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Évora 2009

Nahoře vlevo: katedrála, kde se konalo hlavní 
zasedání. 
Nahoře vpravo: průvod rytířů k zahájení Velké 
generální kapituly.
Uprostřed vlevo: J. E. velkopřevor Jan hr. Dobr-
zenský z Dobrzenicz a kanckéř Petr J. Řehoř 
představují J. K. V. velmistrovi anglické vydání 
knihy o školní šikaně „Nechtěné dědictví“.
Uprostřed vpravo: J. E. velký maršál Dr. Marcel 
Herpers. (vše foto Ondřej Vanke)

Dole vlevo: pohled na město s katedrálou v po-
zadí (foto Petr Řehoř)
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Slovo na cestu

Léto
Dlouho očekávaná atmosféra se znovu vznáší po-
větřím a dělá nás šťastnými. Léto je plné světel 
a barev. Vše je prozářeno sluncem. Kvetou růže, 
divé máky a moře květů, které jen málokdo zná po 
jménu…Léto barví broskve i pšenici..
Horké slunce hledá svůj odpočinek v hlubočinách 
moře, na štítech vysokých hor se bělá čisťounký 
sníh, který se odráží v tichu horských jezer. Večerní 
vánek, hladící plné klasy, je tichou modlitbou díků 
za nový chléb.
Ještě i noci jsou jiné: naplněné silnou vůně pose-
čené trávy ve chvílích, když jsou hvězdy na dosah 
ruky — to nepřináší jen tak lehce na oči spánek. 
Člověku se chce žít, byl by rád, aby léto tady bylo 
stále.
Ano, světlo a život jsou dva hlavní znaky léta. Zem 
je přímo posedlá rodivou vášní. Vše je naplněno 
životem až po okraj. Léto nám nabízí vidět a cítit 
více krásy, než je jinak v běžném životě. Dovoluje 
nám stát se romantiky: například toulat se bez cíle s bosýma nohama po chladivé rose, pozorovat při 
tom probouzející se slunce, které plnou silou přináší den plný Boží lásky. Je potřebné poslouchat zpěv 
země. Jsou to požehnané chvíle, vhodné na vzpomínání, na sen o budoucnosti a tedy i věčnosti, na dů-
věrný rozhovor s Bohem. Ty chvíle činí náš život lehčím a spojují harmonii přírody s naším neustále ne-
spokojeným nitrem.
Ony vlévají pokoj a jistotu o Boží dobrotě, projevující se v mnohé podobě a kráse léta.
Tady si uvědomujeme, že svůj život nemůžeme žít jako partičku šachu, ve které je vše spočteno, jako hla-
volam, poučku nebo jen jako zápas, ve kterém je vše těžké.
Tady prožíváme život jako neustálý svátek, ve kterém se projevuje setkání s Bohem, který nás k této kráse 
povolal.
Léto má opravdu mnohoruké projevy krásy a štěstí. Přeji vám, aby jste i o tomto létu zažili mnoho krás-
ného a uchovali si tyto vzácné „obrazy“ ve svém srdci, vždyť i ony nám dávají sílu žít a důvěřovat, i ony 
nám dávají odvahu k novému životu.

P. Pavel Porochnavec 
vikář duchovního převora
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Slovo bailliho

Vážené spousestry a spolubratři, před několika dny jsme se vrátili z Évory, 
abychom ještě plni dojmů probírali vše, co se na Velké generální kapitule 
událo a co bude důležité pro naši další činnost doma. Je nutné zdůraznit, že 
i když jsou jednání často nekompromisní a tvrdá, odehrávají se vždy v křes-
ťanském duchu a s hlavním cílem – pomoci těm, kteří si sami pomoci nedo-
vedou.

Pokud se díváme na souhrn aktivit Českého velkopřevorství, nemusíme tr-
pět „komplexem malého národa“, děláme celou řadu užitečných věcí doma 
a budiž za to všem, kdo se na těchto akcích podílejí, vzdán velký dík. Uvědomuji si tak, jak je důležitá 
např. drobná a pokorná práce d. Florianové v hospici, každodenní modlitba našich duchovních a vše, 
co nám dodává sílu pro další činnost. Ale, jak jsem již napsal, v minulém roce jsme odvedli 464 000 
Kč na různých charitativních projektech a to je výsledek obrovský. Jsem přesvědčen, že i zde je náš 
malý podíl na zachránění 60 000 lidských životů v uprchlickém táboře Kebribeyah v Etiopii.

Jak na poli mezinárodním, tak také u nás doma si stále více uvědomujeme, jak důležité je získat nové 
aktivní členy. Takové, kteří budou všestrannými praktickými křesťany, prodchnutými rytířskými ide-
ály a zároveň připraveni prakticky pomáhat. Není to poprvé, avšak ani naposledy, co každého z vás 
vyzývám – podívejte se v okruhu svých známých a přátel po takových kandidátech, kteří budou dělat 
naší myšlence čest!

Mnohá jednání na Velké generální kapitule se dotýkala duchovních východisek a řádové tradice. Je 
potěšitelné, že nyní, kdy je Řád mezinárodně stabilizovaný, znovu přicházejí na pořad klíčová témata 
– a mohu všechny ujistit, že České velkopřevorství je tím, kdo má do dané tématiky co přinést. Také 
v těchto oblastech jsme v posledních letech učinili značný pokrok a dík patří všem, kteří se na tomto 
díle podíleli.

Mezinárodní i domácí aktivity si vyžadují peníze – není proto překvapením, že o této možná nepří-
jemné, ale nezbytné součásti naší činnosti budeme stále hovořit. Přijměte, prosím, tuto skutečnost, 
protože Řád není společenským klubem, ale opravdovým nástrojem, který musí účinně přispět k řešení 
problémů našeho světa. Jsem přesvědčen, že debata na toto téma musí být jednou z podstatných částí 
programu naší podzimní Generální kapituly, která se bude konat (jak již bylo v loňském roce rozhod-
nuto) ve dnech 18.- 19. září v Praze.
 

Ondřej F. Vanke, KCLJ
bailli Českého velkopřevorství
 



Abruzzo
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Aktuálně

Jen taková pomoc je důležitá, která je rychlá…  II.

V minulém vydání Reu-
nionu byla publiková-
na výzva všem členům 
a příznivcům řádu, kteří 
byli zasaženi zprávami 
o rozsáhlých katastrofách 
v Itálii. Silné zemětřesení 
zasáhlo provincii Abruzzo 
a kromě 291 mrtvých lidí 
za sebou zanechalo významné materiální škody na 
domech, veřejných budovách a památkách. Odhaduje 
se, že více než 40 000 budov bylo bez jakékoliv před-

cházející výstrahy srovnáno 
se zemí. Samozřejmě, že 
jsme všichni cítili, že v této 
situaci nemůžeme stát opo-
dál, ale že je naší povinností 
rychle a efektivně pomoci. 
V krátkém časovém období 
byla tedy na území Čech 
zorganizována sbírka, do 

níž mohli přispět naši členové a přátelé. Zároveň jsme 
iniciovali výzvu všem národním jurisdikcím Řádu, 
aby podobnou pomoc zorganizovaly také v dalších 
zemích. Příjemcem finančního daru ve všech přípa-
dech bylo Italské velkopřevorství Řádu, protože jsme 
přesvědčeni, že sami italští lazariáni nejlépe vědí, kde 
budou nasbírané finanční prostředky nejvíce užitečné.
Vážíme si děkovné plakety, kterou jsme od Italského 
velkopřevorství obdrželi a která bude někdy v budouc-
nu umístěna do našich oficiálních prostorů. Velkopře-
vor Italského velkopřevorství, J. E. Giovanni Ferrara, 
GCLJ, také zveřejnil na internetových stránkách podě-
kování. Z něj lze vyjmout jeho závěr, který není zapo-
třebí překládat: A nome e per conto di tutti i membri 
del Gran Priorato d‘Italia, ringrazio il tutti i Cavalieri 
e le Dame della Boemia. Questo gesto rafforza la gran-
de fratellanza dei Cavalieri di San Lazzaro.

V tuto chvíli můžeme  
oznámit, že jsme v krátké 
době čtrnácti dnů vybrali 
a odeslali přesně 1 000 €

Dovolte, abych zde poděkoval spolusestrám a spolu-
bratřím, kteří do sbírky finančně přispěli (v abeced-
ním pořádku): 
Augustin Andrle, Tomáš Hlaďo, Jiří Kusý, Helena 
Medková, Jiří Prášek, Stanislav Přibyl, Petr Řehoř, 
Vladimír Stibor, Jiří Svoboda, Ondřej Vanke, Petr 
Verner, Vilém Walter

Na snímku J. E. Giovanni Ferrara s chotí. Foto Ondřej Vanke

Ondřej F. Vanke, KCLJ



Évora 2009
VELKÁ GENERÁLNÍ KAPITULA A MEZINÁRODNÍ REUNION

Ve dnech 27. - 31. května 2009 se konala Velká generální kapitula v Portugalsku ve městě 
Évora v paláci de Cadaval, kde náš velmistr bydlí. Z členů ČVP se zúčastnili: J. E. velkopře-
vor s chotí, chev. Vanke, chev. Schauer, chev. Řehoř, chev. Kavinek, cfr. Šíma, cfr. Pařík 
s chotí a cfr. Haninger. Na poslední chvíli se omluvila d. Jana Tetaurová. Je nutné zdůraz-
nit, že se jednalo o historicky nejsilnější výpravu českých rytířů na zahraniční akci.
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¶Jednání 27.6. bylo tradičně věnováno 
schůzi Velkého magisteria (Řádové vlá-
dy)– velmistra a hlavních představitelů, 
řídících Řád. Bylo věnováno zhodnocení 
práce za minulé období, personálním 
a strategickým otázkám a výhledům do 
budoucnosti.

¶Ve čtvrtek 28.6. se znovu sešla Řá-
dová vláda na svém jednání, tentokrát 
také se zástupci jednotlivých národních 
jurisdikcí, tedy se všemi velkopřevory 
či jejich delegáty. Zástupci všech 13 ju-
risdikcí, které v Řádu dnes pracují před-
nesli důkladné zprávy o humanitární 
činnosti, stavu členské základny a situ-
aci, v níž pracují. Pro naše členy mohou 
být zajímavé informace např. o Italském 
velkopřevorství, které má dnes 230 čle-
nů a v loňském roce do charitativních 
projektů investovalo 35 000 eur. Mnohé 
jurisdikce tradičně obhospodařují své 
vlastní zahraniční projekty (Francie – Po-
břeží Slonoviny, Nizozemsko – Gambie, 
Švédsko – Senegal), všichni se samo-
zřejmě také podílejí na nejdůležitějším 
projektu mezinárodním – zajištění pitné 
vody v uprchlických táborech. Tento 
problém trvá již přes 17 let po súdánské 
krizi. Řád pečuje o uprchlíky v táboře 
Kebribeyah v Etiopii a svým působením 
tak zachránil 60 000 lidských životů.

¶Otázkám ufinancovatelnosti potřeb
Řádu byla věnována velká pozornost 
– je jasné, že v době sílící krize musí být 
režijní náklady kráceny, plán humanitár-
ních akcí však právě v této době nesmí 
být ohrožován. Řádová vláda  proto od-
souhlasila zvýšení členských příspěvků 
na 100 eur ročně (to bude nutno jistě 
reflektovat také v příspěvcích ČVP).
Samozřejmostí je požadavek a slib dů-
sledně a průhledně informovat o všech 
výdajích, které Řád má.

¶Na jednání byly probrány také další 
otázky organizační (nové insignie pro 
členy budou dále dodávány jako kom-
pletní sady – insignie, miniatura, rozeta) 
a administrativní (nová podoba přihlášek 
do Řádu). Byla připravena ceremoniální 
kniha Řádu a souhrn všech organizačních 
pokynů. My jsme na jednání přispěli pod-
nětem ke znovuoživení řádové heraldiky, 
regule ČVP byla představena a předána 
národním jurisdikcím k další práci.

Z jednání Velké generální kapituly: zleva - JKV princ Charles-Philippe d´Orléans, vévoda z Anjou, velmistr 
Řádu, dále J.E. Aaron Kiely - velký sekretář, chev. Hans Lauxmann - velký pokladní, J.E. Richard biskup 
Garrard - duchovní převor a J.E. Marcel Herpers - velký maršál

Přátelské jednání Velké generální kapituly zkušeně řídil náš velkopřevor Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz 
jako předseda Řádové vlády 

J. K. V. velmistr s chotí 
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¶Duchovní část jednání reprezentoval 
J. E. biskup Richard Garrard, duchovní 
převor Řádu. V současné době je připra-
vena denní modlitba pro členy a všichni 
jsou vyzýváni k tomu, aby jí používali. 
Při této příležitosti a na návrh Českého 
velkopřevorství byla daleko větší po-
zornost věnována tradičním duchovním 
ochráncům Řádu – svatým patronům. 

¶Asi nejvýznamnější výzvou je volání 
po růstu – všechny národní jurisdikce 
(České velkopřevorství nevyjímaje) by 
měly aktivněji přijímat zájemce o člen-
ství, kteří splňují vysoký křesťanský mo-
rální standard a jsou osloveni myšlenkou 
pomoci bližním.

¶V pátek 29. 6. se konala Velká gene-
rální kapitula – poprvé po takřka dvou 
stech letech se řád vrátil k prastaré tradi-
ci shromáždění všech členů držet přímo 
v kostele. Témata jednání se do značné 
míry a z pochopitelných důvodů opako-
vala, prostor k dotazům a vyjasněním 
tak dostali všichni přítomní členové. Ve 
večerních hodinách se pak konala vigílie 
pro nově přijímané a povyšované členy.

¶Sobotní dopoledne 30.6. bylo věnová-
no zcela nové a užitečné věci – na půdě 
místní univerzity se sešli ti, kteří chtěli 
debatovat o východiscích a poslání na-
šeho Řádu. Workshopy byly věnovány 
spiritualitě a tradici, která ovlivňuje 
dnešní charitativní činnost. 

¶Odpoledne se pak konala slavná mše 
sv. v katedále v Évoře. Ta byla založena 
v r. 1186 a je největší katedrálou v Por-
tugalsku. Mši sv. předsedal duchvní 
protektor Řádu J. Em. kardinál László 
Paskai OFM, emeritní primas Maďarska, 
který se zúčastnil celého jednání kapi-
tuly. Bylo přijato na třicet nových členů, 
zejména z Francie a Španělska a přibliž-
ně patnáct spolubratří bylo povýšeno 
do vyšších řádových hodností. Mezi 
jinými byli do hodnosti KCLJ povýšeni 
naši spolubratři chev. Antonín Schauer, 
velitel Severočeské delegace a chev. Petr 
Řehoř, kancléř ČVP.

¶Příští Velká generální kapitula se bude 
konat opět o svátcích Seslání Ducha sva-
tého r. 2012 v Orléanu.

Povýšení chev. Petra J. Řehoře do hodnosti KCLJ

Povýšení chev. Antonína Schauera do hodnosti KCLJ

Delegace ČVP s J. K. V. velmistrem: zleva chev. Vanke, bailli ČVP, cfr. Haninger, J. K. V. velmistr, 
chev.Kavinek,  cfr. Pařík, J. E. velkopřevor hr. Dobrzenský, chev. Řehoř, kancléř ČVP, 

chev. Schauer, velitel Severočeské delegace ČVP, cfr. Šíma
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DŮSTOJNÝ ŽIVOT VE STÁŘÍ
 Změny v péči o seniory a nabídka nových sociálních služeb, část 3.

Bc. Alan Maria Uhura, SBLJ

DOMOV PRO SENIORY (dále jen DPS) je rezi-
denční a nejčastěji poskytovanou službou. Smyslem je 
a priori poskytovat služby těm seniorům, kteří z dů-
vodu věku mají omezené schopnosti sebeobsluhy dané 
věkem. Službu využívají ti senioři, kterým již nestačí 
služby pečovatelské v rezidenční nebo terénní podobě, 
nebo nemají možnost tyto službu využít (malé město, 
obec, odlehlost regionu, aj.). 
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále 
jen DZR) je také rezidenční službou. Je poskytována 
hlavně osobám se sníženou sebeobsluhou z důvodu 
chronického duševního onemocnění nebo závislosti 
na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alz-
heimerovou demencí a ostatními typy demencí, které 
mají sníženou soběstačnost vlivem těchto onemocnění 
a vyžadující pomoc jiné osoby. 
Tyto dvě služby znamenaly revoluci v sociálním sys-
tému pro seniory. Většina domovů se tak musela 
podle zákona od 1. 1. 2007 registrovat na tyto služby, 
tj. na DPS a DZR. Smyslem bylo jasně rozlišit způsob 
poskytování služeb pro relativně schopné seniory od 
zcela závislých seniorů na pomoci jiné osoby. Také 
se tyto dvě služby staly hmatatelným kritériem pro 
příjem příspěvků na péči a mající vliv na získání pro-
vozní dotace z rozpočtu MPSV, kraje nebo obcí. A zde 
nastaly první potíže. Obce s rozšířenou působností 
dostávaly žádosti o přehodnocení výše příspěvku na 
péči nebo nové žádosti o příspěvek. To ale znamenalo 
nárůst obrovské administrace a nedodržování zákon-
ných termínů k vyřízení žádostí. Obce také neměly 
ani finanční prostředky k výplatám příspěvků. Zákon
také zavedl nový systém získávání financí na provoz
a to tak, že žádosti o dotace již nevyřizovaly kraje, ale 
agenda přešla pod MPSV. A jaký byl důsledek, to vidí-
me do dnešního dne. Žádosti na následující rok nebyly 
vyřízeny do listopadu předchozího roku, ale protáhly 
se až do dubna. Dále MPSV omezilo finance natolik,
že zařízení zřizovaná krajem získaly průměrně 25% 
dotace předchozího roku, neziskové organizace až 
50%. Ovšem byly i takové organizace, které neměly 
šanci získat ani 1 Kč. MPSV chce a bude zcela zjevně 
podporovat hlavně terénní a ambulantní, nikoliv rezi-
denční služby. Dále MPSV očekává financování služeb
také z krajských, evropských a regionálních zdrojů. 
Také domovy s registrací DZR mají se zákonem po-
tíže v běžném životě. Domovy se těšily, že budou mít 
specifickou péči o klientelu s demencí. Tento postup
byl žádoucí a vhodný. Praxe dokázala, že klientela 
s demencí nemůže být mezi běžnými seniory pro své 
specifické problémy a systém poskytovaných služeb.
Pokud toto není respektováno, vede to k nárůstu stíž-

ností a konfliktů mezi klientelou, domovem a rodina-
mi. Je logické, že si senior přeje, a má také právo na 
poklidný a důstojný život bez zbytečných stresů a kon-
fliktů. Ovšem tato registrace znamená, že má domov
povinnost přijmout i alkoholika, bezdomovce, osobu 
závislou na drogách, aj. Ale přijmout takové osoby 
mezi seniory s demencí? To je zcela nepřijatelné, ne-
možné, nereálné. Kde je právní ochrana jednotlivých 
skupin? Takže např. i náš Domov v Jindřichovicích 
má registraci DZR. V závazných dokumentech ale 
deklarujeme, že poskytujeme služby jen a pouze seni-
orům s demencí. Odmítáme přijímat nepřizpůsobivou 
klientelu nebo mladé lidi na drogách. Doufám, že to 
vyřeší případná novela zákona v budoucnu. Ovšem 
dalším úskalím této služby je, že domov musí přijmout 
klienty s kontraindikační diagnózou (neklidné, závislé, 
s dekompenzovanou zdravotní dg., těžkou psych. dg., 
aj.). Je ale domov zdravotnickým nebo psychiatrickým 
zařízením, pobočkou hospicové péče? Není. Opráv-
něně se tomu bráníme. Zřejmě střet s úřadem nebo 
zájemcem o službu může skončit u soudu.

DPS A DZR POSKYTUJÍ TYTO SLUŽBY:
a) ubytování – to zahrnuje pobyt v jedno- až dvou-
lůžkových pokojích. Pro seniory v DZR ještě s třílůž-
kovými pokoji. Více se nedoporučuje s ohledem na 
soukromí, individualizaci služeb  a standardy kvality 
sociálních služeb (dále jen SQSS). Služba zahrnuje 
také úklid, praní a žehlení osobního a ložního prádla 
včetně drobných oprav. 
b) poskytování stravy – jde o celodenní stravování 
odpovídající věkové a cílové skupině, v zásadách ra-
cionální výživy nebo dietních pravidel v rozsahu 3 
hlavních jídel. Stará vyhláška určovala 3 hlavní jídla, 
2 svačiny včetně 2. večeře pro diabetiky I. a II. typu. 
Tedy v domově se nejčastěji vaří běžná strava, dále 
dieta diabetická a žlučníkářská. S rozvojem civilizač-
ních chorob se dá předpokládat i vývoj potravinových 
alergií, vysokého tlaku, obezity, aj. Na to vše musí být 
služba připravena. Je tedy vhodné spolupracovat buď 
s dietní sestrou (nutričním terapeutem) nebo nemoc-
nicí, která má zkušenosti s dietami. Je zajímavé, SQSS 
garantují klientům právo odmítnout dietní režim i za 
cenu, že půjde o riziko poškození zdraví nebo riziko 
smrti. Klient zde bydlí a nemá tedy povinnost se stra-
vovat dle diet jako v nemocnici. Odmítnutí diety není 
důvodem k ukončení sociální služby nebo porušením 
pravidel v domově.

(pokračování příště)
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   životě Antonína Bořka-Dohalského se prolínají 
jednak osudy šlechty, jednak katolického kléru 

v dějinách české společnosti první poloviny 20. 
století. Z první sociální skupiny vzešel. Do té druhé 

ho přivedly katolická výchova, ale především jeho 
zbožnost a víra. 
Narodil se 23. října 1889 v Přívozci na Domažlicku. 
Světlo světa spatřil jako druhorozený ze čtyř synů 
Františka Karla Bořka-Dohalského a belgické šlechtič-
ny Ludoviky, rozené d’Hoop. Po zvládnutí přívozecké 
obecné školy studoval jako chovanec Strakovy akade-
mie (zde mu byli vychovateli pozdější biskup Antonín 
Podlaha a kardinál Karel Kašpar), která poskytovala 
stipendia dětem z chudých rodin české šlechty, praž-
ské malostranské gymnázium a následně bohosloví 
na papežské univerzitě „De Propaganda Fide“ v Římě.
Po kněžském svěcení v roce 1912 nastoupil na místo 
druhého kaplana v Boru u Tachova a poté v Příbrami. 
Časem se vypracoval na faráře v Hluboši u Svaté Hory. 
Avšak zlomový okamžik jeho církevní dráhy nade-
šel 10. října 1924, kdy jej povolal pražský arcibiskup 
František Kordač a ustanovil svým sekretářem a cere-
moniářem. Slibná a zářivá „kariéra“ tak byla započata. 
V roce 1928 se stává čestným tajným komořím papeže 
Pia XI., o rok později pak skutečným arcibiskupským 
radou a kancléřem. Po smrti Dr. Jana Nepomuka Sed-
láka, kapitulního děkana, je svatým otcem Piem XI. 
jmenován metropolitním kanovníkem u sv. Víta na 
Pražském hradě.
Jako kněz a zároveň prelát rytířského a špitálního 
řádu sv. Lazara Jeruzalémského se věnoval pastorační 
a charitativní činnosti. Stal se ordinariátním komi-
sařem sester Františkánek v Břevnově a duchovním 
rádcem Svazu československých katolických žen a dí-
vek. V průběhu konání celostátního katolického sjezdu 
v Praze v roce 1935 měl na starost ženské spolky a ve-
dl všechna italská a francouzská jednání.

Osud šlechtice, 
kněze 
a vlastence
Antonín hrabě Bořek-Dohalský z Dohalic

Zdeněk 
HAZDRA
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Byl přesvědčeným stoupencem demokratických hod-
not a svobodného uspořádání společnosti. Politicky se 
jednoznačně přikláněl k prezidentu Masarykovi a tzv. 
hradnímu křídlu. Při volbě Masarykova následníka 
v roce 1935 se vyslovoval ve svém okolí pro Edvarda 
Beneše a tudíž pro kontinuitu Masarykova prezident-
ství, což mu nacisté později náležitě připomenuli.  
Antonín Bořek-Dohalský se nemohl vnitřně vyrovnat 
se změněnými poměry, které s sebou přinesla nacis-
tická okupace a zanedlouho též válka. Od léta 1939 
vážně uvažoval o rezignaci na post arcibiskupského 
kancléře. Byl přesvědčen, že „jeho nesmlouvavě demo-
kratický postoj může jenom býti na škodu jak osobě 
arcibiskupa, tak zájmům pražské kapituly, jejíž zájmy 
měl hájit“. Antonínův bratr Zdeněk s tímto jeho kro-
kem nesouhlasil. Domníval se, že v případě bratrova 
zatčení by papež mohl lépe intervenovat za kardinálo-
va kancléře než za českého kanovníka, což se později 
potvrdilo. Kardinál Kašpar dlouho váhal, zda Dohal-
ského demisi přijme. Nakonec po roce jeho žádosti 
vyhověl a na uvolněné místo jmenoval 1. září 1940 
metropolitního kanovníka Jaroslava Kulače.
Okolnosti zatčení a konec života Antonína Bořka-
-Dohalského v sobě skrývají hned několik otázek. 
Když se po smrti kardinála Kašpara v dubnu 1941 
započalo hledání jeho vhodného nástupce na uvol-
něný úřad pražského arcibiskupa, byl za vážného 
kandidáta považován právě Dohalský. Úvahy o tom, 
že Dohalský by se měl stát novým arcibiskupem 
pražským, dovedly Josefa Grünera, jednoho ze čtyř 
německých metropolitních kanovníků, jenž velmi 
úzce spolupracoval s nacisty, až k výstupu na konzis-
toři, kde protestoval se slovy, že Dohalský arcibisku-
pem nikdy nebude, protože jím bude on. Dohalský 
mu odpověděl prostě: „Nu ovšem, můžete se jím stát, 
ale napřed to musí Německo vyhrát!“ Tato odvážná 
odpověď v onom kostižerném čase nemohla zůstat 
bez odezvy! 
Přidejme však ještě jednu příhodu. Podle svědectví 
Jaromíra Machuly, prefekta papežské koleje Nepomu-
cenum a po osvobození Říma v roce 1944 tajemníka 
tamního Československého národního výboru, se 
koncem listopadu 1942 objevil v Římě prior mal-
tézského řádu prelát Franz Werner Bobe a nechal si 
zhotovit kleriky, plášť a celé oblečení pro hodnost 
biskupa. Vzhledem ke snaze německé vlády dosadit na 
místo pražského arcibiskupa svého člověka se Jaromír 
Machula domnívá, že: „Německé úřady prelátu Bobe-
mu slíbily, že ho budou protežovat jako kandidáta na 
arcibiskupský stolec. Není vyloučeno, že také v této 
souvislosti měli být odstraněni dva vážní hodnostá-
ři, metropolitní kanovníci Antonín Bořek Dohalský 
a Otto L. Stanovský.“

A tak se pomalu, ale jistě přibližoval čas Dohalského 
zatčení. Došlo k němu ráno 5. června 1942, sotva do-
sloužil mši v ústavu slepých dívek řádu Františkánek 
na Kampě. Téhož dne nacistické bezpečnostní složky 
zajistily také Antonínova staršího bratra Františka. 
V daný okamžik chybělo 13 dnů do odhalení úkrytu 
a likvidace dvou atentátníků na Heydricha a pěti dal-
ších parašutistů v pražském pravoslavném kostele sv. 
Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, o kterém vedle pre-
láta Otto Stanovského věděl i Antonín Bořek-Dohal-
ský. Asi po 14 dnech strávených na Pankráci byli oba 
sourozenci Dohalští převezeni do Terezína. V Malé 
pevnosti se Antonín setkal s pozdějším litoměřickým 

biskupem Štěpánem Trochtou, kterého požádal o sva-
tou zpověď – poslední ve svém životě. 

Přibližně v polovině června 1942 se cesty Františka 
a Antonína definitivně rozdělily. Františka nacisté
deportovali do koncentračního tábora Dachau, kde 
strávil následující tři roky až do osvobození americkou 
armádou. Antonínova cesta směřovala do Osvětimi. 
Zde nevydržel nelidské zacházení a krátce po svém 
příchodu, 3. září 1942, umírá. Dle jediného svědectví, 
jež se nám zachovalo, byl ubit při pochodu na práci. 
Ohlášené urny s popelem se nikdy nikdo nedočkal. 
Život Antonína Bořka-Dohalského, šlechtice, kněze 
a vlastence v jedné osobě se tragicky uzavřel ve věku 
nedožitých 53 let.
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Cokoliv jste udělali jednomu z mých maličkých, mě jste udělali…
NÁVŠTĚVA V MĚŠICÍCH
Je pondělí 11. 5. 2009 odpoledne a v Měšicích na 

severovýchodě u Prahy nás vítá krásný areál zámku, 
ve kterém se nachází nemocnice zaštítěná Vojenským 
a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského. 

 V tomto nestátním zařízení spravovaném občan-
ským sdružením je postaráno s maximální péčí 
o bratry a sestry trpící zákeřnými nemocemi. Nikoliv 
v osamění, ale obklopeni odborným personálem, který 
přesně ví, co jejich pacienti nejvíce potřebují po od-
borné i lidské stránce. 

Ve vestibulu se nás ujímá MUDr. Oskar Andrysek, 
odborník ve svém oboru, ale skromný ve svém cho-
vání, překypující energií a vždy přítomným humo-
rem. Jsme uvedeni do společenského sálu, ve kterém 
se koná mše svatá a koncert pro pacienty, kteří jsou 
schopni  dojít z pokojů sami, nebo jsou ošetřovateli 
přivezeni na zdravotních vozících. Mši svatou slouží 
P. Konečný a také je přítomen P. Kuneš, který je vřele 
vítán svými „ovečkami“. Po mši svaté se koná pro zde 
přítomné v sále koncert hudebního tělesa Musica da 
chiesa (P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt). Jsme 
svědky jejich univerzálního umění ve zpěvu i hraní na 
dobové nástroje. Sálem se nese hudba starých mistrů, 
která dokáže opravdu povznést ducha, ale i ulehčit tíži 
zkoušeného nemocného těla. První část koncertu se 
odehrává zde v sále, ale brzy se vydáváme za zvuku 
barokního rohu (P. Konečný), loutny (Tomáš Najbrt) 
a malého bubínku (Petr Řehoř) na cestu za nejpo-
třebnějšími pacienty.  MUDr. Oskarem Andryskem 
jsme provázeni od pokoje k pokoji a překvapené sestry 
a bratři se ptají svého pana doktora:  „Cože ta krásná 
hudba má znamenat?“  Dostává se jim odpovědi, co 
je důvodem této oslavy. Díky nastřádaným finančním
prostředkům se podařilo upravit další prostory zámku 
pro nová lůžka.

Vidíme na vlastní oči těžce nemocné pacienty, kteří 
se zájmem a opravdovým vděkem sledují nenadále 
dění, v jejich jinak tichých pokojích. Z očí jim vyza-
řuje vděčnost, kterou nezakrytě dávají najevo a my 
si uvědomujeme, jak je důležité věnovat se těm, kteří 
nejvíce zasluhují naši pozornost. Koncert s návštěvou 
na pokojích s nemocnými končí, ale tento zážitek je 
opravdu obohacením pro obě strany. Cestou kolem 
hlavního schodiště P. Konečný nás ještě upozorňuje 
na výjev v dobovém obrazu, kdy pasáček hraje na jed-
noruční flétnu. Tento nástroj jsme slyšeli na vlastní uši
při dnešním koncertu a původně vznikl tak, že v době 

gotiky jistý flétnista přišel o ruku, ale protože hudbu
opravdu miloval, vytvořil tuto flétnu. Přibližně 200 let
staré vyobrazení na dobovém plátně nad zámeckým 
schodištěm a nynější koncert nás vedou k úvahám 
o nadčasovosti Božího daru, kterým je hudba. 

Po koncertě se účastníme schůze občanského sdru-
žení, které nemocnici v Měšicích provozuje. Jsme 
seznámeni se starostmi týkajícími se provozu tohoto 
nestátního zařízení. Schůze se též účastní pan staros-
ta obce a potvrzuje podporu tohoto projektu ze strany 
obce do budoucna.

Stanislav Přibyl

K tématu viz dále na straně 14
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Z Velké rady

Jednání Velké rady 20. května 2009

Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP za účasti členů Velké rady a účastníků Velké 
generální kapituly. Po úvodní modlitbě a schválení zápisu bylo jednání věnováno zejména přípravě pro-
gramu, zvyklostí a praktickým pokynům pro účast na Velké generální kapitule v Évoře.  
Cfr. Robert Šíma informoval o hotovém návrhu internetové stránky zaměřené na získávání finanč-
ních prostředků pro podporu činnosti ČVP. Velká rada děkuje cfr. Šímovi za tuto významnou aktivitu, 
která bude dále uváděna v život pod jeho řízením. 
Bailli informoval o jednání s chev. Ivanem Koláčným a p. Pavlem Ondráčkem. Ten je profesionálním 
záchranářem a zároveň pedagogem VOŠ zdravotnické J. Podsedníka v Brně. Velká rada vítá a podporu-
je spolupráci se školou ve formě zajištění stáží studentek v patronátní nemocnici v Měšicích, případně 
v DPL Opařany. Chev. Andrysek je v kontaktu s p. Ondráčkem.  Členové Velké rady podporují myšlen-
ku, aby VOŠ zdravotnická a OSLJ-B dále spolupracovali. K tomu dala chev. Ivanu Koláčnému mandát 
k dalšímu jednání.
Dále členové Moravské komendy předložili návrh na zřízení regionální skupiny Lazariánské pomoci, 
vedené také p. Ondráčkem. K tomu je nutno sjednotit návrh stanov zamýšlené LP, o.p.s. (chev. Kavinek) 
s vypracovaným návrhem Moravské komendy tak, aby napodzim nebo nejpozději počátkem r. 2010 LP 
mohla oficiálně vystupovat.  
Chev. Řehoř informoval o částečném zkompletování Mariánského sloupu v zahradě Nemocnice Pod 
Petřínem. Dřík sloupu byl umístěn na podkladové kvádry, takže stavba je již významná.

Jednání Velké rady 17. června 2009

Jednání proběhlo podle plánu jednání Velké rady ČVP za účasti členů Velké rady. Po úvodní modlit-
bě a schválení zápisu se uskutečnilo jednání. 
Bailli a přítomní účastníci informovali o závěrech Velké generální kapituly, které se budou přímo 
dotýkat činnosti Řádu a velkopřevorství. O hlavních bodech jsou čtenáři Reunionu 
informováni na jiném místě. 
Velká rada se dále zabývala přípravou sponzorské večeře, Generální kapituly 18. – 19. září v Praze, 
agendou k problematice darů a odpisů z daní a výší členského příspěvku na další roky. 
Jednání Velké rady bylo ukončeno v krátkém čase, od 19:00 se pak konala vzpomínková mše sv. 
k pátému výročí úmrtí našeho třetího velkopřevora J. E. Václava hr. Bořka- Dohalského, GCLJ. Mši sv. 
celebroval velmistr Řádu křížovníků s červenou hvězdou J. E. Jiří Kopejsko, homilii vedl R. D. Pavel 
Porochnavec, SChLJ, farář z Lysé nad Labem. Mše sv. a následující společné večeře v restauraci Století 
se zúčastnili členové Velké rady, další členové Řádu a hosté - za rodinu se pak zúčastnil Václav Bořek-
-Dohalský, syn.

Ondřej F. Vanke, KCLJ
bailli Českého velkopřevorství
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Ondřej F. Vanke, KCLJ

Před pěti lety, 17. června 2004, náhle dotlouklo srdce 
našeho velkopřevora, hr. Václava Bořka-Dohalského. 
Jeho náhlý odchod pouze urychlil v našem velkopře-
vorství velké změny, ke kterým se již schylovalo. 

Václav Bořek-Dohalský, s nímž jsem se poprvé se-
tkal počátkem osmdesátých let na závodišti ve Velké 
Chuchli, kde jsem trávil prázdninovou praxi studenta 
zemědělské školy se celoživotně věnoval pozvednutí 
úrovně klusáckého sportu v Čechách. V devadesátých 
letech se podílel na znovuvytvoření genofondu těchto 
specifických koní. V roce 1991 byl také přijat do Řádu
sv. Lazara Jeruzalémského. Známý vývoj Českého 
velkopřevorství do r. 2000 způsobil, že si od každo-
denního dění v Řádu zachovával určitý odstup. Teprve 
v roce 2000, po hlubokých jednáních s tehdejším vel-
kopřevorem Radslavem hr. Kinským, se uvolil převzít 
funkci kancléře velkopřevorství s tím, že mě požádal 
o spolupráci tak, abych jako jeho vicekancléř pomohl 
dát věci řád a strukturu, 
které do té doby význam-
ně chyběly. Další vývoj je 
známý, pro úplnost však 
dodejme, že novou situaci 
neunesla skupina členů, 
vedená bývalým kanclé-
řem chev. Josefem Kočím 
– odešli z velkopřevorství, 
vzali si s sebou přihlášky 
několika nových postu-
lantů a založili tzv. velko-
bailivik Maltské obedien-
ce Řádu v Čechách.

Hlavním cílem Václava 
Bořka-Dohalského jako kancléře bylo zavedení pravi-
delnosti v jednáních Velké rady (do té doby se scházela 
jednou, maximálně dvakrát do roka), získání nových 
členů, přerod „společenského klubu“ do křesťanského 
charitativního Řádu. Václav velmi dobře pochopil, jak 
důležitá je mezinárodní spolupráce, sám navázal řadu 
zahraničních kontaktů a podporoval komunikaci a jed-
nání s vedením Řádu a zahraničními jurisdikcemi – 
vzhledem k jeho orientaci na němčinu to byly zejména 
země býv. monarchie, Německo a Švýcarsko. I v tomto 
jsme se doplňovali, protože anglofonní země zůstaly 
v mém působení a o komunikaci s Francií se pak po-
dělila Václavova manželka Otka a moje žena Zuzana, 
které se naopak zase znaly z akademického prostředí. 

S Václavem jsme se scházeli zpravidla dvakrát týdně 
a k tomu přispěl také fakt, že jsme nebydleli daleko 
od sebe. Václav se stále více připravoval na převzetí 
funkce velkopřevora, o což ho požádal Radslav Kinský. 
Také se významně zapojil do všech jednání po Gene-
rální kapitule v Dublinu, která se konala v r. 2002 a na 
které tehdejší velmistr, Francois de Cossé, markýz 
z Brissaccu, oznámil svoji plánovanou rezignaci v roce 
2004. Rok 2004 tedy znamenal plánovanou změnu jak 
na pozici velmistra, tak v Čechách na pozici velkopře-
vora. Václav Dohalský si svým jednáním na meziná-
rodním poli získal vysokou autoritu jako člověk, který 
smírným způsobem řeší velké rozpory. Byl velmistrem 
povýšen do hodnosti GCLJ a na Kapitule ČVP, ko-
nané na Vranově u Brna oznámen jako velkopřevor 
– koadjutor, s nástupem do funkce k říjnu r. 2004. V té 
době již byl také v pravidelném kontaktu s princem 
Charlesem-Philippem d´Orléans, který se připravoval 

na vstup do Řádu a oficiální
převzetí kandidatury na 
velmistra. Změny, reprezen-
tované evropskou jednotou 
a společným kandidátem 
Václav bezvýhradně pod-
poroval a plánoval, k jakým 
rozsáhlým změnám v ČVP 
dojde na podzim, po ustave-
ní nového velmistra na poli 
mezinárodním a jeho, jako 
nového velkopřevora. Pokud 
se nyní, s odstupem pěti let 
na tyto plány dívám, musím 
říci, že drtivá většina z nich 

se uskutečnila – zejména důraz na slušnost, nezištnost 
v konání a vzájemné vztahy členů velkopřevorství.

Pracovní vypětí a osobní nasazení, nepříjemné  
a nikam nevedoucí debaty s některými tehdejšími 
diskutéry v Řádu vedly k výraznému vyčerpání. Dal-
ší srdeční slabost v nočních hodinách, kdy se vracel 
domů, náhle ukončila jeho život. Své milované Otce se 
již nedovolal, zůstal ležet na chodníku na dohled od 
své vily.

 
Co říci závěrem? Stále vzpomínáme a víme, že tento 
odchod je pouze těžce nahraditelný…

IN MEMORIAMVáclav hrabě Bořek-Dohalský

Toulky po břehu Seiny, 3.9.2009
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KORUNAŘÍMSKÝ CH CÍSAŘŮ
V sobotu dne 23. 5. 2009, byla  Kutné Hoře u příležitosti dne otevřených dveří nově obnovené bývalé 
jezuitské koleje, vystavena replika koruny římských císařů. Pro  neutuchající  zájem  spatřit  tento  skvost, 
jehož originál vznikl ve druhé polovině 10. století,  nebylo  prakticky  proveditelné korunu římských 
císařů ve vitríně vyfotit samotnou. Jako by si návštěvníci uvědomovali, že se na tomto unikátním 
uměleckém díle odrážejí naše společné dějiny Evropy, moc a sláva Říše římské, tedy i sounáležitost 
našich zemí s velkými celky. Každý, kdo pohlédne na tuto korunu, je uchvácen �ligránskou prací
současných  mistrů, kteří dokáží vytvořit ze stejných materiálů a stejnými metodami jako naši předkové 
nádherné a ojedinělé umělecké dílo. Toto dílo má však ještě něco navíc, a to je přímo ukázkový příklad 
kontinuity starozákonních králů  s nejslavnějšími křesťanskými panovníky našich  dějin.

Stanislav Přibyl
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Dne 11. 5. 2009 jsme byli pozváni na Valnou hromadu Občanského sdružení pro provoz Centra integrované onkologic-
ké péče v Praze – Měšicích. Autory pozvání byli MUDr. Zdeněk Kovařík, předseda OS a ředitel nemocnice a chev. prof. 
MUDr.Oskar Andrysek, Dr.Sc., zástupce ředitele nemocnice a primář. Naše velkopřevorství má nad nemocnicí patronát, 
to je uvedeno na pamětní desce ve vestibulu zámku. Setkání se účastnili pánové Vanke, Řehoř, Přibyl a Stibor. Přivítal nás 
chev. Oskar Andrysek. 
Nemocnice má cca 120 lůžek následné péče, která jsou intenzivně využívána. V nemocnici pomalu končí dlouhodobé 
adaptační práce. Ty byly nutné pro opakované havárie rozvodu vody a kanalizace, jehož železné potrubí prakticky dožilo. 
Dále proběhla rekonstrukce podlah, modernizace a zvýšení počtu hygienických zařízení – klosetů, sprchových a koupel-
nových boxů. 
Valná hromada OS CIOP začala v kapli sv. Lazara s dvěma poli fresek na klenbě. Zprávu přednesl ředitel dr. Kovařík, 
výčet úspěchů byl dlouhý. Nemocnice prosperuje i přes jednu stížnost k hejtmanovi Rathovi. Jiné využití starého zámku 
nepřichází v úvahu. Chev. Řehoř byl přijat za člena OS, další přijetí se připravují. Větší zastoupení členů našeho řádu je 
žádoucí. Chev. Vanke navrhl zlepšit propagaci a PR nemocnice. Do budoucna zůstává realizovat několik hospicových lů-
žek, ovšem až po dokončení adaptací.
Přejeme upřímně vedení nemocnice i personálu úspěch, o Božím požehnání dobrého díla nemluvě.

Vladimír Jan Nep. Stibor, KLJ, špitálník ČVP

Kronika

Ještě k návštěvě Nemocnice Měšice

Krátké oznámení o úmrtí naší spolusestry Věrušky již bylo otištěno, zbývá ještě přičinit pár vzpomínek na rozloučení. 
Šlechetná její dobročinnost je všeobecně známá, na různé charitativní projekty věnovala značné finanční prostředky.
Trvalou památkou zůstává část Mariánského sloupu pro Staroměstské náměstí v Praze, oltářní mensa v kostele 
Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech a dar pro kostel sv. Pankráce. Ještě vzpomínám na Lazariánskou skleněnou 
monstranci pro hospic, která skončila na faře v Bohnicích i s kalichem a paténou. Ruku měla vždy otevřenou, příjemci 
však byli někdy nehodní. 
Pohřeb vypravil synovec zesnulé z Ústřední obřadní síně na Olšanských hřbitovech, jejíž současný stav neodpovídá 
zaplacenému pohřebnému. Neznalý zvyklostí uložil do rakve nebožku v plášti, za Řád samozvaně krátce promluvil doc.
Trefný, ovšem se svolením příbuzného. Katolický obřad vedl  R. D. Jiří P. Kusý, SChLJ, až ke hrobu, v černém pluviálu 
s lazarskou dekorací. Jeho zpěv a krásná promluva ztišily rozladu některých spolubratří. Účast naší obedience i známých 
zesnulé byla značná.
Zádušní mše svatá  se sloužila ve farním kostele sv.Václava v Nuslích. Spolubratr Otec Jiří opět v černé barvě, ostatní 
spolubratři v pláštích seděli v presbytáři. Zpěv Ave Maria a Salve Regina nám připomínal, že Věruška byla ctitelkou Panny 
Marie a upřímně věřila všem Jejím Zjevením. Sám jsem s ní byl na zájezdu v Lourdes a v La Salette, hned po převratu. 
Navštěvovala rovněž  opakovaně Medžugorje i komunitu Na Slupi v Praze 2 u Alžbětinek. Při mé poslední návštěvě 
v Hospici Štrasburk snad již mohla tušit brzký konec pozemského žití, v pevné víře v Boha byla však veselá a vtipná, až 
neobvykle pro tento dům. Musím přiznat, že péče o ní i vybavení pokoje bylo výborné. Rychlý skon bez dlouhého  utrpení 
mne překvapil.
Odpočinutí věčné dej jí Pane, a světlo věčné ať jí svítí, ať odpočívá v pokoji. Vzpomínáme.

Vladimír Jan Nep. Stibor, špitálník ČVP

In memoriam Věry Šigutové, DCLJ

Blahopřání
Dne 16. června se cfr. Robertu Šímovi narodil syn Artur. Blahopřejeme.
-red
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ORDRE�MILITAIRE�ET�HOSPITALIER�DE�SAINT�LAZARE�DE�JERUSALEM�
Sous�la�Haute�Protection�de�Monseigneur�le�Comte�de�Paris,�Duc�de�France,�Chef��de�la�Maison�Royale�de�France�

Protecteur�Spirituel,�Son�Eminence�László�cardinal�Paskai�OFM,�Primat�Emérite�de�Hongrie�
Magnus�XLIX�Magister�citra�et�ultra�maria,�Prœceptor�Boignaci�
S.A.R.�Le�Prince�Charles�Philippe���Orléans,�Duc���Anjou�

�
GRAND�PRIEURE�DE�BOHEME���

fondation�1937�
IV.�Grand�Prieur�S.�E.�comte�Jan�Dobrzensky�de�Dobrzenicz��
Prieur�Spirituel�S.E.�evêque�František�Lobkowicz,�O.Praem.�
Prieur�Spirituel��Emérite�S.E.�archievêque�Karel�Ot�enášek�

�
K�ES�ANSTVÍ����CHARITA���RYTÍ�STVÍ�

�

�
Vážený��spolubratr�
Beno�Ge�
�
Náprstkova�8�
110�00�Praha�1�

Praha,�7.�kv�tna�2009�
�.j.�05�/�09�

�
M�j�drahý�brat�e,�
�
� zp�sobil� jsi�morální�a� finan�ní�újmu��VP.�Dovídám�se�dokonce,�že�p�es�úsilí,�které�
Tvoji�spolubratši�vyvinuli,�aby�se�zmatek�vy�ešil�elegantním�a�pro�Tebe�vst�ícným�zp�sobem�
a�abys� byl� uchrán�n� hanby,� Ty,� Beno� Ge,� reaguješ� nekajícným� a�arogantním� zp�sobem,�
oso�uješ� je� z�kariérismu� a� nep�ejícnosti� a� nesnažíš� se� komunikovat� v�zájmu� vy�ešení� celé�
záležitosti.�
�
� Naše� trp�livost� je� u� konce.� �ád� sv.� Lazara� obecn�� a� naše� velkop�evorství� zvlášt�,�
nikdy�nebyly�a�nikdy�nebudou�platformou�pro�podvodné�finan�ní�transakce.�Tvoje�finan�ní�
transakce�a�zisky�ve�jménu��VP�musí�p�estat.��VP�po�r.�2004�nikdy�nezmocnilo�chev.�Bena�
Ge� k�objednávání� insignií,� medailí,� ani� jiných� memorabilií.� Tvá� ústní� dohoda� � ohledn��
p�ípravy� a� dodání� vzpomínkových� medailí� k�Reunionu� 2004� s�Velkým� kanclé�em� hr.�
Piccapietrou� nebyla� záležitostí� �VP.� � I� když� jsi� to� ud�lal� bez� požadovaného� rozpo�tu�
a�abychom�zabránili�ve�ejnému� skandálu,�zaplatili� jsme�pozd�ji�po�dohod��dodavateli,� jen�
abychom�se�dov�d�li,�že�prodejní�cena�byla�polovinou�toho,�co�jsi�p�vodn��žádal�a�na�co�jsi�
nám�p�edložil�pad�lanou�fakturu�ozna�enou�kradeným�razítkem.�Jinými�slovy,�Beno,�tvým�

REUNION 3/2009 15

Dopis J. E. velkopřevora Benovi Ge
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zám�rem�bylo�v�tomto�p�ípad��okrást��VP�o�více�než�60.000�K�.�A�bohužel�to�není�poprvé.�
To� se� už� stalo� v�minulosti,� kdy� byl� materiál,� který� je� stále� v�tvém� držení,� získán� pod�
falešnými�záminkami.�
�
� Své� finan�ní� pletichy� kryješ� zárove�� tím,� že� se� neinformovan�� a� zle� pleteš� do�
záležitostí� správy� �ádu.� Jak� jsem� již� �íkal,� o�er�uješ� spolubratry� z�Velké� rady,� dohaduješ�
fantasmagorické� konstrukce� s��leny� Maltské� obedience,� navrhuješ� odstoupení� Velmistra�
a�podobn�.�Rád�bych�T��upozornil�na�to,�že�práv��ti��lenové�Velké�rady,� jejichž�odstoupení�
a�odklizení� požaduješ� se� do� poslední� možnosti� snažili� o� smírné� vy�ešení� a� uchrán�ní�
zejména�Tebe�hanby.�
�
� Další�zprávou�je,�že�odmítáš�zaplatit��lenské�p�ísp�vky�za�roky�2005���2009�a�chvástáš�
se,� jako� by� se� nic� nestalo.�Upozor�oval� jsem� T�� písemn�� již� v�r.� 2006� na� nutnost� zaplatit�
�lenské�p�ísp�vky� a� samoz�ejm�� také� skute�nost,� že�v�té�dob��nevy�ešené� finan�ní�vztahy�
s�družstvem� ZNAK� nesmí� být�míchány� s�otázkou� p�ísp�vk�� do� jednoho� guláše.� Již� ´tato�
skute�nost�je�dostate�ná,�aby�podle�stanov�bylo�ukon�eno�Tvé��lenství.�Je�jasné,�že�p�ísp�vky�
za��ty�i�roky�za�Tebe�museli�zaplatit�jiní,�a�tedy�o�tuto��ástku�byla�snížena�možnost�finan�n��
podpo�it� charitativní� projekty� �ádu.�H�íchy� chev.� Bena� Ge� nebude� �VP� trp�t.�Nemáme�
v�bec� v�úmyslu�podporovat� nepoctivou� a�ne�estnou� „reputaci�Beno�Ge“,� kterou� jsi� v�této�
zemi�vytvo�il.�
�
� Záv�rem�T��musím�upozornit,� že� takový� zp�sob� stále�nemorálního� a�podvodného�
chování� je� nep�ípustný� podle� jakýchkoliv� norem� a� nebude�mnou� v�rámci� �VP� tolerován.�
Dále�Ti�p�ipomínám,� že�v�této� zemi� je� finan�ní�podvod,�nebo�pokus�o�podvod,� stíhatelný�
zákonem.� Jsi� bezohledný� podvodník� a� pokud� �íkáš,� že� po� vylou�ení� z��ádu�máš� již� své�
dojednané�místo�v��adách�Maltské�obedience,�mohu�T��jen�vyzvat,�abys�tam�své�místa�zaujal�
co� nejd�íve� a� nejrychleji.� Jist�� se� pokusíš� nabídnout� svojí� verzi� o� „vyštvání“� zasloužilého�
�lena�z��ádu.� �Na�závistivé�pletichá�e�ani�v�Maltské�obedienci�ne�ekají�a�Tvé� �lenství� jako�
notoricky�známého�podvodníka�tam�nebude�lehké.�
�
� Ve� jménu�našeho�Velmistra�a�našeho��eského�velkop�evorství�T��však� ješt�� jednou�
žádám,�abys� své�morální�a� finan�ní�záležitosti� (tedy�dlužné� �lenské�p�ísp�vky�od� r.�2005)�
s��ádem�vyrovnal�do�15.� �ervna�2009�a�odevzdal� také�veškerý� �ádový�materiál,�který� je�ve�
Tvém�držení.� �Pokud�nebudeš�reagovat,�budu�po�tomto�datu�zavázán�u�init� jak�právní,�tak�
disciplinární�opat�ení�v��i�Tvé�osob�,�aby�se�znovu�nastolila�poctivá�pov�st��VP.�Vzhledem�
k�dopadu�celé�situace�a�pro�vysv�tlení�všem� �len�m��VP�budu� tento�dopis�v�plném�zn�ní�
publikovat�ve�zpravodaji�Reunion.�
�
Prosím�neber�toto�varování��na�lehkou�váhu,�protože�váhat�nebudu.�
�
��
�

� � Jan�hr.�Dobrzenský�z�Dobrzenicz�
velkop�evor�

Riegrova�1�–�zámek�
583�01�Chot�bo��

��
�
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Nahoře vlevo: palác vévodů de Cadaval 
(foto Petr Řehoř)
Nahoře vpravo: švýcarský velkopřevor J. E. 
Dr. J. Roman Widmer-Fischer.
Uprostřed vpravo: velitel Severočeské de-
legace chev. Antonín Schauer v rozhovoru 
s J. Em. kardinálem Paskaiem.
Uprostřed vlevo: J. E. velký maršál Dr. Mar-
cel Herpers a J. Em. Lászsló kardinál Paskai, 
duchovní protektor řádu.
Dole vpravo: náměstí v Évoře s kašnou (vše 
foto Ondřej Vanke))
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Pohlednice z New Orleans

Konvent voršilek postavený v letech 
1752–1753 s kaplí sv. Lazara, zřízenou 
zde v roce 1976. Konvent dnes tvoří 
spolu s nedalekou katedrálou sv. Lud-
víka Centrum katolického kulturního 
dědictví neworleánské arcidiecéze.

Foto Petr Řehoř
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