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Carissimi Academici, milí členové a přátelé Akademie Koruny svatováclavské, 

již po druhé v krátkém čase se k vám dostává mimořádné číslo našich Listů. A i tentokrát je 

monotematicky zaměřené a souvisí s jednou výjimečnou událostí, za níž Akademie Koruny 

svatováclavské stojí. 

Na počátku byl jeden z mnoha rozhovorů, který jsem ve volném čase vedl s přítelem Stephanem U. 

Breu v Madridu, během mezinárodní konference, a ve kterém zmínil velké přání, jež úzce souviselo 

s jeho rodištěm a místem, kde prožil své dětství – St. Gallen ve Švýcarsku. Šlo o ostatky svatého 

Galluse a svatého Othmara, které v roce 1353 s sebou do Čech přivezl, v té době Římsko-německý 

král a Český král, Karel IV. Stephan také objevil článek, ve kterém se psalo o tom, že někdy v roce 

2018 měla malá skupinka ze Švýcarska možnost ostatky shlédnout, a tak projevil přání, zda by se 

mohla pouť k ostatkům zopakovat. Znovu jsme se k této otázce dostali v září v maďarském 

Mariapóczi a v říjnu na setkání v Casale Monferrato jsme již díky informacím od dr. Marka Vařeky 

věděli, že lebka sv. Galluse, která byla uložena v kostele sv. Havla na Starém Městě, byla nenávratně 

zničena během husitských válek. Nicméně z uvedeného článku bylo možné dovodit, že švýcarská 

skupinka byla u ostatků v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, a tak jsem oslovil Metropolitní 

kapitulu u sv. Víta v Praze, zda se zde nacházejí ostatky obou svatých. Velmi mile mě překvapila 

rychlá reakce na můj dotaz a potvrzení, že skutečně se ostatky sv. Galluse a sv. Othmara nacházejí 

v katedrále, že jsou součástí tzv. souboru Karlštejnských ostatků, které byly z Karlštejna přeneseny do 

katedrály a to nejprve do kaple sv. Václava a později do velkého ostatkového relikviáře – oltáře 

v Kapli svatých Ostatků. Nic nebrání je pro účely pouti snést a vystavit. Na tomto místě se sluší 

vyslovit velké poděkování Damiánu Fáberovi z Metropolitní kapituly. 

Vše se podařilo a tak v pátek 18. listopadu 2022 v 17:00 mohla v Kapli svatých Ostatků být zakončena 

malá rodinná pouť k ostatkům sv. Galluse a sv. Othmara. Se Stephanem U. Breu a jeho rodinou 

přiletěl do Prahy také J.K.V., titulární král Rwandy, Juhi VI. Šlo o jeho vůbec první návštěvu Prahy  

a České republiky vůbec. A nešlo o náhodu. Stephanu U. Breu byl v roce 2017 potvrzen J.K.V., 

titulárním králem Rwandy, Juhi VI. titul Marquis de Saint Othmar, který Stephan obdržel od 

posledního vládnoucího krále Rwandy Kigeli V., právě v úzké souvislosti s vazbou na své rodiště St. 

Gallen a v úzké spojitosti se sv. Othmarem a sv. Gallusem. Všichni přítomní se v tichosti pomodlili  

a poprosili o požehnání a pomoc těchto dvou mimořádných světců křesťanské církve pro naše 



ROČNÍK I. LISTOPAD 2022 2. MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO 
 
 

snažení a rodiny a pro bezpečný návrat domů a vzpomenuli i františkánské opatství a blaho všech 

bratří františkánů, kteří tam žijí a pracují. 

Výjimečnost celého dne rámovaly ještě dvě události. Dopoledne oba vzácní hosté v doprovodu 

prezidenta Akademie Koruny svatováclavské Antonína Staňka navštívili kostel Panny Marie Vítězné, 

ve kterém se poklonili Pražskému Jezulátku a večer po návštěvě katedrály byli během soukromé 

audience přijati v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí Jeho Eminencí Dominikem 

kardinálem Dukou, emeritním arcibiskupem pražským a primasem českým. 

Během pátečního podvečera v katedrále a později i v Arcibiskupském paláci doprovázeli oba vzácné 

hosty členové a příznivci Akademie Koruny svatováclavské, pro které, jak všichni svorně poznamenali, 

to byl rovněž výjimečný den. 

Samotný závěr večera byl ve znamení přátelské večeře v Klášterním pivovaru Strahov s tradiční 

českou kuchyní a místním pivem, na kterou všechny účastníky rodinné pouti pozval Stephan U. Breu. 

V otevřené diskusi Stephan znovu připomenul význam dnešního dne pro něj osobně a jeho rodinu, 

poděkoval J.K.V. Juhi VI. za přízeň a poděkoval všem, kteří výjimečnou událost připravili. 

V závěru pak Stephan U. Breu předal prezidentu Akademie Koruny svatováclavské, doc. Antonínu 

Staňkovi, Kříž za zásluhy, který mu udělilo Představenstvo švýcarské humanitární nevládní organizace 

International Pestalozzi Society za kulturní a vzdělávací služby české mládeži. 

Oba hosté pak od člena prezidia Akademie Koruny svatováclavské Jakuba Zemana obdrželi krásné 

upomínkové předměty umělecké hodnoty. 

Na závěr je třeba poděkovat společnostem a jednotlivcům, kteří podpořili tuto návštěvu:  

Hotel Belvedere – Praha https://www.hotelbelvedereprague.cz 

Belcredi Bistro & bar  belcredibistro.cz 

Klášterní pivovar Strahov www.klasterni-pivovar.cz 

Antonin Staněk https://antoninstanek.cz/ 

Jakub Zeman http://www.jakubzeman.cz/ 

Bc. & Bc. Nathaniel Filip  https://nathanielfilip.cz/  

Ing. Miroslav Matějka, Svatoslav Miller 

 

 

 

  

 

https://www.hotelbelvedereprague.cz/
https://belcredibistro.cz/#menu
http://www.klasterni-pivovar.cz/
https://antoninstanek.cz/
http://www.jakubzeman.cz/
https://nathanielfilip.cz/
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Návštěva J.K.V. titulárního krále Rwandy Yuhi VI. a J.E. Stephana U. Breu, Marquis de Saint Othmar 

s rodinou ve fotografii 

Pátek 17.11.2022 

 
Společné setkání po příletu 

 

Sobota 18.11.2022 

              
Kostel Panny Marie Vítězné zleva: Yuhi VI.     Kaple svatých Ostatků v Katedrále sv. Víta 

a Stephan U. Breu před oltářem Pražského Jezulátka 

 

 
Ostatky sv. Othmara a sv. Galluse 
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Před ostatkovým oltářem v Kapli svatých Ostatků 

 

 
Přijetí J. Em. Dominikem kardinálem Dukou v Arcibiskupském paláci v Praze na Hradčanském náměstí 

Zleva: M. Drugda, M. Matějka, S. Erbandorf, Yuhi VI., kardinál Duka, A. Staněk, S. U. Breu, , K. Zeman, H. Breu, S. Miller, N. Filip, J. Zeman,  

A. Breu a A. Breu 
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J. K. V. YUHI VI., titulární král Rwandy     J. E. Stephan U. Breu 

 

 
Zápis v pamětní knize 
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Dekret a insignie ocenění Cross of Merit of the International Pestalozzi Society. 


