počasí, která se začala plnit s úvo-
dem mše. Pořadatelé i poutníci byli na tuto 
variantu připraveni. Jemný déšť vydržel po 
celou mši až do závěrečného požehnání a písně 
„Bože, cos ráčil před tisíci roky…“ My jsme 
promokli až během průtrže mračen, když jsme 

se vraceli od autobusu k zaparkovanému autu.
I tuto nepříjemnost jsme zvládli bez poško-
zení zdraví. Bylo to snad poprvé za 10 let,
kdy na Velehradu během pouti pršelo. Většinou 
nás trápil opačný extrém, horké, slunečné 
počasí. 

MUDr. Antonín Kutálek,
komtur 7.7.2022

Modlitba
Už delší dobu přemýšlím o modlitbě. Svatý 

Pavel nás v Bibli nabádá: „Bez přestání se 
modlete.“ (1 Sol 5,17) A jinde říká: „Vždyť 
ani nevíme, za co se máme vlastně modlit.“ 
(Řím 8,26) Uvažuji, jak to tedy s modlitbou 
je, jak se dá v tomto shonu světa bez přestání 
modlit a za co.

Popravdě si myslím, že jediný tvor v celém 
stvoření, který se bez ustání nemodlí, je 
člověk. Všechno ostatní svým bytím a řádem 
vzdává v každém okamžiku čest a chválu 
svému Stvořiteli. Tedy jde o to, aby se i nám 
každá, i ta nejběžnější životní situace, stávala 
modlitbou. Víme, že modlitba není jen 
odříkávání naučených modliteb, je to 
rozhovor se samotným Pánem vesmíru, stálé 
setrvávání v Jeho přítomnosti. Možná tedy 
jde jen o to, jak se kolem sebe díváme. 
Nepochybuji, že Ježíš je stále s námi, proto 
pokud se zkusíme dívat na svět tak, jako 
bychom se zahleděli do Jeho očí, a ve všem 
budeme hledat Jeho tvář, pak to, co uvidíme, 

se stane modlitbou. Může to být každodenní 
východ slunce, který nás naplní úžasem, 
měsíc, který v každé své fázi, ale nejvíc za 
úplňku, připomíná vystavenou Eucharistii, 
snášející se ptačí pírko, které jakoby na 
chvilku zastaví čas, vítr připomínající nám 
vanutí Ducha, úsměv věnovaný druhému jen 
tak pro radost, mlčení, ve kterém dávám 
prostor druhému, bolest, kterou pokorně 
přijmu, abych ji obětovala Bohu za záchranu 
jiného člověka, ruka prosící o pomoc, kterou 
se soucitem uchopím, slza stékající po 
vrásčité tváři starého člověka, kterou nechám 
skanout do svého srdce.

Modlitbou je i pokojné odmítnutí lákadel 
tohoto světa. Modlitba je hledání Ježíše ve 
všem, co nás obklopuje a co je v nás. ON sám 
je naší modlitbou, protože ON je Světlo 
světa. (J 8,12) Světlo, které svítí v temnotě
a temnota ho nikdy nepohltí. (J 1,5) Bez Něj 
nemůžeme dělat nic. (J 15,5).

MUDr. Anna Peková
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Komenda Polsko
350-lecie założenia Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia

Historia: W dniu 23.08.1672 roku w 
zwierzyńcu nieopodal Brzegu - ostatni męski 
potomek dynastii Piastów Książę Jerzy IV 
Wilhelm, na pamiątkę upolowania pierwszego 
w życiu jelenia, ustanowił Order Złotego 
Jelenia, powołał do życia Zakon Kawalerów 
tegoż Orderu oraz w ustanowionym Statucie 
Zakonu określił cele, zadania i sposób działania 
tejże organizacji.

Współczesność: W sierpniu w 1998 roku w 
Lanckoronie ( po przeszło 323 latach niebytu i 
„uśpienia” ) grupa myśliwych, pomysłoda-
wców dokonała reaktywacji zakonu. Idee 
zawarte w Statucie jak również cele i zadania tej 
najstarszej organizacji łowieckiej w Europie 
miały charakter reformatorski, wizjonerski i 
ponad czasowy. 

Zakon od momentu reaktywacji istnieje już 
ponad 24 lata, działa w obszarze łowieckiej 
kultury i nawiązuje do historycznych idei oraz 
tradycji, rytuałów i zachowań polskich 
siedemnastowiecznych poprzedników. 
Podejmuje twórcze, ożywcze i innowacyjne 
działania w wielu kulturowych sferach 
łowieckiego życia, jednocześnie mocno 
nawiązując do polskiej, łowieckiej tradycji oraz 
do polskich korzeni i historycznych wzorców.

W dniu 10.09.2022 roku na zaproszenie 
Wielkiego Mistrza Zakonu, Kawalera Jacka 
Sakowicza przybyła do Czarnej Białostockiej 

na uroczystość 350-lecia założenia Zakonu 
Kawalerów Orderu Złotego Jelenia delegacja 
czesko - polska. 

W skład poszczególnych międzynaro-
dowych delegacji weszli członkowie: 

-  Zakonu św. Huberta z siedzibą w Kuks 
reprezentowani przez br. Frantiśka Frolę

-  Komendy Polskiej Zakonu św. Huberta 
reprezentowani przez br. Romana Rybaka

-  Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Myśliwych Pogranicza reprezentowanego 
przez 

   kol. Szymona Zimniaka.
Program obchodów zawierał:
1.  Okolicznościowe Walne Zgromadzenie 

Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia.
2.  Seminarium: Spotkania Hubertowskie w 

Puszczy Knyszyńskiej.
3.  Spotkanie - biesiada integracyjna 

członków zakonu, myśliwych i leśników.
4.  Msza Hubertowska z okazji 350 - lecia 

założenia ZKOZJ z siedzibą w Brzegu.
5.  Spotkanie plenerowe nad jeziorem przy 

muzyce myśliwskiej z udziałem myśliwych, 
leśników oraz dzieci i mieszkańców okolic - 
festyn myśliwski.

Nasza międzynarodowa delegacja przekaza-
ła w podarunku na ręce Wielkiego Mistrza 
Zakonu Kawalera Jacka Sakowicza: Dyplom 
gratulacyjny RśH z Kuks, Kronikę 20-lecia 
MSMP 2001-2021 oraz 15 szt. DVD z Kroniką 
MSMP - do przekazania kawalerom i oficerom 
ZKOZJ, przedstawicielom Samorządu i Lasów 
Państwowych.  

Wielki Mistrz Zakonu Jacek Sakowicz został 
odznaczony Medalem 20-lecia MSMP. 
Odznaczenia dokonał w imieniu stowarzysze-
nia kol. Szymon Zimniak.

Dodatkowo MSMP przekazała Prezesowi 
Ramunasowi Mażetisowi stojącemu na czele 
delegacji litewskiego stowarzyszenia myś-
liwych - Union of Hunters, współpracującego z 
ZKOZJ, Kronikę MSMP.   Wszyscy członkowie 
delegacji otrzymali od Kapituły ZKOZJ 
okolicznościowe Złote Jubileuszowe Medale z 
okazji 350-lecia (1672-2022).
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Relikwie św. Huberta są we Wrocławiu

23 czer wca 2022 r.  w Koście le  pw. 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski we 
Wrocławiu - Klecinie odbyły się uroczystości 
wprowadzenia Relikwii św. Huberta - Patrona 
Myśliwych.  Szczęśliwym zbiegiem okolicznoś-
ci stało się ich odnalezienie w Polsce, podczas 
restaurowania ołtarza ze zlikwidowanego 
kościoła w Holandii. Relikwie znajdowały się w 
ołowianym pudełku, które zostało lekko 
uszkodzone w czasie prac demontażowych 
ołtarza. 

Mszy Świętej przewodniczył Kapelan 
K r a j o w y  k s .  S y l w e s t e r  D z i e d z i c . 
Okolicznościową homilię wygłosił  ks. 
B a r t ł o m i e j  P o l a ń s k i  -  P r o w i n c j a ł 
Wrocławskich Salezjanów. Mszę Św. konce-
lebrowali: ks. Witold Hyla - Kapelan Myśliwych 
i Leśników Archidiecezji Wrocławskiej, 
Proboszcz Kościoła pw. NMP Królowej Polski 
we Wrocławiu, ks. Tomasz Zając - Kapelan 
Leśników Diecezji Świdnickiej, ks. kan. Adam 
Prorok - Proboszcz Parafii Prusice, ks. Natan 
Korsak-Kędzierski - Wikariusz Parafii NMP 
Bolesnej we Wrocławiu - Różance. 

Na zaproszenie organizatora w uroczystości  

udział wzięli: Jan Votava - Wielki Mistrz 
Zakonu św. Huberta z Kuks ( Czeska Republika 
), Josef Vlasek - Kanclerz Zakonu i Vaclav 
Lokvenc - Mistrz Zakonu oraz Roman Rybak - 
Komtur Komendy Polskiej Zakonu św. 
Huberta, Członkowie Zakonu Rycerskiego 
Świętego Grobu w Jerozolimie z jej Przeorem 
Prowincji Wrocławskiej ks. Witoldem Hylą, 
Jacek Seniów - członek Naczelnej Rady 
Łowieckiej PZŁ i Piotr Skotnicki - Łowczy 
Okręgowy  PZŁ we Wrocławiu, Adam Płaksej – 
b. Dyrektor RDLP we Wrocławiu oraz Marek 
Kmiecik z Nadleśnictwa w Bardzie Śl. i 
G r z e g o r z  P i e t r u ń k o  -  N a d l e ś n i c z y 
Nadleśnictwa Oława. Obecni również byli 
członkowie organizacji i stowarzyszeń, 
współpracujących z Zakonem św. Huberta, 
między innymi z PZŁ o/Wrocław: Roman 
Rycombel - b. Łowczy Okręgowy i Andrzej 
Kacperkiewicz ,  z  Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Myśliwych Pogranicza z/s w 
Hradec Králové (Czechy): Andrzej Wystygło - 
Członek HC, František Frola - Sekretarz ČR, 
Dariusz Marecki - Członek Zarządu ds. 
Łowieckich RP, Andrzej Dul - Członek 
Zarządu RP i Krzysztof Królicki - Członek 
Komisji Rewizyjnej.  

Poczty sztandarowe wystawiły: Zarząd 
O k r ę g o w y  P Z Ł  w e  W r o c ł a w i u , 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Myśliwych 
Pogranicza oraz Koła Łowieckie: „Darz Bór” 
Wrocław, „Ryś” Budczyce, „Ślęza” Sobótka, 
„Sokół” Oleśnica, „Słonka” Grochowa, 
„Czajka” Wrocław oraz Nr 401 „Trop” Wrocław. 

Wyróżniającą się grupę uczestników tej 
uroczystości stanowili członkowie rycerskiego 
Zakonu Świętego Huberta z Kuks. Ich stroje 
zakonne koloru zielonego, uszyte wg. 
oryginalnego - od 1695 r. wzoru, ustanowione-
go przez założyciela Zakonu Františka 
Antonína hrabiego Sporcka. Na ich mundu-
rach widniały insygnia Zakonu w postaci złotej 
trąbki myśliwskiej i medalionu ze sceną 
objawienia św. Huberta. U boku mieli 
zawieszone repliki barokowego kordelasa. 
Całości dopełniały lisie kołnierze i ozdobne 
kapelusze z piórami. Na czele tej delegacji 
niesione były Insygnia Zakonu. 



18

Warto wspomnieć, że w czasach świetności 
Zakonu jego członkami byli również Polacy, 
liczący się w ówczesnej Europie:

- August II Mocny od roku 1697 Król Polski.
- August III Sas od roku 1736 Król Polski.
- Maria Józefa - żona Augusta III, córka 

Cesarza Józefa I, Królowa Polski.
- Hieromin Radziwiłł, magnat polski, 

Chorąży Wielki Litewski,  odznaczony 
Orderem Świętego Huberta.

Oprawę muzyką myśliwską tej doniosłej 
uroczystości wykonał Zespół Sygnalistów 
„Tryton” z Wrocławia. Liczną grupę uczestni-
ków stanowili również mieszkańcy tej parafii.

W końcowej części uroczystości Komtur br. 
Roman Rybak serdecznie podziękował za 
zaproszenie Zakonu i pogratulował ks. 
Witoldowi Hyli za inicjatywę oraz wieloletnie 
starania w sprowadzeniu Relikwii św. Huberta 
do Kościoła we Wrocławiu - Klecinie. W 
imieniu Jana Votavy - Wielkiego Mistrza oraz 
wszystkich członków Zakonu poprosił o 

przyjęcie wyrazów wdzięczności za objęcie 
opieką duszpasterską Oddziału Zagranicznego 
– Zakonu św. Huberta: Komendy Polskiej z 
siedzibą we Wrocławiu. 

Jesteśmy dumni i szczęśliwi z tego, że 
mieliśmy również możliwość osobistego 
udziału w tym doniosłym, historycznym 
wydarzeniu, niezwykle ważnym dla każdego 
myśliwego. Szczególnie cieszy nas fakt, że 
właśnie tutaj, we Wrocławiu nasz Święty Patron 
ma swoje miejsce i że jest blisko nas. 

Z myśliwskimi pozdrowieniami: Darz Bór!  
Lovu Zdar!

Komtur Komendy Polskiej br.  Roman 
Rybak.

Tekst: Roman Rybak, Andrzej Wystygło
Zdjęcia: Radosław Boczar

Komenda Silesia
Celoslovenské myslivecké slavnosti

V dňoch 3. a 4. 9. 2022 sa v priestoroch 
kaštieľa vo Sv. Antone konali celoslovenské 
poľovnícke oslavy. Týchto osláv sa zúčastnili 
členovia Komendy Silesia Mgr. Ján Kubošek 
EOSH a Ing. Pavol Šutý OSH.  Oslavy sa konali 
vo vynovených priestoroch po dvojročnej 
pauze, počas ktorej prebehla rekonštrukcia 
zámockých priestorov.
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Nabídka spolupráce

Vážení přátelé přírody a myslivosti, na 
předchozích stránkách jsme se Vám 
snažili krátce přiblížit a prezentovat 
poslání Řádu svatého Huberta a práci 
jeho členů. Přesto, že je Řád svatého 
Huberta nevelkou organizací, jeho
vliv na vnímání myslivosti veřejností
a množství odváděné práce jeho členy
je mimořádná. To vše by nebylo možné
bez finanční podpory Ministerstva 
zemědělství ČR a dalších spřátelených 
subjektů, kteří spatřují v naší práci smysl 
a význam. Přes tuto podporu zůstává 
mnoho projektů nerealizováno z důvo-
du nedostatku financí. 

Dovolujeme si vás proto s nadějí 
požádat o podporu Řádu svaté-
ho Hub er ta  formou dar u neb o 
prostřednictvím smlouvy o reklamě
a propagaci na akcích pořádaných 
Řádem.

Dar sice není daňově uznatelným 
nákladem, ale při zpracování daňové-
ho přiznání lze dar odečíst ze základu
daně při splnění podmínek v §15 odst. 1 
u fyzických osob (dar do 15% daňového 
základu, min.1000 Kč v úhrnu všechny 
dary) nebo v §20 odst. 8 u právnických 
osob (dar do 10% daňového základu, 
jednotlivě min. 2000 Kč). 

Druhou možností je poskytnutí pro-
středků na reklamu. Náklad na reklamu 
je u firmy přímým výdajem (nákladem) 
za podmínky naplnění ustanovení §24 
zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů, 
tj. jedná se o náklad na udržení, zajištění 

a dosažení příjmů v prokázané výši. 
Pokud někdo za reklamu zaplatí, proti 
této úhradě získává nárok na zajištění 
příslušné reklamy příjemcem.

 Konkrétní podmínky spolupráce a 
formu podpory jsme připraveni pro-
jednat individuálně a stejně tak i při-
pravit návrh příslušné smlouvy. 

www.radsvatehohuberta.cz

Partnerům Řádu svatého Huberta 
nabízíme:
-  Celoroční VIP pozvánku na celo-
 řádové akce (vzdělávací semináře,
 slavnosti, hon, setkání s kardinálem,
 aj.) pro 2-10 osob
- Propagace na tiskovinách (letáky, pla-
 káty, pozvánky)
- Propagace na webových stránkách
 Řádu svatého Huberta s možností
 odkazu na webové stránky partnera
- Možnost prezentace partnera na
 akcích pořádaných Řádem svatého
 Huberta
- Po projednání lze domluvit i další
 formy spolupráce (např. přednášky,
 besedy, kulturní vystoupení, atd.)

Kontakty:
 
Jan Votava, velmistr ŘSH,
mob.:  603 891 713,
e-mail: statkar@atlas.cz

Ing. Josef Vlášek, kancléř ŘSH,
mob.: 724 524 028,
e-mail.:  josef.vlasek@post.cz
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Naši současní partneři:


