RÉUNION 85
ČESKÝCH RYTÍŘŮ
ŘÁDU SV. LAZARA JERUSALEMSKÉHO
zpravodaj

Českého velkopřevorství.
Číslo 6.

Ročník VIII.

Prosinec 1985.

K UKONČENÍ ROKU 1985.
Vážené dámy,milí spolubratři,

končíme letošní rok v naději,Že brzy dojde ke
skutečnému

1|

sjednocení obou řádových větví pod |

jednotným duchovním vedením našeho

Patriarchy |

Maxima V.Naše Velkopřevorství splňuje

nadále

|

dem,který je v Evropě pouhým přívěskem.
Budeme-li se pevně držeti příkladu a u -

cení našich svátých patronů,pak budeme
schopni Čeliti všem příkořím a nástrahám.

své poslání jak na poli charitativním tak i ná-|

Věrnost těmto zásadám nám jistě nemůže

rodním a jsme rozhodnuti v příštím roce dosah- |

brániti v tom,abychom svědomité vykonáva

nouti dalších úspěchu díky vzorné spolupráci

1

li naše povinnosti vůči zemím,které nás

všech řádových složek.

|

přijaly - ve většině případů za občany.

Pro nás Čechy bylo Cyrilo-Metodějské

výročí,

jehož vyvrcholením byla Velehradská pouč

ve

|

Obrovské bohatství našich Českých a slo

|

venských písní,tradic a poesie může

vlasti,zvláštním mezníkem v dějinách našeho ná-|
rodního křesťanského Života.

|

Naše Velkopřevorství bylo na Velehradě zastou- Į

úrovni.Skutečnost,že se mo-

peno na nejvyŠší

l

vzkvétat i za oceány,mezi lidmi všech

ras a vyznání a všude doprovázet rytíře

Svatého Lazara ve výkonu hlavního řádové
ho poslání - pomoci bližnímu.

|

Přeji Vám,vážené dámy a drazí spolubratři

vyvrací malomyslná tvrzení,že jsme malým náro- |

krásné a pokojné prožití svátků vánočních

ravští věrozvěsti stali patrony Evropy

jisté

a hojnost Božího požehnání v roce řádového sjezdu v Oxfordu.
Paříž,v prosinci 1985

VáŠ oddaný
Radslav hr.Kinský
Bailiv ČVP

ZPRÁVA Z KOMENDY.

Reunion v Anglii 1986.

V sobotu 19.října se konala ve Frankfurtu'na Velehradě |
členská schůze České komendy v Německu,kterou vedl Be -

|

Ve dnech 22. až 27.září 1986

drich hrabě Strachwitz GCLJ.Mimo zprávy pokladní a zprá -|

se koná v Anglii v Oxfordu me
zinárodní sjezd Řádu za přítom

vy o dosavadní činnosti Réunionu,podal Ing.J.Kočí zprávu |

nosti Velkopřevora vévody de

o činnosti komendy.0 pomoci v uprchlickém tábore a kni - |

Brissac.jeho svatosti Patriar

hovno Bibliotheca Cyrillo-Methodiuiia

informoval písemně

|

chy Maxima V.a delegací Evropy,

společník Rádu J.Ryneš.O akci Senegal podal zprávu osobně|

Ameriky,Asie,Afriky a Oceánie.

MUDr.0.Hřebík a o stomatologických problémech v Senegalu |

Po bohatém programu dnů sjezdu

informoval MUDr.J.Malý,který se na vlastní náklady akce

|
!

bude pro zájemce z řad účastní
ků uspořádána okružní cest* An

|

glií a Skotskem.

|

předán jménem Českého Velkopřevorství Bedřichem hrabětem 1

Bližší informace a předběžné
přihlášky má k disposici Česká

Strachwitzem.

komenda v Německu,která je na

zúčastni 1.MUDr.0.Hřebík předvedl o akci zajímavý film.

Zhodnocení akce Senegal vyvrcholilo vyznamenáním spo-

lubratra MUDr.0.Hrebíka záslužným křížem,který mu byl

|

Po skončení schůze se odebrali přítomní do Kolping -

|

požádání zájemcům zašle.Spolu

hausu,kde celebroval mŠi sv.otec J.Holas.Při bohoslužbě

|

bratr A.Rolný má k disposici

byla uctěna památka manželů Perglových povstáním a modlit-|

několik exemplářů pro Švýcar -

bou.

sko.

JM |
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Spendefūr
Afrika-Hilfe
WORRSTADT. - Grund zur Frcude bei
den Initiatoren der Wórrstadter AfrikaHilfe: fíir ihre Aktion zugunsten eines
armhchen Krankenhauses im Urwald von
Zaire erhielten sie jetzt ojnen Scheck in
Hohe von 1000 Mark vom Kassenwart des
Wórrstadter Tischtennis-Clubs. Mitglieder des Vereins hatten das Geld mit ihrem
Reibekuchen-Stand auf dem Wórrstadter
Markt verdient und beschlossen, den Betrag zugunsten der Hilfsaktion von Lazarus-Hiifsdienst, Mitgliedem des Technischen Hilfswerks, der Feuerwehr, des
Radfahrvereins, des Roten Kreuzes und
den Arzten und Apothekem der Gemeinde zu stiften.

Im Dezember wollen zehn Helfer um
Dr. Otakar Hrebik mit ausgemusterten
Lastwagen verschiedener Hilfswerke
nach Zaire aufbrechen und mehrere Tonnen Medikamente und Srztliches Gerát
dorthin transportieren. Doch bis zum
Start der Reise, die uber Griechenland.
Agypten und durch den Sudan fúhren
wird, muB die Afrikahiife der Wórrstadter
noch das Geld aufbringen.um die Lasrwagen zu finanzieren, die dann dem Krankenhaus Nbata Mbenge in Zaire und anderen úberlassen werden sollen — mehr
als zehntausend Mark. Die Manner um
Dr. Hrebįk, die schon auf dem „Dibbemarkt" mit einem originellen Teeausschank um die tausend Mark einnehmen
konnten und demnachst in Worrstadt
noch eine Haussammlung veranstalten
wollen, waren sichtlich froh uber die Unterstiitzung des TTC, die sie auf ihrem
Weg nach Afrika ein gutes Stuck weiterbrachte.

Dr. Hrebik bei der Untersuchung einer Patientin
in der Lepra-Station Djifanghor.

In den letzten Wochen wurden m dem von Bundesprisident Dr. Richard Weizsicker initiierten
..Afrika-Tag in der Bundesrepublik Deutschland
zur Linderung der Not in diesem Erdteil mehr als
110 Millionen Mark gespendet. Der Leiter des
„Lazarus-Hilfsdienstes“ fůr den Bereich der
Verbandsgemeinde Worrstadt, Dr. med. Otakar
Hrebik, betreut seit Jahren bereits eine LepraStation des Ordens des Heiiigen Lazarus in
Djifanghor in der Súdregion des Senegal. Zehn
kanadische Schwestern des Ordens ..St. Josef und
Hyazinth“ sind in dieser Lepra-Station, die als
Missionsstation auch ūber eine Ambulanz zur
árztlichen Versorgung verfúgt, tatig. Das Einzugsbebiet dieser Station umfaBt 20 qkm. Die
Patienten sucben in Tages- und Nachtmárschen
diese Station auf. um Hilfe zur Linderung ihrer
Leiden zu erhalten.

OHLASY V TISKU K AKCI SENEGAL

Die Initiatoren des Wdmtůdter Hilfskonvois Manfred Ussier, Dr. Ottokar Hřebík
(links), TTC-Kassenwnrt Helmut Meyenschein und Dieter Lerch. (Spenden fíir die
Wórrstídter Afrikahiife kdnnen auf das Konto 100053700 der Volksbank Worrstadt
eingezahlt werden.

NOVĚ PLÁNOVANÁ AKCE POMOCI PRO ZAIRE.
Koncem roku 1985 a počátkem r.1986 bude podniknuta nová akce pro pomoc v Zaire,"Zaire
Hilfsaktion". Akci vyvolalo Švýcarské Velkopřevorstvi,které vybudovalo v pralese řádovou

nemocnici MBATA MBENGE a tuto celou dobu její existence podporuje.
České Velkoprevorstvi■se •zúčastní, nové akce prostřednictvím wórstadtské skupiny LHD
pod vedením MUDr.O.Hřebíka KCLJ.Skupina je pověřena provést transport léků,zařízeni a pod.

Čtyřmi teréními vozidly (Magirus Merkur 12OD).Cesta povede* přes Egypt,Sudan do Zaire.
V nemocnici MBATA MBENGE provedou účastníci výpravy instalaci energetického agregátu a po. skytnou pomoc při nemocniční praxi vlastními dobrovolnými lékaři,zubními lékaři a sestrami.
Akci je samozřejmě nutno finančně zabezpečit.I zde si věděli wórstadtŠtí rady.Skupina
již získala jednak originelním prodejem Čaje na t.zv. "Dibbemarkt" ,jednak podomní sbírkou

a dary některých wórstadtských spolků 14500,-DM.Vozidla,kterými LHD pojede,budou obstarána
a zaplacena z vlastních prostředků skupiny.Přejeme této akci a jejímu organisátoru spolu -

bratru MUDr.0.Hřebíkoví mnoho zdaru a zasloužený úspěch.
oooooooooooooooooooooooooooooooooo

v
x
v Českem Velkoprevorstvi nejen kus
Dáme Řádu Sv.Lazara Jeruzalémského
| domova,ale i skutečné mezinárodní
bratrské ovzduší jak se o tom při
každém sjezdu znovu přesvědčujeme.
V Paříži na svátého Jeronýma
Přijměte- prosím,vážená spolusestro,
30.září 1985
' jménem českého Velkopřevorství i
jménem mým srdečné "Zaplať Pán BŮh"L
Vážená spolusestro,
VáŠ oddaný
„ , .
„•
, ■
J
Radslav Kinsky,
náš pokladník rytíř Rolný mi ve své zprávě sdělil,Že |
Bailiv ČVP
jste obdařila České Velkoprevorstvi Štědrým darem.Ve-į
lice si Vašeho velkolepého gesta vážíme a mohu Vás
!
jen ubezpečit,že veškeré naše akce jsou zaměřené vý- |
lučně na charitativní účely a na podporu české křes- j Adresa redakce REUNIONU:
ťanské kultury jak ve staré vlasti tak i v zahraničí. |
Rytíř Rolný Vám jistě ochotně podá podrobnější infor-j Jan Mainzer Dipl.Ing.
mace.Jsme přesvědčeni,že naši krajané,kteří se zapo- j Gropiusweg 16
jili do společné práce, nacházejí v Řádu a obzvláště
| 6100 Darmstadt,Bundesrep,Deutschland
Paní Haně FryŠčákové
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BAILIV RYTÍŘI MUDr.HŘEBÍKOVÍ.

SLAVNOSTNÍ INVESTITURY.

Ve dnech 25.až 27.října se konaly v

Vážený spolubratře špitálníku !
Využívám slavnostní příležitosti,při níž Vám naše

|

České Velkopřevorství uděluje ZASLUZNY KRIZ,abych |
vyzdvihl Vaši vzácnou snahu a oddanost ideálům,

|

které nás pod zeleným křížem sjednotily a jež nás |

s pomocí Boží povedou i nadále

k dalším cílům.

Byl jste vždy příkladem rytíře,který

sjednocuje

|

I

představou lékařské etiky.

|

Když jsem se před léty ujmul vedení Českého Vel-

|

|

naŠi základnu vybudujeme a rozšíříme díky osob -

1

nostem Vašeho ražení.Vážili jsme si vždy spolu -

|

královská Výsost princ Bourbon y Bour

bon s rodinou,počaly 25.října slav města Dtisseldorfu v budově městské
radnice.Téhož dne večer se sešli ú-

Častníci na zámku Frens u hostitele

spolubratra von Abercron.Při slavnostn ím

aktu bylo provedeno zhodnocení

Činnosti LHW zprávou spolubratra Pokolma GCLJ.
Několik spolubratři a dam obdrželo

pracovníků schopných uskutečňovat! velké úkoly
jak s křesťanskou skromností tak i s rytířským

Slavnosti,kterých se zúčastnil Jeho

nostním přijetím účastníků starostou

|

tradice k nimž se stále hrdě hlásíme s moderní

kopřevorství rádu Sv.Lazara doufal jsem vždy,že

Dtisseldorfu slavnostní investitury.

|

medaile za pomoc Polsku,mezi jinými
i spolusestra Irena Kowolová.V sobotu

elánem a vědeckou ctí.

Louis Pasteur řekl před sto lety v odpovědi pře-

|

zidentu Sadi-Carnotovi pjęi otevření Pasteurova ú- |

stavu:"Lidstvo má na světě dve alternativy,první
je založena na krvi a válce a podmiňovala výboje,

(

|

druhá spočívá na boji proti nemocem a smrti a pod-|

se konala v Dtisseldorfu v basilice
sv.Lamberta slavnostní mše s investi

turami . Ekumenické bohoslužby se zú

častnil katolický,evangelický a pra voslavný duchovní.

minuje život a mír.Věřím,že druhá alternativa zví-|
|

těží."

Dodejme k tomu však jeŠtČ naše staré České přišlo-|
ví:Bez Božího požehnání,marnélidské

namáhání.

NA KONTO KOMENDY DAROVALI:
MUDr.Pavel Lieka ,KLJ

300,-DM

MUDr.Josef L a i n k a,KLJ

200,-DM

|

Proto prosme našeho Pána,aby Žehnal Vaší práci a

|

ochraňoval VaŠi

rodinu.

|

Jménem kancléře

rytíře Dr.MenČíka zManŠtejnu,ve- |

ŘEUNIONU VĚNOVALI:

MUDr. Jan

Malý

50,-DM

litele komendy hr.Strachwitze,rytíře Ing.Kočího a 1

všech našich spolubratři a sester Vás mohu ubez-

|

pečit,Že VáŠ příklad utuží naše rytířské bratrství]

a povzbudí nás k dalším akcím.

|

S rytířským pozdravem ATAVIS ET ARMIS 1

|

Kinský v.r.

MUDr. Pavel
MUDr.Josef

Lieka KLJ , 20 ,-DM

L a i n k a KLJ,50,-DM

NA KONTO RÁDU VĚNOVALI i

J.M.RyneŠ společník Rádu

50,-DM
děkujeme 1

ooooooooooooooooooooooooooooodooo

TELEFONICKÁ ZPRÁVA SPOLUBRATRA Dr.F.Menčíka z Menštejna.
Dle telefonického sdělení našeho kancléře Dr.Ferdinanda MenČíka z MenŠtejna,probíhá jed
nání o sjednocení obou řádových větví velmi slibně.Poslední setkání Členů komise se konalo

v Londýně dne 15.listopadu 1985.Na tomto jednání byla ustavena centrální administrativní
komise a administrátorem - až do řádných voleb - byl jmenován vévoda z Brissacu.

Dále byla zřízena s okamžitou platností společná pokladna pro obě řádové větve.Ještě
před mezinárodním Réunionem který se bude konat příštího roku v Anglii, se sejde ve dnech

8 . až 10.května 1986 komise,která má dohodnout veškeré podmínky pro sjednocení.

j

oooooooooooooooooooooooooooooooo

BIBLIOTHECA CYRILLO-METHODIANA OTEVŘENA.

NOVÁ KNIHA Z OBORU HERALDIKY

Dne 16.11.1985 byla slavnostně otevřena knihovna, soustředil-|
jící se na významná díla České literatury,kritiky,církevj
nich dějin,díla historická,překlady do cizích jazyků,pře!
klady cizí literatury do češtiny,pokud sehrály důležitou
|
roli ve^vývoji^České literatury.Zvláštní pozornost bude vŠ-j
nována Časopisům kulturním,literárním a náboženským našeho j
a minulého století.Qčelem knihovny je umožnit studium čes- j
ké kultury,pořádat konference,dokumentární výstavy,rozvíjet|
kontakty s jinými institucemi.Knihovnu vede sociální a kul-|
turní referent při České katolické misi Dr.Neuwirth.Knihov-|
na Čítající již při zahájení 7000 svazků bude nadále sous- j
tavně budována.
v. Koíová.

Zájemcům o heraldiku oznamu
jeme,že je k dostání "Lexi
kon der Heraldik", autor Gert
Oswald,vydaná Bibliografie kým institutem v Lipsku.Je
vázaná,bohatě barevné ilu sírovaná,má 478 stran.Kvali
ta je perfektní.Cena 40,-DM.
Zájemci se obrátí na adresu
spolubratra Jiřího Porísky z
Jestrebí.Ródhakevácen 81,
27400 Skurup , Sverige .
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HISTORIE

-

LITERATURA

-

PRAVDA

V předchozích Článcích jsme se zmiňovali o případech historických dokumentů,o kterých ne

ní dodnes jisto zda jsou falsifikáty Či pravé a o problémech se zjišťováním autorů. Jedná
se o literární díla Či dokumenty, předstírající dobu vzniku rozdílnou od skutečnosti

až

o

několik set let. TÍm zajímavější je případ dokumentu starého téměř 680 let,který s největ
ší pravděpodobností hraničící s jistotou,předstírá dobu svého vzniku o jeden jediný den.

Tato listina je ale bezpečně pravá.Zachoval se její originál opatřený pečetí.Byla vydána
dne 4.Července 1307.
Je ovšem na místě otázka,jak mohly vzniknout pochybnosti o správnosti úřední listiny vy
dané královským notářem z nařízení krále.

Po zavraždění posledního Přemyslovce Václa-1 Byli ovsem i mnozí jiní obdarováni,zůstaňme

va III.,v této pro České království nepři- | však v našem případe u pana Jindřicha z Rožm
berka.

liš šťastné době,hlásili se uchazeči o u-

|

prázdněný Český trůn.

|

Ne všichni čeští páni souhlasili s volbou

|

Rudolfa provedenou ve dnech 8. až 15.října ro

Jindřich Korutanský se snažil aby

byl

zvolen Českým králem,jeho protivník Rudolf | ku 1306.Nesouhlasí li páni z Plzeňska,Pošumaví,

Habsburský,syn německého císaře Albrechta

|

Stříbrska,pan Vilém Zajíc z Valdeka.Ojíř z ro

usiloval o totéž.Nezabývejme se příliš zná-|

du RýŽmberských a hrdina našeho příběhu , pan

mými zmatky o "nárocích" uchazečů.

Bavor ze Strakonic.

Ve snaze získati hlasy českých stavů při

volbě krále,nešetřili oba ani penězi, ani

|

|

Rudolf I.počal tedy řešit věc po tehdejším

|

způsobu.Sebral vojsko a zamířil do kraje,kde

sliby.Je vidět,že dnešní doba pouze respek-| ho neuznával i.Odbojní páni podléhali jeden za
tuje určité tradice.Rudolf Habsburský dávali

druhým,až konečně stálo Rudolfovo vojsko před

a sliboval na rozdíl od Korutance víc a ta-|

jedním z posledních opevněných míst pana Ba -

ké vyhrál.Kupování hlasů při volbách bylo

| vora,před Horažďovicemi.

tehdy naprosto obvyklé a nepokládalo se za |

Jenže zájemců o dary bylo mnoho, horší

A tehdy se stalo něco nečekaného.Mladý,te

prve 26tiletý král se roznemohl,pravděpodobně

nic nečestného.

| na úplavici a zemřel.
Zbraslavská kronika uvádí:

byl problém,odkud na dary brát.Obvykle se

|

rešívala situace tím,že se prostě zabavo-

|

"Vida pak král že obtíží nemoci jeho přibý

valy statky podlehlých protivníků a převá- |

vá a že do Prahy dojiti snad nebude moci,po -

děly na "věrné".Tak uvádí Palacký -citujeme‘.|

sly své poslal a povolal k sobe pány opaty

1 Heidenricha Sedleckého a Konráda Zbraslavské
" Ze neoŠtídáno se dary a sliby,aby získáni| ho,jež zvláštní láskou miloval.Zamýšleli u
byli nejdůležitější pánové čeští, dokazují |
přítomnosti jejich závěť slavnostní vykonati.
souveké jak kroniky tak 1 listiny:
| Když pak řečení opatové ku králi přišli a s

Tak ku příkladu Rudolf zapsal panu Jindri- |

chovi z Rosenberka hrabství Řecké (Raab) a |

král Albrecht potvrdil toho zápisu".

ním velmi málo slov promluvili,téhož dne ne
dlouho po jejich příchodu král,pozbývaje sil,

|

dospívaje ku poslední hodince, ducha Bohu ode-*
| vzdal a šťastně v Pánu zesnul.Zemře 1 tedy lé
cem a oženil se s vdovou po Václavovi Alžbě-]
ta 1307 dne 3.Července v ^prvním roce svého pa
tou,jak slíbil před svým zvolením.
nování. "

Rudolf vtáhl do Prahy zároveň se svým ot-

Král zemřel a Rožmberk,který byl s králem na tažení a tedy v táboře přítomen,si může dát
písemný slib, kterým mu Rudolf slíbil raabské panství v Rakousích, za klobouk.

A tu dostane Rožmberk nápad,Či od některého ze svých průvodců radu.Měl tolik moci mezi
páriy.kteří byli v ležení pří tomui, jistě za notné úplatky,auy monl nápad realisovat.

Horažďovice jsou pokořeny a jejich pán -Bavor ze Strakonic - přichází,aby se pokořil krá
li.Do ležení se dostavil den po králově smrti,4.Července.Přivedli jej do temného stanu ke

královu loži.Neví že má před sebou mrtvolu,kleká dohnán strachem na koleno,kápituluje,vzdá
vá se hradu Zvíkova a potvrzuje listinu,kterou Zvíkov vydává.Vůbec se nediví,že rozhněva
ný král ani neodpovídá, Je rád že poměrně dobře ze situace vyvázl a naše zajímavá listina

mohla spatřit světlo světa.Její obsah oznamuje,že král Rudolf Habsburský dává urozenému
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panu Jindřichu z Rožmberka v zástavu hrad Zvíkov.Rožmberk má právo podržeti si tento hrad
tak dlouho,pokud mu Rudolf - anebo někdo z jeho' bratří,kdo by vládl po nem - nedá slíbený

hrad a hrabství Raabs v Rakousích.Vyhotoveno a zpečetěno královským notářem dne 4.července
ihned po vynuceném souhlasu pana Bavora.Celý ten podvod nastrojený na pana Bavora potvrzu

je kronika Františka Pražského:
"Z. dopuštění božího král úplavici hrozně zmožený zemřel,a tu někteří páni přivedli pana

Bavora k temnému stanu,v jehož Šeru tělo krále již zemřelého spočívalo,a strachem donu
cen pan Bavor vzdal se tu hradu Zvíkova,který ihned přešel na Jindřicha z Rožmberka,a
ještě podnes vládne tam syn- jeho, pan Petr z Rožmberka..."

Kronikář František Pražský byl současníkem doby,v době kdy psal svou kroniku Žilo ještě

mnoho svědků událostí,nemohl si jen tak vymýšlet.

Ze král zemřel již 3.Července máme záznam také v kronice svetelského kláštera,podobné
zaznamenává i Beneš Minorita,stejně jako habsburské nekrologium lilienfeldského kláštera.

Král "Kaše" zemřelý 3.července dohrál svou úlohu a listina kterou vydal den po své smrti

4.Července 1307 se zachovala dodnes.
Boj a kupčení o Českou korunu mohlo začít znovu.
Zajímavé je,Že s ohledem na tuto listinu uvádí někteří historici úmrtní den krále jako

4.Červenec (i Palacký),ačkoliv je jen těžko tuto domněnku s ohledem na údaje současných
svědku obhájit.Nebo mají snad pravdu? Historikům není opravdu dlouhá chvíle.
Literatura: Zbraslavská kronika,kronika Františka Pražského,
Palacký

Jan Mainzer

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

DÁMSKY

ŠTÍT.

Adolf F.J.Karlovský,VK,KCLJ

Heraldika je ve svých počátcích zcela prokazatelně funkčně spo

jena s válečnictvím a je tedy výhradně záležitostí mužů a bojov
níků.V době,kdy analfabetismus i v nejvyšších kruzích byl spíše
pravidlem než výjimkou,se však brzy poznalo,Že znak nemusí svého

vlastníka identifikovat jen na bojišti,ale že nabývá i značného
významu právního,když je umístěn na pečeti,kterou psaní neznalý

rytíř ověřoval listiny,sepsané kaplanem nebo městským písařem.
Nu a protože pečetit potřebovaly,především při majetkových pře

vodech,

i dámy,setkáváme se s jejich znaky jen o málo později po

tom,kdy se erby staly samozřejmými u rytířů.U vdaných žen při tom
brzy došlo ke spojování znaku rodného s manželovým v jednom štítě,
na který byly obvykle stavěny přílby s klenoty obou původních er=r

bů a tento zvyk se ve střední Evropě v podstatě udržel dosud.Na

proti tomu převládl zejména v západoevropských zemích názor, že
ježto ženy a kněŽí nenosí přílbu do boje, į)

postačí, aby užívali

jen samotného štítu,u duchovenstva ješte převýšeného kněžským hodnostním kloboukem a pří -

padne dalšími odznaky úřadu.Pak už byl jenom krok k tomu,aby se v době nádherymilovného ba
roku a rozmarného rokoka vytvořily zvláštní dámské štíty,které už s bojovými nemely nejmen-

ší podobu. 2)

V anglosaských zemích to je kosoctverecný štít routový,3)

zatím co v zemích

románských převládl Štít oválný.A protože přibližné ve stejném období vznikají i hodnostní
šlechtické korunky,stalo se samozřejmým stavět je na štíty místo dřívějších přílbic,u ne-

šlechtických dam pak připojovat různé stuhy,uzly lásky,nebo květiny.
Dámský štít

působí obvykle rušivé,jestliže je užit v alianci se znakem normálním a také

umístění znakových figur v jeho ploše neobvyklého tvaru,působí často výtvarné obtíže.Po užít s. m.. ztutně , zvláště ve sví kosoctvcrecné vaiiante.je Voak velmi charakteristický a ele

gantní, jak myslím přesvědčivě ukazuje vyobrazený znak naší řádové sestry Jany Wendligové,
rozené Šlechtičny Pilnáčkové z Radostic:
Štít nazdél poloviční,vpravo v Červeném do středu obrácený-stříbrný pštros s černými o -

casními péry,držící v zobáku zlatou podkovu,provázený v pravém horním rohu

4}

zlatou li

lií (Wendlig, potvrzen pod Č.7904 Erbovním listem Státního archivu Solothurn ze dne 25.9.79 )?

X
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vlevo,rovněž v Červeném,stejný pštros do středu obrácený,ale bez lilie (PilňáČek z Rado stic,udělen Erbovním listem římského císaře Maxmiliána II.,co krále Českého,d.d.Praha,

29.5.1571) .
Devisa na červené,zlatě podložené pásce,stříbrným písmem "Pro veritate et lege" .5).

Ve stříbrné hlavě štítu je umístěn zelený heroltský kříž sv.Lazara a vše je převýšeno
šlechtickou korunkou o pěti perlách.Pod štítem je zavěšena insignie dámy Řádu sv.Lazara Je-

rusalémského.
Poznámky: 1

Ac známe z historie řadu i vysokých prelátů,kteří byli více válečníky než du
chovními pastýři.

2

Ve stejné době jsou také mužské znaky s oblibou umisťovány do ornamentálních
kartuší.zvyk to,který byl naštěstí zase zcela opuštěn v 19. a 20.století.

3

Anglicky "lozenge",německy "Rautenschild"

4

Ve skutečnosti v levém.Z důvodu heraldické zdvořilosti je totiž pravé pole
Štítu pe znakem Wendligů zrcadlovitě obráceno-jinak by se pštros v této polo
vině obracel zády k rodnému poli majitelky erbu.

5

"Za pravdu a právo",tradiční rodové heslo Pilňáčků z Radostic,užívané jak
Česky,tak latinsky.

ROZJÍMÁNÍ ku konci roku.
Končí první rok Činnosti redakční rady REUNIONU,která se snažila i přes počáteční ob
tíže zvýšit jak kvalitu,tak i rozsah jednotlivých čísel.Základnou práce se stala definice

Bedřicha hraběte Strachwitze co je, či lépe co není REUNION:"REUNION není Žádným odborným
historickým Či vědeckým časopisem.Je zpravodaj

.jehož posláním, je informovat členy'žijící v

diaspoře,seznamovat je s činností Řádu,CVP,jednotlivých členů a s direktivami našeho Velko—

převorství ."

V REUNIONU jsou uveřejňovány též Články odpovídající zájmům Členů Řádu,jako Články o
historii,naší šlechtě,rytířských disciplinách,jiných řádech a pod.Redakční rada se pocho

pitelně neskládá z odborníků mnoha různých vědeckých oborů.Vyzvali jsme proto hned na po -

cátku naše odborníky v historii.heraldice a pod. ke spolupráci,většinu z nich jsme písem
ně oslovili.V každém případě však redakce musí provádět výběr Článků,má-li vůbec plnit své
poslání.Zásadně odmítáme přebírat v plném rozsahu články,které již byly uveřejněny v někte*
rém jiném exilovém tisku.Výjimku tvoří statě a pojednání,ve kterých je zmínka o našem Řádu.

Redakce si musila vyhradit právo - s ohledem na rozsah jednotlivých Čísel- na eventuelní

zkrácení příspěvku tak,aby neutrpěl jeho obsah Či smysl.Ujišťujeme,že k tomuto kroku sáhne
me jen tehdy,nebude-li opravdu vyhnutí.U odborných Článků prosíme o užívání výrazů srozumi

telných širší Čtenářské veřejnosti.nejsme Časopisem pro znalce určitých oborů.

Dekujeme všem našim dopisovatelům za spolupráci které si velmi vážíme.Přejeme jim a všem
našim Čtenářům Šťastné a veselé Vánoce,hodné úspěchu a Boží požehnání v roce 1985,v roce

řádového sjezdu v Oxfordu.

„ x
Redakční rada REUNIONU.

