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Nedejme si vytunelovat Vánoce!

Investitura na Strahově

„Přišel do svého vlastního, ale jeho vlast-
ní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho při-
jali a věří v jeho jméno, dal moc stát se 
Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako 
se rodí lidé, jako děti pozemských otců,  
nýbrž se narodili z Boha.  
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou 
má od Otce jednorozený Syn, plný milosti 
a pravdy.“ (Jan 1,11-14)  
Rok co rok jsme svědky toho, jak se z Vánoc 
vytrácí jejich duchovní podstata. Svátky, kte-
ré mají přinášet pokoj a vnitřní usebrání, při-
náší spíše shon a nervozitu. V tomto období 
stoupá nejenom počet dopravních nehod a ji-
ných incidentů, ale také počet sebevražd. 
Možná si řeknete, že nás křesťanů se to ne-
týká. Některých křesťanů možná ne, ale těch 
je zoufale málo. Nejsem si jistý, jestli mezi ně 
vždycky patříme.
Před časem jsem si všimnul sloganu: „Aby 
vaše Vánoce byly značkové, musíte…“ – sa-
mozřejmě nakupovat pouze značkové zboží.
Napadá mě souvislost s kontrolou vietnam-
ských tržnic, kterou za asistence policie 
tam dost často provádí celníci a inspektoři 

obchodní inspekce. Pokaždé zabaví za ně-
kolik milionů padělků, které se tito pod-
nikavci snaží prodat pod hlavičkou značek 
věhlasných �rem. Jejich podvodnická vy-
nalézavost je opravdu zarážející. Vědí, že 
podvádí, vědí, že jim hrozí trest, přesto 
vytrvale podvádí dál.
Jistě si nemusíme zdůrazňovat, že Vánoce se 
obejdou bez značkových věcí, byť by jejich 
kvalita byla jakkoliv vysoká, ale neobejdou se 
bez Ježíše. 
Chceme-li prožít Vánoce plné radosti a po-
koje – té nebeské radosti a Božího pokoje, 
dobře se dívejme, co všechno přinášíme do 
našich domovů, co všechno chceme mít na 
štědrovečerním stole, aby nebeští inspektoři, 
kdyby se náhodou objevili, nemuseli vyházet 
do kontejnerů marnosti všelija-
ké pohanské tretky, byť je máme 
ozdobené značkou křesťanství.
Ještě horší jsou věci, které přímo 
hyzdí Vánoce. Jsou to naše ne-
vyznané hříchy a neodpuštěné 
křivdy.
Štědrý večer prověří náš vztah 
k Bohu, ale také naše vztahy 
k našim nejbližším. Nečekejme, 
že nános této špíny vyčistí ten 
druhý. Začněme sami a možná 
se ten druhý přidá.
Nejpopulárnější vánoční ko-
ledou je bezesporu Tichá noc. 
Vede nás do Betléma, abychom 
si tam u jesliček uvědomili, co 
se to vlastně stalo, že se Bůh tak 
hluboko snížil, že na sebe vzal 
lidské tělo a dokonce se narodil 
ještě pod lidskou úroveň – na-
rodil se v chlévě, mezi zvířátky. 
To proto, aby za ním mohli přijít 
i ti nejchudší i ti nejníže posta-
vení – samozřejmě, že to platí  

i v rovině duchovní. I ten největší hříšník 
může se svojí špínou do chléva, kde jej čeká 
odpuštění a cesta do chrámu Božího.
Tichá noc nás však vybízí také k tomu, 
abychom se sami utišili, abychom mohli 
uslyšet tichý Boží hlas, který je určený 
pouze nám.  
Nenechme se vtáhnout do oslavy pohan-
ských Vánoc, které jsou vytunelované o to 
nejdůležitější, o samotného Pána Ježíše. 
Přeji vám, abyste v tichu svého srdce  
uslyšeli andělské zpěvy. Přeji vám, abyste 
uslyšeli především tichý Ježíšův hlas, ten 
ať vás potěší a povzbudí a také vede k těm, 
kteří ještě Jeho hlas v tom dnešním chaosu 
nezaslechli.  

JK

Dne 9. listopadu 2013 se po mnoha letech 
opět konala řádová investitura v Praze. 
Měli jsme tu čest uvítat mezi námi du-
chovního protektora našeho Řádu, Jeho 
Blaženost patriarchu Řehoře III., a Jeho C. 
K. Výsost arcivévodu Andrease Salvatora 
von Habsburg-Lothringen, jako pověřené-
ho osobního zástupce velmistra Řádu. 
Slavnost se uskutečnila v bazilice Nanebe-
vzetí Panny Marie na Strahově. Na tomto 

místě se sluší poděkovat Královské kanonii 
premonstrátů a především J. M. opatovi 
Michaelu Pojezdnému za laskavé poskyt-
nutí chrámu. 
Jako základna nám posloužil Lindner 
Hotel Prague Castle v těsném sousedství 
kláštera. Zde již v dopoledních hodinách 
proběhla tisková konference s J. B. patri-
archou Řehořem. Ve 14.30 pak od hotelu 
vyšel dlouhý průvod účastníků investi-

Novým hlavním kaplanem Českého velko-
bailiviku je Jeho Eminence PhDr. Miloslav 
kardinál Vlk, emeritní pražský arcibiskup. 
Do funkce ho slavnostně uvedl duchovní pro-
tektor Řádu a udělil mu církevní velkokříž.
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Jak jsme již informovali, náš Řád realizuje ve 
spolupráci s naším duchovním protektorem 
J. B. patriarchou Řehořem III. a s Minister-
stvem zahraničních věcí ČR dodávku tří elek-

trogenerátorů do Sýrie. Generátory jsou určeny pro 
nemocnici Al Saher Charity Hospital ve městě Cha-
bab v provincii Darája. Zřizovatelem této nemocnice 
je melchitský patriarchát. 
Nestabilní situace v Sýrii způsobuje mimo jiné i čas-
té výpadky dodávky elektrického proudu. To může 
mít fatální důsledky pro provoz nemocnic. Současná 
zdravotnická technika bez proudu nefunguje. Gene-
rátory s automatickým startem začnou v takových 
situacích okamžitě dodávat elektřinu. Mohou tak za-
chránit řadu lidských životů. 
Generátory dodala firma Pronix. 28. prosince 2016 
se v Hostivici uskutečnilo jejich předání, včetně do-
kumentace. Po vyřízení celních a úředních formalit 
putovaly elektrogenrátory na kamionech do Hamb-
urku, odkud 5. února 2017 na palubě lodi Herodot 
vypluly do Sýrie. Cílem plavby je přístav Lattakija.
V příštím  čísle  přineseme  o  celé  akci  podrobnou 
zprávu. (redakce)

Elektrogenerátory pro syrskou nemocnici

Úvodem přejeme našim čte-
nářům požehnaný rok 2017. 
A připojujeme krásnou grafi-
ku chev. Michala Vondráčka. 
Leckomu asi přijde divné, 
proč číslo, které mělo vyjít 
na přelomu prosince a ledna, 
vychází až nyní. Je to tím, že 
v té době jsme tu neměli co 
publikovat. V prosinci už tra-
dičně v komendách slavíme 
svátek našeho patrona. Bývá 
zvykem zprávy o průběhu 
těchto řádových dnů prezen-
tovat v tomto čísle. Až bude-
te naším věstníkem listovat, 
přečtete si články z těch 
komend, které je poslaly. Au-
torům patří naše poděkování. 
Na další příspěvky jsme če-
kali celý leden a kus února. 
Marně. Raději to ponecháme 
bez komentáře.
 Vaše redakce.   

V těchto dnech pozor-
ně sledujeme zprávy 
o zdravotním stavu na-
šeho hlavního kaplana, 
J. Em. PhDr. Miloslava 
kardinála Vlka. Myslíme 
na našeho milého spo-
lubratra v modlitbách, 
aby mu Pán dal hodně 
sil. A věříme v jeho 
uzdravení.
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První rok činnosti Brněnské komendy řádu  
sv. Lazara Jeruzalemského

Brněnská komenda byla ustanovena dne 
3. října 2015 na řádové investituře ve Slav-
kově u Brna pod vedením hlavního kaplana 
velkobailiviku Jeho Eminence PhDr. Milo-
slava kardinála Vlka, EGCLJ, velkopřevora 
Jeho Excelence chev. PhDr. Ludvíka Bel-
crediho, KLJ-J, velkobailiva Jeho Excelen-
ce chev. Ing. Davida Miřejovského, KCLJ, 
CMLJ, a maršála Jeho Excelence chev. Prof. 
Dr. Aleše Blumy, D.S.M, GCLJ. 

Monumentální, ale neobvyklý klid 
vyzařující a k duchovní kontem-
placi zvoucí interiér zdejšího kos-
tela Vzkříšení Páně, postavený zde 

z vůle Václava Antonína knížete z Kounic-Rietber-
gu, přitom vytvořil pro tuto slavností chvíli patrně 
více než důstojnou kulisu. Stavba z druhé polovi-
ny 80. let 18. století totiž byla ve svém původním 
záměru zamýšlena a budována coby univerzální 
svatostánek křesťanských církví, neboť liberálně 
zaměřený stavebník s inklinací k dobovému, osví-
censky racionálnímu „deismu“, prosazoval tímto 
způsobem na svém panství překonání dosavadní 
křesťanské duchovní roztříštěnosti. Komenda, jež 
v tento den na tomto místě vznikla, tak obdržela do 
vínku bezpochyby silný impulz k prosazování eku-
menismu, jednoho ze zásadních řádových poslání. 
Činnost komendy současně navázala na dosavadní 
snahy v roce 2010 ustavené brněnské delegace, 
podílející se především na pořádání Slavkovských 
dnů smíření. Současně tak, snad zásluhou dějinné 
lokální determinace, obdržela na svá „bedra“ také 
prosazování úsilí o mezilidské smíření všech lidí 
dobré vůle za utrpení zdejšího hrůzného evropské-
ho střetu z dob napoleonských válek.
Možná právě nastíněné okolnosti vzniku komendy 
vytvořily prostor pro neočekávanou bezprostřední 
soudržnost jejich členů a vtiskly jejich prvním kro-

kům v naplňování řádových poslání neobyčejnou 
vitalitu. Základní rámec vytvořilo především pra-
videlné měsíční setkávání, jež překvapivě obrátilo 
zdánlivou nevýhodu v podobě širokého perimetru 
umístění jednotlivých domovů ve svůj prospěch. 
Do konce roku 2016 se tak uskutečnily, zejména 
zásluhou organizační energie sekreráře komendy 
csr. Evy Špatné, MLJ, vedle dosavadního tradič-
ního místa v kapli Panny Marie Sněžné v Hruš-
kách u Brna opakovaně lazariánské bohoslužby 
s následnými setkáními členů (často i z dalších 
komend) také v kostele sv. Markéty v Loděnicích 
u Pohořelic, kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 
Valticích či v kapli sv. Jana Křtitele ve Slavkově. 
Jejich vedení se zčásti zhostil kaplan komendy P. 
Vít Rozkydal, AChLJ, který ve svých homiliích 
postupně rozvíjel především apel na zachovávání 
křesťanských ctností v aktuální proměnlivosti ži-
vota a okolního světa. Slavností pak bylo zejmé-

na první setkání při příležitosti svátku sv. Lazara, 
jež proběhlo 18. 12. 2015 v kapli P. Marie Sněž-
né v Hruškách. Bohoslužba vedená duchovním 
správcem v blízkých Křenovicích P. Kamilem 
Sovadinou, O. Pream., zdůraznila na příkladu 
propojení a přijmutí „osudů“ P. Marie a Josefa po-
třebu myšlenky vyzdvižení a akceptace niterného 
zachování osobního chápání Boží prozřetelnosti, 
s níž Hospodin vede „naše kroky a činy“, jež lze 
často vlastně jen stěží vysvětlovat našemu okolí.
Hned začátkem roku (2. 1. 2016) uctili členové 
řádu při zádušní mši zesnulého Richarda Moritze 
hraběte Belcrediho (28. 2. 1926 - 20. 12. 2015) 
v Brodku u Prostějova. Příslušník starobylého 
šlechtického rodu, usazeného na Moravě od 18. 
století, byl spřízněn s osobou velkopřevora Vo-
jenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalem-
ského, Jeho Excelence chev. Ludvíka hraběte 
Belcrediho, KLJ-J. Sám byl čestným a devočním 
rytířem Suverénního řádu maltézských rytířů a ry-
tířem bavorského Řádu sv. Jiří. Znám byl ale pře-
devším z dob svého působení v Rádiu Svobodná 
Evropa z let 1952 - 1982, z nakladatelství Opus 
Bonum, jež založil s opatem Anastázem Opas-

kem v roce 1972, nebo posléze z dob porevoluční 
funkce velvyslance České republiky ve Švýcarsku 
v letech 1994 - 1998. Nositel řádu Tomáše G. Ma-
saryka III. třídy prožil poslední léta svého života 
na zámku v Brodku u Prostějova, jenž v restituci 
získal a obnovil po svém strýci Gustavu hraběti 
Kalnokym. 
Druhou zádušní mší za příslušníka na Moravě 
usedlého šlechtického rodu, jíž se 24. ledna 2016 
členové brněnské komendy zúčastnili, bylo requi-
em za posledního příslušníka rytířského rodu Ma-
nnerů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Boh-
dalicích. Dr. Wolfgang Manner (10. 3. 1887 - 24. 1. 
1946) byl příslušníkem rodu nobilitovaného v 17. 
století, jehož jedna větev se v 19. století usadila na 
Moravě. Vlastnila zde dlouhodobě statky Bohdali-
ce, Pavlovice a Kučerov a její příslušníci zastávali 
četné úřady v rámci krajské správy v Brně. Vzdě-

Slavkov 2015 - ustanovení Brněnské 
komendy a požehnání praporu

Requiem za Richarda Belcrediho  
v Brodku u Prostějova



3

láním právník se po skonu svého mladšího bratra 
a otce rozhodl starat o svou matku. Dle místní tra-
dice žoviální člověk prý velmi často pomáhal míst-
nímu obyvatelstvu a za II. světové války na svém 
zámku dokonce ukrýval hledané osoby. Přesto 
byl po roce 1945 zatčen a ve věznici prý následně 
utýrán. Do rodinné hrobky byly uloženy nalezené 
ostatky ze společného hrobu, do něhož bylo jeho 
tělo původně ve Vyškově uloženo. Tyto temné 
okolnosti přitom provázely člověka, jehož rod se 
v 19. století významně zasazoval o podporu slo-
vanského a českého hnutí, jako to bylo např. v oso-
bě Říšského a Zemského poslance Michaela von 
Mannera, spoluzakladatele četných obrozeneckých 
spolků a podporovatele místních buditelů (např. P. 
Františka Xavera Škorpíka). Jak podotkl při slav-
nostní bohoslužbě farář P. Jan Hanák, je uložení 
nalezených ostatků, nejen základní službou býva-
lému farníku, jenž byl v tomto chrámu postaveném 
za přispění  Mannerů také pokřtěn, ale též důleži-
tou dodatečnou snahou o alespoň částečné usmíře-
ní činů, jež v nedávné minulosti vlastně mnohdy 
nemilosrdně zasáhly nejen zdejší společnost.
Významným dnem se pro brněnskou komendu sta-
lo řádové setkání komend velkobailiviku v kapli sv. 
Jana Křtitele „Na špitálce“ ve Slavkově dne 11. 6. 
2016. Místo přitom nebylo vybráno náhodou a bez 
souvislostí. Pomístní název totiž odkazuje na špi-
tál, založený Řádem německých rytířů již ve 13. 
století. Současná podoba kaple přitom nahradila 
stavby zaniklé v 15. století minimálně v prostoru 
původního duchovního stánku, který byl před ča-
sem archeologicky potvrzen pod úrovní podlahy. 
Kostel se špitálem měly být obnoveny kolem roku 
1676, do současné podoby pak kapli dovedly pře-
stavby z let 1743, kdy obdržela svou barokní tvář, 
a 1795, kdy zde byla zřízena rodinná hrobka kní-
žecího rodu Kouniců. Prostor s jádrem v podobě 
širokého kruhového závěru lemovaného lavicemi, 
vytvářející atmosféru pevného sepětí kolem sva-
tostánku a přecházejícího posléze do krátké lodi, 
byl zásluhou velkorysosti slavkovského děkana P. 

Milana Vavra poskytnut brněnské komendě ke její 
zdejší činnosti. První slavnostní bohoslužbu vedl 
právě slavkovský děkan spolu s celebranty za řad 
lazariánů, jimiž byli moravskoslezský bailiv Rev. 
Jaroslav Kratka, SChLJ, P. Leszek Rackowiak, 
SDS, ChLJ, a Karel Valter, ChLJ. Na významu se-
tkání dodali vážení řádoví hosté, velkobailiv Jeho 
Excelence chev. David Miřejovský, KCLJ, CMLJ, 

člen Velké rady Jeho Excelence chev. Petr Jílek, 
KCLJ., velitel pražské komendy chev. František 
Vácha, KLJ, a velitel prostějovské komendy cfr. 
Marek Vařeka, CLJ. Osobní telefonický pozdrav, 
spojený s přáním úspěchu v tento den i v další čin-
nosti pak dále obdržel velitel brněnské komendy 
cfr. Petr Czajkowski, OLJ, od velitele karlovar-
ské komendy Jeho Excelence chev. Ivana Medka, 
KCLJ, CMLJ. Mezi dalšími zúčastněnými pak 
byli také mnozí milí podporovatelé řádu a jeho 
akcí jako třeba manželé Jana a Karel Vaškovi ze 
Vsetína, kteří si na tento den nalezli kousek času 
i v rámci své náročné a starostlivé péče o svého 
syna Šimonka. Duchovní řádovou sounáležitost po 
bohoslužbě potvrdilo společné setkání a poklona 
u hrobu zesnulého příslušníka našeho Řádu chev. 
Jana Špatného, KLJ. Odpoledne zakončilo setkání 
se společnou večeří v obecním hostinci v Hruš-
kách, za jehož pohostinnost je nutno zvláště podě-
kovat členům brněnské komendy, manželům csr. 
Aleně Kaufové, MLJ, a cfr. Janu Kaufovi, MLJ. 
Na pozadí nastíněné pravidelné činnosti komendy 
byl závěr roku 2016 zakončen v pořadí již dru-
hým setkáním u příležitosti svátku sv. Lazara Je-
ruzalémského, jež se konalo 9. prosince opětovně 
v kapli P. Marie Sněžné v Hruškách. Bohoslužbu 
při ní vedl moravskoslezský bailiv Rev. Jaroslav 

Kratka, SCHLJ, jenž pojal její zaměření výrazně 
ekumenicky. Právě obecně jednotící důraz na Pís-
mo svaté a s tím spojené pozvání dalších lidí, hle-
dajících cestu ke svým duchovním křesťanským 
kořenům či jen aktuálně znejistěných diverzibilitou 
a vzájemnou odtažitostí současných denominací, 
by mělo být v roce 2017 jednou ze zásadních snah 
v další budoucí činnosti brněnské komendy.  PC

Slavkov 11. 6. 2016 
– setkání v kapli Na špitálce

Hrušky – svátek sv. Lazara

Členové Brněnské komendy ve Slavkově v roce 1915
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Čtyřicáté narozeniny chev. Filipa Dostála

Chev. Dr. Andrle Sylor vyznamenán.

Nový herold Českého velkobailiviku

Český velkobailivik má nového herol-
da. Stal se jím chev. Antonín Urbá-
nek, KLJ. Do funkce ho jmenoval 
velkobaili Ing. David Miřejovský, 

KCLJ, na jednání Velké rady 22. 11. 2016. Spo-
lubratr Urbánek převzal funkci po zesnulém 
Františku Hoffmannovi, CLJ.
Náš nový herold je již dvanáct let vdovcem a má 
3 dospělé potomky. Má vysokoškolské vzdělá-
ní a v současné době pracuje v Knihovně města  
Plzně. 

Chev. Urbánek je členem našeho Řádu od roku 
2002. Je členem Plzeňské komendy, ale sám 
o sobě říká, že je duší i tělem Moravan, nikoli ale 
moravský nacionalista.
V oboru heraldiky a genealogie má bohaté zku-
šenosti. Je předsedou Zemského registru erbů 
České republiky, dlouholetým členem Moravské 
genealogické a heraldické společnosti, Klubu pro 
českou heraldiku, členem Slezské genealogické 
a heraldické společnosti a Zemské stavovské ro-
dové unie. (redakce)

Čtyřicet let představuje v lidském živo-
tě docela podstatný časový úsek. Ani 
moc dlouhý, ale ani moc krátký. Ten-
to věk bychom mohli vnímat jak jako 

pozdní mládí, tak jako počátek krásného středního 
věku. A hodně záleží na tom, jak ten či onen jedi-
nec tato léta prožil, čím je naplnil, co za tu dobu 
udělal.
6. ledna 2017 oslavil čtyřicítku dlouholetý člen 
našeho Řádu PhDr. et Mgr. et Mgr. Filip Dostál, 
KLJ. Jeho život je opravdu nabitý aktivitami. Lze 
se zamyslet, jak to všechno stíhá a zda vůbec ně-
kdy odpočívá.
Filip se narodil v Praze v rodině elektrotechnika 
a znalce umění a vysokoškolské profesorky. Po 
maturitě na Gymnáziu Jana Keplera vystudoval 
několik vysokoškolských oborů. Kromě doktorátu 
na Filozofické fakultě UK v oboru odborná peda-
gogika obhájil tituly magistra náboženských nauk 
na Katolické teologické fakultě UK a magistra pro 
učitelství dějepisu a zeměpisu na Filozofické a Pří-
rodovědné fakultě UK. Je absolventem kvalifikač-
ního studia pro ředitele škol a školských zařízení 
a kvalifikačního studia pro výchovné poradce.
Aktivně ovládá několik cizích jazyků. Má kvali-
fikaci trenéra tanečních sportů II. stupně. Dále je 
průvodcem Prahou a průvodcem cestovního ru-
chu. Od roku 2008 je přísedícím Městského soudu 
v Praze.

Filip má za sebou dlouholetou pedagogickou praxi. 
Od roku 2001 do roku 2012 působil jako profesor 
na Gymnáziu Jana Keplera v Praze. V současnosti 
pracuje jako vedoucí referátu církevního školství 
na Arcibiskupství pražském. 
Do našeho Řádu vstoupil Filip v roce 1998. Už 
před tím se jako postulant s maximálním nasaze-
ním zapojil do řádové činnosti. V dobách řádových 
krizí a rozkolů vždy poznal, na které straně je prav-
da. V současnosti je generálním sekretářem Velké 
rady. A bez ohledu na svou funkci dokáže vždycky 
být k dispozici tam, kde je potřeba.
Není nutné tu uvádět všechny oslavencovy pracov-
ní, řádové a společenské aktivity. Tyto údaje mají 
jen dokreslit Filipův portrét. Filip je skvělý člověk. 
Křesťan, který svou hluboce zakořeněnou víru žije 
autentickým vztahem k Bohu i k lidem, v každo-
denní praxi. Praktikující katolík, takřka nekonečně 
ekumenicky otevřený. Člověk širokého záběru zá-
jmů a znalostí, který se ale nedokáže spokojit jen 
s informacemi, ale o všem do hloubky přemýšlí. 
Filipe, přijmi naše upřímné blahopřání. Ať náš Pán 
i nadále vede tvé kroky v duchu slov krále Davida 
(1. Král. 2, 3):  
Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď 
po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázá-
ní, jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v záko-
ně Mojžíšově, a tak budeš mít úspěch ve všem, co 
budeš konat, ať se obrátíš kamkoli. VN

Náš duchovní protektor, Řehoř III., patriarcha Antiochie a ce-
lého Orientu, Alexandrie a Jeruzaléma využil příležitosti při 
instalování nového bailiva německého převorství rytířů sv. 

Lazara Jeruzalémského, jedné ze tří součástí Lazarus Deutschland 
a udělil  vyznamenání členům Řádu i osobnostem  civilního života 
za pomoc při výstavbě  řádové nemocnice v Sýrii. Stříbrnou medaili 
Al Saher obdržel i velitel komendy sv. Zdislavy chev. Dr. Augustin 
Andrle Sylor. Dr. Andrle Sylor se z rodinných důvodů nemohl předá-
ní zúčastnit. Medaili v jeho zastoupení převzal chev. Bluma, který ji 

jménem  Jeho Blaženosti patriarchy předalchev. Andrlemu  na slav-
nostním shromáždění v Parlamentu České republiky Spolubratru 
Andrlemu k vyznamenání srdečně blahopřejeme.
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Charita-darování použité PC techniky

Pomoc pro Domov se zvláštním režimem

Novým generálním sekretářem Ekumenické 
rady církví byl zvolen ThDr. Petr Jan Vinš

Už po několikáte náš pražský Lazariánský servis o. 
s. spolu s německými spolubratry, zejména s chev. 
Ernstem Josefem Fintou von Haralyi-Pávai, KCLJ, 
z Hessensko – Nassauské komendy, uskutečnil 
charitativní akci, darování použité PC techniky 
potřebným, nyní spolku poTom z. s., se sídlem 
v Praze 1, Kaprova 42/14, který se stará o men-
tálně postižené v obci Kbel, v blízkosti vodního 
hradu Švihov. Spolek poTom z. s. poskytuje men-
tálně postiženým bydlení a péči s tím spojenou.
Chev. Ernest Josef Finta von Haralyi-Pavai, KCLJ, 
zajistil pro naši charitu v Německu použité počíta-
če. Díky skladovacím prostorám, které poskytl náš 
spolubratr velkobailiv J. E. Ing. David Miřejovský, 
KCLJ, CMLJ, se nám podařilo PC techniku ucho-
vat v Praze do doby, než chev. Petr Jílek, KCLJ, 
z pražské komendy, zajistí monitory spolu s dalším 
příslušenstvím tak, aby darovaná PC technika byla 
kompletní. Chev. Petr Jílek, KCLJ, dále daroval 
svůj vlastní použitý notebook. Spolubratr Jan Cý-
rek se na celé akci podílel zejména při transportech 
PC techniky. Protože, díky práci chev. Petra Jílka, 
KCLJ, ještě nějaké příslušenství k počítačům zby-
lo, doufáme, že se nám podaří je doplnit o další 
počítače a že budeme tak v této charitě pokračovat 
i v budoucnu. JC  

Začátkem prosince roku 2016 náš Lazariánský servis 
opět posílili tradiční vztahy s tímto domovem dodá-
ním  kompletního  počítače  a  moderního  mobilního 
telefonu  včetně  příslušenství.  Počítač  nebude  pro 
správu domova, ale pro jejich klienty. Jsou to posti-
žení starší občané, kteří by se již nedokázali postarat 
sami o sebe. Kromě normální péče jim zaměstnanci 
domova ještě zajišťují další možnosti pro jejich volný 
čas. Kromě jiného je to i využití současné počítačo-
vé techniky. Jako obvykle se na této pomoci podílelo 
více našich spolubratrů. Skříň počítače máme z Ně-
mecka  od  spolubratra Finty  a  ostatní  jsme  obtížně 
sháněli  v naší  republice. V  současnosti máme  ještě 
čtyři komplety, ale bez skříní. Jejich sehnání, pro do-

kompletování  počítačů,  bude  dle  našich  zkušeností 
náročné. Jistě to ale časem zvládneme. 
Vedení domova je s naší dlouhodobou pomocí vel-
mi spokojeno. Jednalo se již o jízdní kolo, finanční 
pomoc, další podporu ve spolupráci  s německými 
spolubratry a dodávky knih. Nově se zaměříme i na 
veřejné knihovny, které by některé knihy mohly po-
strádat. Tyto zkušenosti mohou využít  i naše další 
komendy. Podobné domovy mají totiž i ostatní kra-
je. Běžná je sice pomoc dětem, ale starší postižení 
jsou poněkud na okraji zájmu naší společnosti. 
Z křesťanského hlediska je tato naše činnost důleži-
tá. Kristus se s různými strádajícími totiž přímo zto-
tožňuje.  PJ

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 se konalo v Praze 
13. valné shromáždění Ekumenické rady církví 
v ČR. Na programu byla mimo jiné volba nového 
generálního sekretáře ERC pro nadcházející čtyř-
leté období. Stal se jím náš řádový kaplan ThDr. 
Petr Jan Vinš, SChLJ, kněz Starokatolické církve, 
v současnosti mimo jiné duchovní správce staroka-
tolické katedrály sv. Vavřince na Petříně.
Otci Petrovi blahopřejeme a do zodpovědné funk-
ce mu vyprošujeme Boží požehnání a dary Ducha 
svatého.
redakce

Bohoslužba za Karla IV.

Rok 2016 probíhal ve znamení oslav 700. výro-
čí narození jedné z nejvýznamnějších osobností 
našich dějin, českého krále a římského císaře 
Karla IV. Téměř na sklonku tohoto roku jsme si 
připomněli i výročí jeho úmrtí.
29.  listopadu  2016  v  podvečer  jsme  nejprve 
navštívili  panovníkův  hrob  v  královské  kryptě 
pod katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha na 
Hradě. Poté následovalo requiem v katedrále. 
Bohoslužbě předsedal náš hlavní kaplan, eme-
ritní pražský arcibiskup J. Em. PhDr. Miloslav 
kardinál Vlk. V homilii otec kardinál vyzdvihl 
císařův  státnický,  kulturní  a  duchovní  rozměr 
a jeho odkaz pro dnešní dobu. 
Po mši  svaté  jsme  krátce  pohovořili  s  panem 
kardinálem a přijali jsme od něho požehnání.
  VN
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Odhalení pomníku Elišky Přemyslovny v areálu Karolina

Konference „Doma bez obav“, 29.11.2016, ÚVN Praha

V pondělí 28. listopadu 2016 odpoledne 
došlo v prostorách Karolina k slav-
nostnímu odhalení sousoší loučící se 

Elišky Přemyslovny se svým synem Václavem 
(Karlem IV.). 
V napěchovaných prostorách kavárny u Rot-
levů na půdě Univerzity Karlovy přivítal pre-
zident Nadačního fondu Elišky Přemyslovny 
PaedDr. Augustin Karel Andrle Sylor, KCLJ-J, 
přibližně padesátku hostů, kteří se zúčastnili 
slavnostního aktu odhalení. Mezi pozvanými 
nechyběl místopředseda vlády a ministr finan-
cí Andrej Babiš, prorektor UK Aleš Gerloch, 
profesorka Zdeňka Hladíková, autor pomníku 
sochař Karel Bureš a profesor ThDr. Jan Blaho-
slav Lášek, emeritní děkan HTF UK.
Náš Řád zastupovali JUDr. František Vácha 
a MUDr. Vladimír Němec.
„Když máme otce vlasti Karla IV., mohla by 
být Eliška Přemyslovna, tedy matka otce vlasti, 
matkou národa… Chtěl bych poděkovat přede-
vším Nadaci Agrofertu, Ministerstvu kultury 
a Univerzitě Karlově. Bez jejich podpory by 
toto dílo nevzniklo, “ uvedl v úvodním slově 
chev. Andrle. Prezident fondu  dále vysvětlil 
přítomným symboliku sousoší, které má vyja-
dřovat poslední loučení matky a sedmiletého 
syna a připomněl také peripetie vzniku díla, 
které bylo původně koncipováno do otevřené-
ho prostranství. Augustin po krátkém proslovu 
následně vyzval místopředsedu vlády Andreje 
Babiše, aby dílo odhalil.
Za potlesku a obdivu hostů se ujali slova další 

vystupující. Profesor Lášek, znalec historické 
teologie a církevních dějin, připomněl symbo-
liku Elišky Přemyslovny pro náš stát. 
Samotný autor díla Karel Bureš vyzdvihl ve své 
řeči  technickou náročnost sousoší, které není 
odlito, nýbrž vykováno. Tandem Andrle - Bu-
reš už jednu sochu vytvořil, a to sochu českého 
krále Přemysla II. Otakara, která stojí od roku 
2012 ve Vysokém Mýtě. 
Dnešní slavnostní akt se konal  symbolicky 
v předvečer výročí úmrtí císaře Karla IV., který 
skonal 29. listopadu 1378.
Nadační fond Elišky Přemyslovny kromě péče 
o odkaz posledních Přemyslovců každoročně 
udílí Řád E. P. významným ženám působícím 
v charitativní, sociální nebo kulturní oblasti 
nebo se jinou měrou zasluhují o stát.
Lze jen litovat, že překrásný pomník nebyl 
umístěn na nějakém veřejně přístupném místě.

(redakce)

Dne 29.11.2016 proběhla v Ústřední vojen-
ské nemocnici v Praze konference „Doma 
bez obav“,  zabývající  se  tematikou péče 

v domácím prostředí. Měl jsem tu čest zastupovat 
náš Řád a reprezentovat domácí hospic Most k do-
movu, který mne vyslal.
Úvodním  slovem  zaujal MUDr.  Zdeněk  Kalvach, 
s vynikajícím referátem,  týkajícím se systému do-
mácí péče (homecare, mobilní specializovaná pa-
liativní péče, domácí rehabilitace, atd.). Vynikající 
referát otevřel širokou problematiku mnohých tabu 
(např.  že pečovat o člena své rodiny  je normální 
a  přirozené,  naopak  umírání  na  LDN  normální 
a přirozené rozhodně není). Zmíněno bylo také vý-
razné  podfinancování  služeb  a  „odolnost  našeho 
zdravotnického systému vůči jakýmkoliv změnám“ 
(cit.). Okřídlené, ale palčivé téma demografických 
posunů, stejně tak jako zkostnatělých paradigmat 
(že  např.  senior  při  zhoršení  stavu musí  v  první 
řadě  do  nemocnice,  případně  na  LDN  a  nemůže 
být  už  doma)  a  velmi  smutných  statistik.  Větši-
na  lidí  nechce  zemřít  na  akutním  interním  lůžku 
či  LDN.  Přesto  na  nich  většina  pacientů  umírá. 
Neznalost  služeb,  neinformovanost,  podfinanco-
vanost, malá míra komunikace a ochoty ze strany 

praktických lékařů, špatná součinnost státní sprá-
vy, problematika neúnosně dlouhého řízení o při-
znání příspěvku na péči, absence komunikace mezi 
MPSV a MZČR, nejasná, překrývající  se  legisla-
tiva, nekompetence rozhodujících úředníků… Tato 
a mnohá další  témata byla  zmíněna a podložena 
neveselým statistickým souhrnem. 
Na  referát  navázal  příspěvek  doc.  Holmerové 
(v  zastoupení MUDr. Kalvachem), který předešlá 
fakta doplňoval a dokresloval.
Poté  promluvili  zástupci  praktických  lékařů. 
MUDr. Kleinová se nebála zmínit kapitační platby 
a skutečnost, že za příliš nákladné indikace přichá-
zejí lékaři o finanční bonusy zdravotních pojišťo-
ven,  proto  jsou  indikace  často malé  a  především 
levné  pro  ZP,  čas  na  pacienty  výrazně  omezený 
a „docházení za pacienty“ se de  facto nerealizu-
je  (nebo  velmi  vzácně).  Potřeby  paliativní  péče 
v  tomto  zůstávají  často  na  indikaci  nemocnic  či 
specialistů – paliatrů (kterých je jako pověstného 
šafránu),  neboť  léčiva  (např.  typu  transdermál-
ních náplastí) jsou velmi drahá.
Následovaly příspěvky členů multidisciplinárního 
týmu ÚVN, kteří  informovali o projektech nadač-
ního fondu Avast a o spolupráci jednotlivých oddě-

lení. Nutno podotknout,  že  součinnost, předávání 
informací a plánování propuštění pacienta od mo-
mentu příjmu je velkým kusem dobré práce, který 
ÚVN odvedla.
Odpolední  blok  patřil  organizacím,  které  s ÚVN 
spolupracují  a  přebírají  pacienty  po  dimisích  do 
domácích prostředí; Zdravotní ústav Most k domo-
vu (mobilní specializovaná paliativní péče – domá-
cí hospic – pro pacienty v paliativní péči), Geria 
(homecare), dále organizace Ergo Aktiv (pro klien-
ty po CMP), projekt „Pečuj doma“ (Diakonie, po 
všechny, kdo pečují o své blízké), nadace Taťány 
Kuchařové  „Krása  pomoci“  a  agentura  osobní 
asistence Hewer.
Propuštění pacienti mohou ve velké většině žít ak-
tivní život, rehabilitovat svá omezení, nemusí trpět 
bolestmi či dalšími symptomy onemocnění, i v ter-
minálních stavech být se svojí rodinou na nejpřiro-
zenějším myslitelném místě – doma. 
A proto na přímluvu sv. Lazara, pečujme o své blíz-
ké; máme k dispozici nesmírně širokou paletu slu-
žeb, které nám mohou pomoc, návaznost do ústav-
ních zařízení a programy podpory pro pečující… 
Nebojme  se a pečujme o naše nemocné  společně 
doma a bez obav. Atavis et armis!   VM

Autor pomníku 
pan Karel Bureš
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Vzpomínka na otce Oto Mádra

Otce Oto Mádra jsem znal především z vy-
právění a po roce 1989 z televize, ale 
osobně jsem se s tímto neuvěřitelně sta-

tečným a přitom neuvěřitelně skromným a pokor-
ným Božím mužem potkal až v roce 2004. 
Bylo to na jednom semináři v Senátu ČR. Seděli 
jsme vedle sebe a já jsem si najednou uvědomil, 
že sedím vedle člověka, ke kterému s obdivem 
a úctou léta vzhlížím.
Krátce na to jsem mu zavolal, jestli by přijal po-
zvání do pořadu Křesťan a svět. Chvíli váhal a pak 
řekl: „Víte, já už žádné rozhovory nedávám, ale 
že jste to vy a že je to do Proglasu, tak udělám 
výjimku.“
Když jsme se po natáčení loučili, zeptal jsem se 
ho, jestli bych ho někdy mohl navštívit soukromně. 
„Samozřejmě a příště si potykáme“, odpověděl. 
Když jsme se asi po měsíci potkali v redakci Te-
ologických textů, začal hned od slíbeného tykání. 
Velmi jsem se zdráhal, ale on na tom trval a já ten-
krát ani netušil, jakým Božím darem bude Otík pro 
můj život.
Naše přátelství mělo několik rozměrů. Především 
to bylo jeho duchovní vedení. Mohl jsem za ním 
přijít kdykoliv a s čímkoliv, mohl jsem se mu bez 
ostychu otevřít a nemusel jsem mít obavy, že ne-

najdu pochopení. Jeho široký rozhled rozšiřoval 
i můj duchovní obzor. V mnohém mi připomínal 
mého otce, s kterým si byli podobní věkem, pova-
hou a dokonce i vzhledem. Byl to však také můj 
drahý bratr v Kristu, samozřejmě ve všem dobrém 
mě převyšující. 
Netrvalo dlouho a otec Mádr mě seznámil se svým 
přítelem historikem a spisovatelem Václavem 
Vaško. Pokud byl Václav Vaško paměť národa, 
tak Oto Mádr byl a věřím, že je neustále, svědomí 
národa. 

Strávili jsme spolu spoustu vzácných hodin i dnů. 
Oba dva jsem dokonce pozval na seminář pořáda-
ný naši církvi v Českém Těšíně a bylo to opravdu 

něco nezapomenutelného.
Otec Mádr s velikou láskou 
a pochopením odpovídal 
i na ty nejtěžší otázky, které 
se týkaly zvláště ekumeny.  
Jsem přesvědčený, že jeho 
vize ekumenických vzta-
hů byla nadčasová. Mezi 
jiným řekl: „Ekumenický 
problém byl dlouho neře-
šený, protože jsme si s tím, 
ani vy ani my, nevěděli 
rady. Když se scházíme na 
základě toho, že se chceme 
k sobě chovat lidsky, že 
chceme být vůči sobě dob-

ří, že se snažíme vzájemně se pochopit a vycházet 
si vstříc, k tomu nám vystačí čistě lidská rovina. 
To dokážou i nevěřící, nebo dokonce lupiči ve své 
partě. Ekumenické vztahy nemohou být postavené 
na dohodě, ale na pravdě.“
Pro otce Mádra byla pravda Ježíš Kristus, které-
mu se odevzdal, jemu sloužil, pro něho trpěl a byl 
připravený pro něj také zemřít. Bůh nám jej přesto 
ponechal 94 let. Bohu díky za něj a jemu díky za 
to, že nás o Ježíši nejenom učil, ale svým životem 
nám Ježíše přibližoval.  JK

Mons. Prof. ThDr. Oto Mádr, Dr.h.c. (15. 2. 1917 – 27. 2. 2011)
15. února by se dožil sta let významný český teolog, kněz a politický vězeň. Jeho památku 
nám připomíná osobní vzpomínka Rev. Jaroslava Kratky, SChLJ.

Sedmnáctého prosince 2016 na svátek sv. 
Lazara proběhlo v Doudlebách nad Orlicí 
setkání členů řádu z Východočeské 
komendy sv. Zdislavy.

Již tradičně se členové komendy sešli v sídle 
rodu Bubna-Litic. Velitel komendy PeaDr. 
et Mgr. Augustin Karel Andrle-Sylor, KCLJ-

-J vzpoměl na smutné události ze zimních měsíců 
roku 2016, kdy členové komendy vzdali 
hold zesnulému panu Adamu hr. Bub-
na-Litic, v jehož sídle v Horním Jelení 
se komenda v minulosti scházela,  a též 
paní Bernardettě hr. Kinské, kterou tak-
též Bůh povolal k sobě.  Velitel komen-
dy zhodnotil činnost členů během roku, 
kdy se různě podíleli na charitativních 
akcích v místech svého bydliště a spo-
lečně na akci obvazy pro malomocné. 
Hlavně však vyzdvihl významný podíl 
komendy na projektu a výběrovém ří-
zení (Velkobailiviku České republiky) 
na pořízení tří agregátů na výrobu elek-
trické energie pro nemocnici v syrském 
Chalebu. Též představil další kroky 
vedoucí k dlouhodobému úsilí o blaho-
řečení Elišky Přemyslovny. Na setkání 

byl představen nový zájmce o členství v řádu pan 
MUDr. Ivan Novák a přivítání další hosté, jako 
paní spisovatelka Jaroslava Černá, tým pletařek 
obvazů  (pp Synková, Boučková a Slezáková)
z Vysokého Mýta. Dále pan P. Pavel Nowatkov-
ski, duchovní správce z nedalekého Vamberka, 
pan Zdeněk Nováček, majitel zámku v též blízkém 
Potštejně, a manželé Ochovi s dětmi Soukromého 
dětského domova z Radhoště. Komenda s hosty se 

posléze odebrala před zámek pro přímluvy k soše 
sv. Prokopa na jejímž vysvěcení se v loňském roce 
podílela. Přímluvy vedli P. Mgr. Jan Kunert, kap-
lan komendy a P. Pavel Nowatkovski. Následo-
vala mše svatá v Mariánské kapli zámku, kterou 
též celebrovali oba kněží. Mše byla doprovázena 
hrou na historické varhany (p. Berger jnr. z Vam-
berka) a zpěvem adventních liturgických písní. Po 
mši svaté mohli účastníci řádového dne již tra-

dičně shlédnout novinky v interiérech 
zámku s výkladem správce p. Petra  
Dujky. 
Po společném obědě v zámecké kavár-
ně, bylo setkání podbarveno adventní 
atmosférou, kdy děti z dětského do-
mova zazpívaly několik vánočních 
koled.  Setkání komendy  ozdobila 
svou návštěvou paní Eleonora Dujko-
vá rozená hr. Bubna-Litic, majitelka 
zámku, která byla na Doudlebách právě 
přítomna. Po neformálním srdečném 
posezení u kávy a vánočního cukroví 
byl řádový den ukončen společným 
přáním požehnaných vánočních svátků  
a přáním hodně zdraví a štěstí v novém  
roce 2017. 

MVV

Řádový den Východočeské Komendy sv. Zdislavy 
v Doudlebách nad Orlicí
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Řádový den Karlovarské komendy.

Benefiční koncert u svatého Ignáce

LAZARIÁNSKÝ REUNION - ročník XII, REUNION – ročník XXXXI. Vydávají členové sjednoceného VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO 
v českých zemích. Vychází 28. 2. 2017 v nákladu 150 kusů. Grafická úprava Adam Hlaváč. Tisk REPRONIS, s.r.o., Ostrava. 

www.st-lazarus.net. www.st-lazarus.cz. lareunion@seznam.cz. Prosíme o zasílání příspěvků na uvedenou e-mailovou adresu. 

Tradiční setkání členů Karlovarské komen-
dy Vojenského a špitálního řádu sv.Lazara 
Jeruzalémského se uskutečnilo 17. prosince 
2016 v řádovém kostele sv. Michaela Arch-
anděla ve Stráži nad Ohří.

Velitel komendy Chev. Ivan Medek, KLJ, CMLJ, 
nejprve přivítal řádové bratry v čele s velkobai-
livem J.E. Ing. Davidem Miřejovským, KCLJ, 
CMLJ a almužníkem Řádu Cfr. Ing. Janem Bure-
šem, CLJ, a poté v krátkosti zhodnotil celoroční 
usilovnou práci členů komendy ve prospěch Řádu.
Po úvodním slově velitele komendy pokračovalo 

setkání ekumenickou bohoslužbou, kterou cele-
broval P. Marek Hric z římskokatolické farnosti 
v Ostrově. Páter Hric připomněl význam a odkaz 
Lazarova vzkříšení naším Pánem, Ježíšem Kristem 
a vyzdvihl působení Řádu v minulosti a jeho neza-
stupitelnou roli v současném světě.
Řádový den Karlovarské komendy byl završen 
slavnostní večeří členů komendy, jejich přátel 
a hostů. Mezi hosty nemohl chybět náš dlouholetý 
přítel, kancléř německého velkobailiviku a velitel 
komendy Hessen-Nassau, J. E. Chev. Ernest Josef 
Finta von Haralyi-Pávai, KCLJ, s chotí.

J. F.

Car Mikuláš II., 100 let od abdikace 
posledního ruského imperátora

Pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
Vernisáž: 26. 1. 2017 od 17:00 ve výstavních 
prostorách zámečku 
Termín: 27. 1. – 29. 5. 2017
Kontaktní osoba: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. 
m.vareka@masaryk.info, +420 604 74 61 14, 
www.masaryk.info, 

Počátkem roku 2017 uplyne 100 let od nedob-
rovolné abdikace posledního ruského cara 
Mikuláše II. Proto bude připravena výstava, 
která jako jediná v České republice přiblíží 
nelehký život posledního ruského cara, který 
byl spolu se svojí ženou, dětmi a služebnictvem 
zavražděn v roce 1918.
Výstava se nevěnuje pouze období vlády cara, 
ale komplexně celému jeho nelehkému životu. 
Na výstavě budou prezentovány unikátní expo-
náty spojené přímo s carem Mikulášem II.

V sobotu 17. prosince 2016, v předvečer 4. advent-
ní neděle, v den svátku sv. Lazara, se v jezuitském 
kostele sv. Ignáce v Praze uskutečnil pozoruhodný 
koncert. Jeho pořadatelem byla Asociace posky-
tovatelů hospicové paliativní péče. Na koncertě 
vystoupil chrámový pěvecký sbor The Choir of 
Keble College z Oxfordu. V jeho podání zazněla 
adventní a vánoční hudba, nejen anglická. Zpěv 
byl proložen několika varhanními skladbami.
Tento chrámový sbor ze slavné univerzity v Ox-

fordu cestuje na vlastní náklady po celé Evropě 
a pořádá bez nároku na odměnu koncerty ve pro-
spěch paliativní péče. U nás vystoupil v několika 
městech a své turné završil v Praze. Výtěžek všech 
koncertů byl věnován Asociaci poskytovatelů hos-
picové paliativní péče. Na závěr koncertu zazněl 
náš vánoční hymnus „Narodil se Kristus Pán“. 
V češtině, s dokonalou výslovností.
Lze jen litovat malé účasti členů našeho Řádu.

VN

Řádový den v Praze.

Stalo se tradicí, že Pražská komenda a Komendy 
svaté Anežky České pořádá většinu akcí společ-
ně. To platí i pro řádové dny. A ty se už tradičně 
konají v malostranském klášteře u sv. Tomáše.
I tentokrát jsme svátek našeho patrona oslavili 

v duchu těchto tradic, i když o dva dny později 
(17. 12. se konal benefiční koncert). 
V pondělí 19. prosince jsme se sešli k slavení Eu-
charistie v kapli svaté Barbory. Mši svatou cele-
broval náš přítel a sympatizant P. Juan Provecho, 
OSA. V kázání mimo jiné na příkladu svatého Jo-
sefa zdůraznil skutečnost, že křesťan má umět od 

Boha přijímat překvapení. Po bohoslužbě jsme se 
přesunuli do klášterního refektáře, kde jsme nad 
sklenkou vína neformálně zhodnotili naši činnost 
a probrali možnosti aktivit pro další rok. Setkání 
s bohatým pohoštěním se protáhlo do pozdních 
večerních hodin.

VN


