18. Svatohubertská slavnost
1. října 2011 - Praha
Dne 1. října 2011 se v areálu Pražského Hradu a okolí uskutečnila už 18. Svatohubertská slavnost,
protože na barokním Kuksu, kde se tradičně koná, probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Celá reprezentativní
akce začala v chrámu sv. Víta – Svatohubertskou zpívanou troubenou mší za zemřelé lesníky a
myslivce, kterou celebroval Mons. Dominik Duka OP.

Před zahájením mše vítají před chrámem sv. Víta příchozí hosty slavnostně odění vlajkonoši.
Pochopitelně, že se ihned stali předmětem zájmu stovek turistů-návštěvníků Pražského Hradu, kteří si
domů odvezli hezké fotografie.

Hosté byli uchváceni neopakovatelnou atmosférou tohoto monumentálního chrámu, který se postupně
velice slušně zaplnil myslivci a přáteli myslivosti z celé ČR i zahraničí.

Přítomní tuzemští i zahraniční účastníci velice oceňují, že naši myslivci mají tak úžasnou příležitost
uspořádat Svatohubertskou mši právě v těchto významných a reprezentativních prostorách.

Podzimní slunce už od „božího rána“ vytvářelo na strohých stěnách gotického chrámu neuvěřitelné
scenérie, které dodaly této myslivecké akci zvláštní až mystický nádech.

Brzy už byla volná jen „místa k stání“, ale nikomu ze stojících přítomných to nevadilo a nijak jim to
nepokazilo hluboký duchovní zážitek ze Svatohubertské mše.

Připraveny jsou i všechny složky hudebního doprovodu troubené mše – především Sbor Řádu sv.
Huberta a „Trubači Zábřeh“. Obě tělesa odvedla mistrovský výkon a výrazně přispěla k dokonalému
prožitku přítomných z celé mše.

Přesně v 10 hodin přítomní zpozorněli - z pravé strany chrámu nastupují hlavní účastníci celé mše –
církevní představitelé a členové Řádu svatého Huberta.

Čelo průvodu členů a představitelů Řádu svatého Huberta – přichází v pořadí určeném zásadami
řádové ceremonie. Nejen, že jim to (zejména dámám) mimořádně sluší, ale i účast členů řádu (včetně
těch ze zahraničí), byla dle našeho názoru velmi hojná.

Pan velmistr Řádu svatého Huberta Jan František Votava je jako vždy usměvavý, ale dnes se za jeho
úsměvem přece jen skrývá jisté napětí, které je odrazem odpovědnosti za zdar této velkolepé
myslivecké i řádové akce.

Řádový průvod uzavřeli slavnostně odění vlajkonoši. V pozadí už přichází církevní představitelé.

Přichází Mons. Dominik Duka OP, který bude troubenou Svatohubertskou mši celebrovat.
Upozorňujeme na oblečení pana arcibiskupa s lesnicko-mysliveckými motivy! Krásný je i motiv
svatého Huberta (trošku skrytý pod pallou). Už jen volba oblečení pro tuto mysliveckou příležitost
ukazuje jaký nadstandardní vztah má pan arcibiskup k myslivosti a myslivcům! Jen drobná poznámka
– i díky práci Řádu svatého Huberta.

Vše je připraveno k zahájení slavnostní mše. Sbor i trubači jsou připraveni, členové řádu vstoje vítají
pana arcibiskupa a církevní představitelé stoupají po schodišti.

Televizní kamery (ČT2) běží, trubači troubí krásné zahajovací fanfáry a členové řádu s plnou vážností
očekávají zahájení slavnostní mše.

A to už je začátek celého programu. Pan velmistr Řádu svatého Huberta Jan František Votava velmi
vhodně volenými slovy uvádí celou akci a vítá všechny přítomné.

Na stolku u stěny chrámu jsou na temně zeleném jedlovém chvojí vkusně přichystány „dary země“.

Pohled na účastníky při zahájení mše (ze západní strany chrámu sv. Víta).

Pan arcibiskup Mons.Dominik Duka OP proslovil v průběhu mše krásnou „mysliveckou a lesnickou“
řeč! Nechci spekulovat, ale troufám si tvrdit, že podobnou řeč tolik prodchnutou upřímnou láskou a
vztahem k myslivosti, lidem a přírodě, tato katedrála ve své historii od nejvyššího představitele
katolické církve ještě neslyšela! Většina přítomných byla slovy, myšlenkami i obecně akceptovatelnou
přirozenou vírou pana arcibiskupa skutečně unesena!

I členové řádu přinášející „dary země“ byli ovlivněni vážností a velebností těchto okamžiků v chrámu
sv. Víta.

I když někteří škodolibí kritici Řádu svatého Huberta poukazují na jistou „omšelost“ členů řádu (stejně
jako u mnoha členů v dalších mysliveckých organizacích), přinášíme zde půvabný důkaz toho, že
podobná tvrzení se ani v řádu nedají rozhodně paušalizovat.

Průběh slavnostní Svatohubertské mše je silným zážitkem nejen pro praktikující katolíky, ale i pro
všechny přítomné!

Svatohubertská mše je u konce a šťastné úsměvy členů Řádu svatého Huberta dokazují, že první krok
celé slavnosti se povedl na podtrženou jedničku s hvězdičkou! Bohužel je škoda, že ČT2 neměla tolik
trpělivosti a přímý přenos nedokončila.

Ovšem venku před chrámem sv. Víta, kam se špalírem všech členů Řádu sv. Huberta vyhrnuli
účastníci slavnostní mše - „by jablko nepropadlo“. A pozor, zdání klame! Kráska snědé pleti uprostřed
snímku není jen tak nějaká turistka, ale pozorná účastnice celé Svatohubertské mše. A mohu potvrdit,
že přítomní turisté hned věděli, že jde o myslivce-lovce a reagovali na ně velmi pozitivně.

Z chrámu sv. Víta se účastníci slavnosti přesunují před Arcibiskupský palác na Hradčanském náměstí.
Akce pokračuje společenskou částí v Arcibiskupském paláci, kde budou všichni pozvaní - hosty pana
arcibiskupa. Účastníci průvodu se svými čtyřnohými miláčky budili zaslouženou pozornost.

Všichni netrpělivě očekávají příchod dvou hlavních osob. A podzimní slunce se překonává a praží a
praží nejen do pražské dlažby (cca 28º C).

A lehký šum v davu signalizuje, že představitelé dvou hlavních subjektů přicházejí. Pan arcibiskup
Mons. Dominik Duka OP a pan velmistr řádu sv. Huberta Jan František Votava z Horní Krupé. Oba se
usmívají, což je signálem toho, že se mše skutečně povedla na výbornou.

V prostorách Arcibiskupského paláce je vše vzorně připraveno na zahájení společenské části
Svatohubertské slavnosti.

Všichni jsme uchváceni výzdobou reprezentačních prostor paláce, kde prostou bílou výmalbu s
pozlacenými štukami doplnily velkolepé tapiserie s přírodními či dokonce loveckými motivy.

Takže každý, kdo očekával tradiční obrazy svatých či výjevy z jejich života byl překvapen tím, že
výzdobě převládají přírodní motivy. Interiéry paláce tak na návštěvníka působí mile a příjemně!

Přítomní hosté se přesvědčili o tom, že pan arcibiskup se neusmívá jen v rámci oficiálních aktivit, ale
že je to „i v civilu“ nesmírně skromný, příjemný a srdečný člověk. A myslivci i přátelé myslivosti se
dnes shodli na tom, že nejen katolická církev v ČR, ale i ostatní občané mají velké štěstí, když je
nejvyšším církevním představitelem u nás takový mimořádný člověk. A že v případě navrácení
církevního majetku, nebude myslivost na církevních pozemcích žádnou „utlačovanou Popelkou“.

Společenská část slavnosti utekla jako voda a poslední účastníci opouští příjemné prostředí
Arcibiskupského paláce.

A venku čeká účastníky „příjemně“ vyhřáté dláždění Hradčanského náměstí, což „oceňují“ zejména
členové řádu sv. Huberta, kteří mají na svých uniformách ještě řádové pláště s kožešinovými límci.
Ale všichni jsou nadmíru stateční a dodržují „ústrojní kázeň“.

A pomalu se začíná řadit slavnostní průvod. I naši nejvyšší myslivečtí představitelé - nedbajíce svého
osobního pohodlí – se zapojují do formování průvodu.

Do průvodu se řadí nejen členové Řádu sv. Huberta z ČR, ale i jejich kolegové ze zahraničí. Je
pochopitelné, že se toto neobvyklé dění stává středem pozornosti turistů z celého světa. A fotoaparáty
jsou v plné pohotovosti, takže se naše myslivecká slavnost rozletí doslova do celého světa!

Čelo průvodu tvoří „jezdectvo“ Policie ČR. A to skutečně milé, krásné a reprezentativní (koně i
policistky)! Řada „starších kusů“ z řad myslivců a přátel myslivosti litovala, že jim není o 20 - 30 let
méně, aby mohli nastoupit do služby k takové půvabné „policejní kavalerii“!

Sokolníci a kynologové se svými miláčky vytvořili „odborné čelo“ průvodu.

Těsně před startem! Za chvíli se dá průvod do pohybu.

A už je to tady! Průvod se dává do pohybu a obchází Hradčanské náměstí.

Sokolníci se svými dravci a sovami byli středem pozornosti.

Stejně jako kynologové se svými psy řady loveckých plemen.

Za kynology šlo čelo průvodu Řádu svatého Huberta.

Praporečníci pochodovali na konci oficiální části průvodu a pak následovaly stovky příznivců
myslivosti.

Z Hradčanského náměstí pochoduje celý průvod dolů „Nerudovkou“ a účastníci přemítají, zda je lepší
pochodovat z prudkého kopce nebo do prudkého kopce. To ostatně pozná každý účastník na své kůži,
když po zdolání „srázu“ Nerudovy ulice a zatáčky do Vlašské ulice začal průvod stoupat „do výšin“
Strahovského kláštera.

A zde je vytoužený cíl účastníků průvodu – zahrada Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského. Docela nám bylo líto členů řádu, když po náročném výstupu museli pod neúprosnými
slunečními paprsky ještě statečně absolvovat slavnostní nástup a zahájení odpolední „terénní akce“.
Pan velmistr Řádu svatého Huberta zahájil tuto část slavnosti a informoval o jejím dalším programu.
Pak proběhly zdravice, v nichž zaujal projev zástupce MZe pana ing. Martina Žižky, Ph.D., který
zdůraznil, jak MZe podporuje myslivost v ČR i myslivecké organizace; a uvedl, jak je bude MZe dále
podporovat; a projev místopředsedy ČMMJ ing. Papeže, který zdůraznil spolupráci ČMMJ s Řádem
sv. Huberta na této akci. Takže vše oficiální úspěšně proběhlo a odpolední část programu byla
zahájena.

Pro účastníky byly vedle hodnotného programu připraveny i prodejní stánky s mysliveckou tematikou
a zbožím i stánky s občerstvením.

Panorama staroslavné Prahy, do kterého je jako zelená perla (ve spodní části fotografie) zasazena
zahrada s celodenním programem 18. Svatohubertské slavnosti váženého Řádu sv. Huberta.
Bylo to velkolepé
Bylo to důstojné
Bylo to příjemné
Bylo to vyváženě církevní, světské i kulturní
Byla to fantastická propagace myslivosti
Omlouváme se, ale více informací jsme do tohoto bleskového zpravodajství M.I.S.u nestačili zařadit!

Autorem textu a fotografií je oficiální zástupce APM ČR na slavnosti Ing. L. Řehák Ph.D.

