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“...země je plná Hospodinovy milosti. To platí v každé době.
Vždyť příroda je každému věřícímu přímo školou uctívání Boha.
Nebe i země, moře a vše, co je v nich, dosvědčují dobrotu a všemohoucnost svého původce
a podivuhodná krása služebných živlů nutí rozumného tvora k tomu,
aby náležitě vzdával Tvůrci díky.”
z kázání svatého Lva Velikého, papeže

“ Všemohoucí Bože, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů,
ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje,
vlej nám sílu své lásky, abychom pečovali o život a krásu.
Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Bože chudých, pomáhej nám vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
Uzdrav náš život, abychom chránili svět a nedrancovali ho,
abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,
a úžasem kontemplovat a uznávat,
že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu
hluboce sjednoceni se všemi tvory.
Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny.
Prosíme tě, posiluj nás v našem úsilí o spravedlnost,
lásku a mír.”
papež František, LAUDATO SÍ, modlitba za naši Zemi

Vážení a milí příznivci Řádu svatého Huberta, sestry a bratři.
Posledním dnem měsíce března končí myslivecký
rok a myslivečtí hospodáři zpracovávají statistické výkazy a připravují plány na rok nadcházející. Asi to mnozí
z vlastní zkušenosti znáte. Většina mysliveckých hospodářů hraje podivnou hru s čísly s pracovníky státní správy
a snaží se naplánovat chov a lov zvěře tak, aby měli co nejméně potíží. Všem je asi jasné, že skutečnost a čísla v tabulkách tak úplně nesedí, ale „ - kdo vrchnosti se protiví,
odplaty sobě žádá“. Částečně to chápu, ale nemohu se zbavit dojmu, že stále více ztrácíme zdravý rozum a více než
o hospodaření se zvěří v přírodě jde o „správně“ vyplněné
tiskopisy. Stále častěji si také všímám, jak se většina lidí
bojí zodpovědnosti a odmítá ji převzít se zoufalou snahou
ji přenést na někoho jiného nejlépe anonymního, například na stát. Tito lidé zapomínají nebo si neuvědomují, že
odmítáním vlastní zodpovědnosti ztrácejí svoji svobodu.
Svoboda je vždy se zodpovědností neoddělitelně spojena a jakékoli pokusy o oddělení v minulosti skončili pro
člověka „průšvihem“. Nezodpovědné chování biblického
Adama má dnes celou řadu pokračovatelů a nezodpovědnost je doslova státní doktrínou. Pod záminkou sociálních
jistot ztrácíme svoji svobodu a místo společenství hrdých,
samostatných, soběstačných a sebevědomých osobností
se stáváme masou závislou na různých sociálních dávkách, dotacích, vyhláškách, předpisech a nařízeních.
Přijímáním každé další „jistoty“ či „sociálního dobra“
dobrovolně podepisujeme a zpečeťujeme svoje novodobé
otroctví a v duchu starořímského hesla „chléb a hry“ spějeme, tak jako tehdejší společnost, k trvale udržitelnému
zániku. Toto slýchám a pozoruji kolem sebe dost často,
ale přijmout to odmítám. Nedovoluje mi to moje víra
v člověka stvořeného k obrazu Božímu a naděje v lásku
vloženou do jeho srdce. S přibývajícím věkem stále méně
lovím zvěř a stále více se snažím poznávat sám sebe a pochopit svět, který je kolem nás. Mohu říci, že netoužím
po jistotě úlovku, ale mám rád očekávání a překonávání
překážek na cestě k vytčenému cíli a to nejen v myslivosti,
ale i v životě.
V minulosti měli myslivci respekt ostatních mimo
jiné i z toho důvodu, že byli zproštěni roboty (byli svobodní) a bylo jim dáno právo „státi se ozbrojeným“. Tato
velká míra svobody myslivců ve středověku však nebyla
samozřejmá a byla podmíněna vysokými nároky na odbornost a zodpovědný přístup k životu a to nejen k životu
chované zvěře, ale i k životu vlastnímu. Myslivecká profese byla chápána jako panská služba a současně naplňovala i poslání člověka spravovat zemi a „podmanit“ si ji

v tom moudrém smyslu slova poznávat a využívat do té
míry, aby nedocházelo k devastaci. To nikdy nebylo snadné a vyžaduje to velkou míru zodpovědnosti a sebekázně,
kterou by měl každý myslivec cítit a praktikovat.
Stejně jako patří k obrázku myslivce jeho zbraň, patří k myslivosti lov zvěře. Právo držet zbraň je jednou ze
svobod člověka a stejně tak je jeho právem získávat lovem
svoji potravu. Společnost dává i v dnešní době myslivcům
právo vzít za určitých podmínek život zvěři. Podle bible
dostal toto právo člověk po potopě světa. „Všechno živé,
co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám
tak jako dříve zelené byliny“ říká Bůh Noemu, ale současně jej i varuje, že bude volán k zodpovědnosti, za každou
zbytečně prolitou krev. Napadá mne, zda o těchto slovech
bible přemýšlel i hrabě Sporck, když začal propagovat
ve své době novou „etickou honbu“ a přemýšlím také
o současném praktikování myslivosti a úloze Řádu svatého Huberta. Necítím potřebu definovat pojem „zbytečně
prolitá krev“, protože to je věc svědomí každého jednotlivce a už vůbec si netroufám nikoho v tomto směru soudit. A velmi bych si přál, aby se různých soudů vyvarovali
i všichni členové Řádu. Naše poslání dané ve stanovách
není vynášet soudy a moralizovat ale být pozitivním vzorem a příkladem a lze je ve stručnosti vyjádřit slovy - děkovat Stvořiteli za život a vše kolem nás, pracovat na svém
nitru a být zodpovědným myslivcem i člověkem. Čím více
se nám toto podaří naplňovat, tím více máme právo se
nazývat členy Řádu svatého Huberta.

Jan Votava,
velmistr Řádu svatého Huberta
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Lovecká akce Východočeské komendy ŘSH
Konala se dne 28. 12. 2016 v uznané bažantnici Mysliveckého spolku „Lověna“ Nechanice. Tato bažantnice
byla uznána v roce 1998 a její součástí je i útulná a stylová
klubovna, kterou svépomocí postavili členové MS.
Lovecká akce byla dlouhodobě připravena v souladu se zásadami práce v komendách. Členskou základnu
komendy tvoří 12 řádných členů, 3 postulanti a 1 novic,
ale ne všichni se honu mohli účastnit. Bylo nutné doplnit preliminář lovců, který byl stanoven na 30 ve vztahu
k počtu lovené zvěře. Počet lovců byl doplněn dalšími
členy Řádu svatého Huberta, významnými hosty a myslivci z Polska. Mezi pozvanými byl i Velmistr Řádu
svatého Huberta Jan František Votava z Horní Krupé,
EOSH a Velmistr Řádu rytířů zlatého jelena Piotr
Roman Kriemieň – EOAC. Přítomné vedle vedoucího
honu, kterým byl hospodář MS „Lověna“ Nechanice Josef
Tušl, DiS., přivítal i komtur Východočeské komendy ŘsH
Jaroslav Václav Lhoták z Chudeřic, EOSH.
V den lovu nám svatý Hubert dopřál velice příznivé
počasí – bezvětří a slabý mrazík. Zvěř byla dobře opeřená, létavá - takže pro lovecké vyžití velmi atraktivní. Mezi
myslivci byl i trubač, který nás provázel hrou a povely
na borlici s klapkovou montáží. Též byla přítomna skupina psovodů s lovecky upotřebitelnými psy.
Pro lovce byly připraveny 4 leče, ve kterých tohoto
dne bylo možné lovit bažantí zvěř, zvěř černou dle zákona a jako bonus 2 kusy bažanta královského. Po první leči bylo uloveno a na výlož položeno 135 kusů
bažantí zvěře, hned následovala leč druhá, kde bylo uloveno 65 kusů. Plocha bažantnice je tvořena dubovým lesem,
loukami a polem o výměře cca 30 ha.
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Po těchto lečích následovala přestávka. V klubovně bylo podáváno občerstvení a myslivci se mohli ohřát
u krbu, diskutovat a trochu se pobavit.
Potom následovaly další dvě leče, kde byl uloven zbytek
do celkového počtu 375 kusů bažantí zvěře. V posledních
dvou lečích byla možnost ulovit dva kusy kohouta bažanta
královského, což se nikomu z přítomných lovců nepodařilo.
Králem honu byl slavnostně vyhlášen a dekorován
s nejvyšším počtem ulovené zvěře Velmistr Řádu rytířů
zlatého jelena. Výřad byl proveden v duchu mysliveckých tradic včetně hořících ohňů. Z výřadu obdrželi lovci
po jednom kusu bažantího kohouta, psovodi párek bažantí zvěře. Účastníci honu hodnotili tuto loveckou akci
jako velice zdařilou a organizačně dobře připravenou.
Svatému Hubertu patří velký dík a poděkování!
Pavel Hubert Veverka ze Svobodných Dvorů,
EOSH – pověřený mediální službou v Řádu.

Svatohubertská mše ve vojenském kostele,
a setkání s kardinálem Dominikem Dukou v Praze
Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu v pátek
25. listopadu 2016 pořádal ve spolupráci se Středočeskou
komendou Svatohubertskou troubenou a zpívanou mši
svatou ve vojenském kostele svatého Jana Nepomuckého,
kterou celebroval rektor kostela P. Mgr. Jaroslav Knichal,
který je také hlavní kaplan Armády České republiky.
Před kostelem také na všechny účastníky Svatohubertské mše čekalo překvapení, jako koncelebrant přišel
pan Prof. Petr Piťha – probošt kapituly Všech Svatých
na Hradě Pražském. To udělalo všem přítomným velkou
radost. Svatohubertské mše se účastnilo několik desítek
členů a rytířů Řádu včetně velmistra Jana Františka Votavy z Horní Krupé.
Autor této mše je Mgr. František Macek, který je také
ředitel liturgické komise Arcibiskupství Olomouckého.
Provedení Svatohubertské mše se zhostil mužský sbor
Řádu svatého Huberta a trubači Zábřeh. Jejich vystoupení bylo velice hezké, myslím, že všechny přítomné chytlo
za srdce.
Pokračování bylo po té na pražském Arcibiskupství
kde nás velice vlídně a se slovy ciťte se tu, jako doma přijal Mons. Dominik Duka. Nadcházel přípitek, zdravice,

trubači Zábřeh zatroubili fanfáry a pak pan kardinál požehnal pohoštění.
Všem organizátorům patří velký dík za připravení této
nádherné akce. Myslím, že pro všechny zúčastněné to byl
opravdu velký kulturní a především duchovní zážitek.
Pavel Hubert Veverka ze Svobodných Dvorů
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Orlická komenda

Dne 14. 3. 2017 se sešli všichni členové Orlické komendy, včetně noviců a postulanta, na Letovisku Studánka ke svému jednání.
Jestliže píšeme všichni pak tohoto jednání se zůčastnili:
Rytíři Řádu sv. Huberta, bratři Josef Hradecký, František Jílek, František Licek, Pavel Kramář, Libor Burian, člen
Řádu sv. Huberta bratr Martin Hájek, Novicové Orlické
komendy pan Ing. Jiří Vykoukal, Ing. Jan Štěpnička st.,
Ing. Jan Štěpnička ml., Evžen Rojek, Vladimír Makarov,
Postulant Ing. Miroslav Holub.
Sešlo se nás celkem dvanáct - všichni, ale jeden přesto
mezi námi chyběl.
Chyběl nám náš bratr, rytíř Řádu sv. Huberta, předseda
Dozorčí rady řádu, MUDr. Miloš Broďák - dobrý to člověk, s kterým jsme se rozloučili 4. 3. v Chrudimi.
Vzpomněli jsme na bratra Miloše a uctili jeho památku
minutou ticha.
Ve velmi přátelské - bratrské atmosféře probíhalo jednání, na kterém jsme znovu vzpomněli na minulé řádové
akce, které nás velmi potěšily.
Také jsme hodnotili akce naší Orlické komendy, které byly jak na poli myslivosti tak duchovním příjemným
zpestřením našeho života.
Hlavní úkoly, kterými byla naše komenda pověřena
a které uskutečňujeme s patřičnou důsledností jsou:
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• bratr František Licek - informoval všechny zúčastněné o sestavení a vedení Lektorského týmu pro zajištění Zkoušek adeptů z myslivosti a Zkoušek Mysliveckých
hospodářů. Ve spolupráci s Komturem Orlické Komendy bratrem Liborem Burianem jsou připraveny všechny
potřebné administrativní záležitosti a budou představeny
na Jarním zasedání řádu na Kuksu - 25. 3. 2017.
• postulant Orlické komendy Ing. Miroslav Holub
a zároveň lektor zkušebního senátu Řádu sv. Huberta
informoval zúčastněné o své vizi práce v řádu a v lektorském týmu.

Zde je třeba poděkovat oběma dvěma a hlavně Františku Lickovi za celkovou přípravu a organizaci zkoušek.
Velká část práce byla také odpracována i na grafické podobě a výrobě - průkazek pro lektory, osvědčení, odznaků
pro lektory i pro absoloventy, knížek žákovských, vysvědčeních a podobně. Všem lektorům přejeme hodně zdaru
do jejich práce a adeptům hodně píle při studiu.

Dále byla diskutována cesta do Belgie, kde někteří členové projevili smutek nad již uzavřenou učastí z důvodu
naplnění kapacit autobusu.
• Orlická komenda již na svém minulém jednání navrhla na povýšení na III.stupeň v Řádové hierarchii pět
noviců a to Ing. Vykoukala, Ing. Štěpničku, Ing.Štěpničku
ml., p. Evžena Rojka a p. Vladimíra Makarova.
Nyní všechny navržené čeká pohovor s Novicmistrem
řádu, bratrem Pavlem Bartošem. Pokud uspějí, budou
přijati do Řádu sv. Huberta na III.stupni - časných slibů
na jarním zasedání 25. 3. v Kapli na Kuksu.
• Plán práce Orlické komendy pro rok 2017 byl znovu diskutován a upřesněn. V letošním roce uspořádáme
dvě akce duchovní (Chrám sv. Barbory, Kutná Hora - organizuje Orlická komenda a pozve všechny členy řádu
v květnu, a Kostel Neratov v Orlických horách - s LČR
spoluorganizuje Orlická komenda a bude zde složen slib
na povýšení na stupeň Novice do rukou Komtura v listopadu), dále uspořádáme min. pět akcí mysliveckých
(v druhé polovině srpna lov komendy u pána ze Suchého

vrchu a okolí (vysoká, černá), 9. září společný lov na kachny, v listopadu společný hon Orlické komendy a praxe
pro adepty kurzu ve Svatohubertské bažantnici Třebešov,
v prosinci naháňka na černou zvěř v Nasavrkách, a v neposlední řadě se Orlická komenda zúčastní střeleckých
závodů 8.6. v Kutné Hoře a dále také podzimních střeleckých závodů v Kutné Hoře.
Všechny termíny výše uvedených akcí budou ještě
upřesněny a to tak, aby nekolidovali s termíny pořádaných
řádových akcí a akcí jiných komend.
• Orlická komenda v rámci letošních 24. Svatohubertských slavností pořádaných na Kuksu dne 7. 10. 2017 se
znovu ujme odpovědnosti organizace jednacích a reprezentativních prostor Velmistra a organizace rautu.

Jednání Orlické komendy bylo dlouhé, leč velmi příjemné. Zakončeno bylo společnou večeří.

Ing. Libor Miroslav Burian
Mistr Řádu sv. Huberta
Komtur Orlické komendy
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Ekologie krajiny je neprávem opomíjené téma
Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský už 25
let monitoruje stav půdy na jižní Moravě. Nedávno zveřejnil výsledky, které jsou alarmující. Více než polovina
zkoumaného půdního fondu je kriticky ohrožena erozí,
půda prokazatelně degraduje. V důsledku periodicky
používaných chemických hnojiv dochází k neustálému
okyselování půdy. Vápnění, které by tento neblahý vývoj
mohlo alespoň zpomalit, zemědělci neprovádí – považují ho za zbytečné vícenáklady. Ze stejného důvodu se
v půdě hromadí těžké kovy, jako je arsen nebo zinek, které
mohou poškozovat lidské zdraví. Výzkumníci konstatovali, že půdě jednoznačně chybí období, při kterém jsou
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na nich pěstovány například jeteloviny. Jenže zemědělci
dnes nechovají dobytek, který by jeteloviny zkrmoval. Bez
krav není ani hnůj, který by vracel živiny zpět do půdy
a a nezbývá nic jiného, než sáhnout po chemii. A tak se
bludný kruh uzavírá.
Na podzim 2016 jsme v rámci diskuzního pořadu
České televize Souvislosti Jana Pokorného, jehož jsem
dramaturgem, připravili díl o české krajině a současném
zemědělství. Jedním z hostů byl také prof. Jakub Hruška
- mimochodem rovněž aktivní myslivec. Tento akademik
a vysokoškolský pedagog předkládal řadu konkrétních argumentů, které ilustrují, jak drastické jsou důsledky sou-

časné zemědělské výroby na české krajině. V posledních
desetiletích vyhynula řada dříve běžných plevelných rostlin, hynou bezobratlí, motýli, ptáci… a v neposlední řadě
také zvěř. O tom, jaké důsledky mají řepkové a kukuřičné
lány v naší myslivecké praxi, bych tu mohl popsat mnoho
stran. V tomto časopise by to ale bylo opravdu příslovečné
nošení dříví do lesa a proto si je odpustím.
Zemědělství je ilustrativním příkladem toho, že „volná
ruka trhu“ nejen že všechno nevyřeší, ale občas může mít
smrtící (v tomto případě doslova) účinky. Stát zde fatálně selhává. Ministerstvo zemědělství je už drahnou řadu
let jen byrokratickým penězovodem, přes které proudí
milionové dotace. Státní úředníci i politici blahosklonně přihlíží tomu, jak je zde zájem většiny (společnosti)
bezskrupulózně pošlapáván kvůli ekonomickému profitu
menšiny – tedy zemědělců. Ministra zemědělství Mariana
Jurečku ani nenapadne, že by měl vytvořit systém restriktivních opatření, které jediné přinutí zemědělce hospodařit s větším ohledem na krajinu a její kultivaci. Místo
toho českým zemědělcům putují další a další dotační
prostředky k tomu, aby mohli nakupovat ještě těžší a větší
stroje s ještě s vyššími pojezdovými rychlostmi, s delšími
žacími lištami a do půdy vylít ještě o něco více chemických přípravků… Kdo by se zajímal o pár mrtvých zvířat,
když ekonomika roste, křivky HDP utěšeně stoupají a celá
země kráčí vstříc světlým zítřkům.
Jsem přesvědčen, že v oblasti ekologie a krajinotvorby
se v této zemi otevřel pro Řád sv. Huberta nebývalý prostor pro zviditelnění a účinnou opozici. Nevidím totiž
jiný subjekt, který by toho byl v současné situaci schopen. Nalijme si čistého vína. Českomoravská myslivecká
jednota je v dnešním stavu v podstatě finančně závislá
na dotační podpoře výše zmíněného ministerstva a tak

si z pragmatických důvodů žádný větší ideový spor se
svým chlebodárcem snad ani dovolit nemůže. Strana zelených a další ekologické instituce se mentálně i fyzicky
vyčerpávají v kontraproduktivních sporech o tom, zda
dálnice může vést přes biotop skokana skřehotavého
nebo v místě růstu jeřábu českého, takže od nich pomoc
v zápase o to, co je lidem skutečně užitečné a potřebné,
rovněž čekat nemůžeme. A napadá vás snad ještě někdo
jiný, kdo by se do zápasu proti silné zemědělské lobby
mohl pustit?
Je evidentní, že pokud se do takového zápasu pustíme,
nebude vůbec jednoduchý. Zemědělcům se postupnými
kroky podařilo společensky i mediálně dostat do velmi
výhodné pozice. Drtivá většina z nich je finančně velmi
dobře zabezpečená. Zároveň se jim však podařilo do společnosti zasít pocit, že jsou ohroženou skupinou podnikatelů, kteří permanentně balancují na hraně přežití. Vždyť
to všichni tak dobře známe - slunko je příliš horké, déšť
zas moc mokrý, výkupní ceny klesají a náklady stoupají…
a z toho mála, co jim přes nepřízeň osudu na polích vyroste, ještě užírá zvěř.
Jsem přesvědčen, že každý z nás má při různých příležitostech a z různých pozic možnost upozorňovat na to,
kam se skutečně české zemědělství dostalo a jakým způsobem devastuje naší přírodu. Jistě, zpočátku se může
zdát, že naše snaha jsou drobné kamínky, které tou horou
problémů nikdy nepohnou. Leč zkušenost nám odhaluje,
že jsou to právě malé kamínky, které jsou schopny spustit
třeba i velkou lavinu. Minimálně za pokus to stojí. Naší
přírodě a zvěři to tak jako tak dlužíme.
Martin Horálek,
Rytíř Řádu sv. Huberta

Zpráva Komendy Morava
Naše komenda realizuje umístění dvou plastik sv. Huberta.
Jedna v areálu poutního kostela Očišťování Panny Marie, v Dubu nad Moravou. Zajišťuje J. Škopíková ja¬ko
sponzorský dar (doplnění rámu a celkové zarámování,
kompletování). Druhá plastika bude umístěna v polesí
MS Lísek Horní Studénka ve spolupráci s Lesním závodem, které buduje odpočívadlo, kde by byla plastika jako
dominantní (zajišťuje br. Bartušek).
Tímto malým přínosem bychom chtěli do naší krajiny vracet prvky, které od nepaměti do ní patřily, a které,

v době nedávno minulé, byly z ní odstraňovány. Chceme
napravit likvidaci odkazů předků a tradic, které pro ně
měli citový vztah. Je důležité tyto chyby napravovat, neboť
nám tato místa, kde se udály události, jak tragické tak děkovné, tyto drobné monumenty připomínají.
Proto děkujme Pánu, že dnes máme možnost v tomto
pokračovat.
Miroslav Kučera,
komtur Komendy Morava
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Vážené sestry, vážení bratři,
Stalo se již tradicí pořádání Svatohubertské mše v obci
Louka, u Velké nad Veličkou. 13. listopadu 2016 se konal již X. ročník této Horňácké Svatohubertské mše. Budiž k naší cti, že Jan Škopík – náš bratr Řádu sv. Huberta
a člen Komendy Morava, se svým synem Ing. Janem Škopíkem nezištně organizuje již několik let tuto mši ve spolupráci s místním mysliveckým sdružením Volavec jak
pro samotnou obec, tak pro Myslivecká sdružení mikroregionu Horňácka z okolí.
Letošní ročník byl zahájen v 10 hodin slavnostní mší
svatou v chrámu Panny Marie Růžencové v Louce, průvodem myslivců sdružení Volavec Louka, členů Řádu sv.
Huberta, a dalších. Mši celebroval místní P. Petr Wnuk.
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Po mši sv. následoval bohatý doprovodný program:
Výstava obrazů a řezbářské práce
Koncert trubačů lovecké hudby
Odborné myslivecké prodejní stánky
Věřím, že všichni zúčastnění si plně užili sváteční den,
a jsme rádi, že máme v našem středu osobnost, Jana Škopíka, která dělá čest svému členství Řádu sv. Huberta pořádáním tak zdařilých počinů, jako byl tento nedělní den.
Za pravidelné účastníky,
Gabriela Karásková, člen ŘsH
Komenda Velmistra

Články dětí z Radiměřského kroužku – S Hubertem opět do přírody –
Myslivecký kroužek – br. David C. Hájíček
Ohlédnutí za dnem s Hubertem
V úterý ráno jsme se všichni sešli na točně, horním
konci Radiměře, s dobrou náladou a natěšení, co si pro
nás pánové myslivci nachystali. Po příchodu na vlek
jsme byli rozděleni do skupin. Po krátkém vysvětlování
trasy a uvítání pány myslivci jsme se každá skupina vydala vlastním směrem. Čekala na nás spousta stanovišť
se zábavným a naučným programem, ale také malá mezistanoviště s úkoly na papíře. Po celou dobu, kterou jsme
se pohybovali po trase, vládla velice příjemná, pohodová a přátelská atmosféra. Děti ve skupinách byly velice
snaživé, šikovné, milé a dokázaly si navzájem pomoci
a podpořit se. Po příchodu a splnění všech úkolů, které se
bodovaly, na děti čekal ohníček, na němž si mohly opéci párek či buřt. Potom jsme se sešli před chatkou vleku,

kde probíhalo vyhodnocení. I když první místo vyhrála
skupina se jménem Diabolky, myslím si, že všechny děti
si zaslouží obrovskou pochvalu. Nešlo přece o soutěžení
a o výhru, ale o příjemně prožitý den se spoustou legrace.
Musím říci, že mezi největší atrakce nepatřil jen oheň, ale
i pejsek Bastien, který si s dětmi hrál a aportoval klacík.
I jeho přemohla únava, takže se po nějaké chvíli ukryl
ve svém pelíšku v autě.
Myslím si, že obrovské poděkování nepatří jen myslivcům a pedagogům, ale také dětem, které se chovaly přímo ukázkově a den si podle mě užily naplno. Hubertu
zdar…
Karolína Gerischerová, žákyně 9. ročníku

Den s Hubertem
Poslední úterý školního roku 2016 celá ZŠ Radiměř
vyrazila za myslivci na radiměřskou sjezdovku. Cesta
do kopce byla trošku náročná. U chaty jsme si odpočinuli
a za chvíli nás paní učitelka Selicharová rozdělila do sedmi skupin. Skupiny vycházely postupně a plnily tyto
úkoly: střílení ze vzduchovky, poznávání rostlin, ukázka
práce loveckého psa Bastiena, poznávání dřevin, vyprávění o parožích lesní zvěře, vyprávění o lese a loukách,
povídání o lovu zvěře. Po cestě mezi stanovišti jsme hledali zajímavé úkoly na papírech. Po projití všech stanovišť

jsme došli k chatě, kde jsme si opekli buřty a občerstvili
jsme se. Potom bylo vyhlášení vítězů a každý z vítězných
skupin dostal sladkou odměnu. Následoval pěší odchod
ke škole a k domovu.
Každému se líbilo něco jiného, ale děkujeme myslivcům a paní učitelce Selicharové za krásně připravený den!
Opět máme mnoho úžasných zážitků. Lovu zdar!
Tereza Pomykalová, Denisa Bártová, Doubravka
Veselá, Jirka Junek, Vojtěch Stejskal, žáci 5. ročníku
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Jak již bylo zmíněno v prvním článku, zvítězil tým Diabolky s kapitánkou Kájou Gerischerovou a se členy: Ondrou
Kinclem, Péťou Cardou, Tomášem Štefkem, Terezou Selicharovou, Terezou Pomykalovou, Nelou Mauerovou, Honzíkem Klofandou, Eliškou Kudovou a Láďou Trávníčkem. Gratulujeme!

Vážení spoluobčané,
ráda bych touto cestou poděkovala klukům z radiměřské Lověny: Lukášovi Kudláčkovi, Martinovi Mauerovi, Vlastíkovi Bubelovi, Davidovi Chválovi, přespolnímu myslivci Janu Mauerovi, Davidovi Hájíčkovi z Řádu sv. Huberta a pejskovi Bastienovi (za jeho bezmeznou poslušnost a opakované vrhání se do vod rybníčku), panu Jiřímu Burešovi st.,
Jiřímu Burešovi ml. a společnosti Geodézie Svitavy, která tento den podpořila svou vstřícností. Velký dík také patří všem
vlekařům, kteří nám již podruhé a zdarma zapůjčili na naši školní akci chatu a v neposlední řadě pedagogickému sboru
za pomoc na stanovištích. Jsem moc ráda, že se v naší obci najdou nadšenci, kteří se ve svém volném čase věnují dětem
a to jen pro dobrý pocit.
Pravda, někdy si na školní akci musejí vzít i dovolenou :-).
Moc všem děkuji a těším se na další společné projekty.
Mgr. Jana Selicharová, koordinátorka EVVO

K poctě svatého Huberta
Komenda Morava Řadu svatého Huberta se rozhodla požehnat obrázek sv. Huberta při Svatohubertské mši v kostele sv. Linharta v Horních Studénkách
a umístit u Myslivecké chaty v neděli 2. července 2017
v 11 hodin.

Při této příležitosti bude slavnostně odhalena pomníček sv. Huberta, požehnání pomníčku.
Podrobnosti v pozvánce.
Ve službách Řádu Josef Bartušek EOSH
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Exercicie Řádu sv. Huberta
Ve dnech od 9. do 12. března 2017 se konala v poutním
domě v Dubu nad Moravou tradiční duchovní obnova
na téma „Od ekologie primitivní k ekologii integrální“.
Hlavním přednášejícím byl spirituál Řádu sv. Huberta
Otec František Eliáš a úvodní přednášku měl Pavel Nováček z Univerzity Palackého v Olomouci na téma encykliky
Laudato si‘ papeže Františka.
Duchovní obnovy se zúčastnilo 25 členů Řádu sv. Huberta, kteří nalezli na faře Otce Jana Korneka, mimochodem také myslivce tělem i duší, výborné zázemí s domácí péčí. Přednášky se konaly v mysliveckém pokoji Otce
Jana, kde k příjemné atmosféře pokaždé přispívalo i hořící dřevo v krbu. Každý den jsme měli možnost jít do blízkého poutního kostela Očišťování Panny Marie na mši
svatou a v pátek také na křížovou cestu.
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Otec František Eliáš nás provázel celými exerciciemi s fundovaným výkladem biblických textů s odkazem
na dnešní dobu a s přesahem na věčnost a také se věnoval
každému, kdo s ním potřeboval individuálně probrat své
duchovní záležitosti.
Během společných sezení bylo rovněž hodně času věnováno diskuzím k současnému naplňování poslání Řádu
sv. Huberta, k plnění povinností členů v řádu a také k problematice současné myslivosti.
Děkuji všem zúčastněným za společenství, které jsme
během čtyř dnů spolu prožili, a rovněž za všechny modlitby o požehnání pro Řád sv. Huberta, jeho členy a budoucí
pokračovatele.
Daniel Fichna, sacrific ŘsH
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„Svatý Huberte, patrone náš, buď pozdraven!
Ty řádným dobrým myslivcům buď vždy nakloněn.
Chraň nás, až přijde lovu i života poslední den.
Až opustíme luh i les až zhasne lesních rohů ples,
buď nám vždy oporou!
Halou, halou, halali halou!“
Sestry a bratři ve službě Řádu sv. Huberta,
až opravdu přijde ta poslední hodina
a staneme před tváří Všemohoucího,
myslím si, že se nás nebude ptát,
v jaké jsme byli církvi,
ale jak jsme svým životem
a skutky naplňovali Kristův odkaz.
Proto si všichni buďme vědomi toho, že:
„V Řádu tehdy dobře bude,
až si všichni navzájem dokážeme
odpouštět a naše víra v dobro
Řádu bude podložena skutky.
Je těžké být dokonalý a nechybovat,
byť jen slovem, ale i ten kůň,
kterého chceme naučit jít správným směrem,
musí dostat do huby uzdu,
tak i my mějme tu schopnost
držet na uzdě sebe celého.“
(Pavel Bartoš, Emeritní Mistr Řádu sv. Hubeta, sacrificus)
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