Na adrese gdz.sub.uni-goettingen.de/gdz/ najdete domovskou
stránku digitalizačního projektu
univerzitní knihovny v Göttingen. V
nabídce této virtuální knihovny najdete například velmi zajímavou publikaci věnovanou rodu von Bülow,
další publikaci věnovanou rodu von
Reuss a řadu publikací zaměřených
na šlechtu z oblastí Schleswig-Holstein, Hessen, Hannover, Westphal,
Ostfries.
„Bildindex der Kunst und
Architektur“ (www.bildindex.de) je
server, kde najdete také mnoho obrázků z oblasti heraldiky a genealogie převážně německé provenience,
které jsou uloženy ve fotoarchívu
„Marburg“. Velmi podobné výsledky
však má i známý prohledávač www.
google.com, musíte však použít jeho
specializované vyhledávání v obrázcích na subadrese images.google.com
/ images.google.cz.
K rodu Schwarzenbergů najdete na českém internetu řadu informací. Na adrese www.karelschwarzenberg.cz najdete oficiální stránky
K.Schwarzenberga jako senátora.
Na adrese www.schwarzenberg.cz
najdete informace k zámku Orlík.
Na adrese www.hss.barok.org na-

jdete domovskou stránku časopisu
„Obnovená tradice“, který vydává
„Historický spolek Schwarzenberg“.
A na adrese www.zamekhluboka.cz
(také www.zamekhluboka.eu) najdete stránky spravované „Národním
památkovým ústavem“, které jsou
věnované zámku Hluboká nad Vltavou, ale obsahují bohaté informace i o rodu jeho posledních majitelů.
Mnoho informací najdete i na stránkách „české wikipedie“ (cs.wikipedia.
org/wiki/schwarzenberkové) a stránkách zámku Český Krumlov (www.
ckkrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_schwar.xml).
Na adrese www.geocities.
com/paris/rue/3871/herold/ najdete
internetové stránky zaměřené na heraldiku evropských a tedy i českých
měst, čerpající z díla Jiřího Loudy,
zejména z publikace „Znaky evropských měst“. Byť není adresa česká,
jsou stránky v češtině. Výhradně české znaky pak najdete na adrese znaky.unas.cz. Tento web však neposkytuje mnoho informací, pouze obrázky
znaků velkých českých měst.
Pokud se zajímáte o heraldiku, jistě znáte adresu www.hhg.cz,
kde sídlí „Hukvaldská heraldická
galerie“. Tento web nyní podstupuje
zásadní rekonstrukci a přechází na
redakční systém Joomla.
Jiří Ungermann

Součástí tohoto čísla časopisu bude i dotazník, kterým se
chceme obrátit na vás, naše členy a získat tak vaše názory a podněty k dalšímu rozvoji časopisu.
Miroslav Baroch a Jiří Ungermann

Obrázek na obálce: Vitrážové okno v Rideau Hall, rezidenci Generálního guvernéra Kanady. Okno
obsahuje symboly Kanadského heProběhla státní návštěva
raldického úřadu. Autorem vitráže presidenta ČR Václava Klause u velje Christopher Wallis. Více informací mistra Suverenního řádu Maltéznajdete v samostatném článku dále. ských rytířů frá Matthewa Festinga
v Římě dne 30. května 2009

Podobně jako v čísle 2/2008
máme i tentokrát pro vás připravenu anotaci o článcích, které pro
vás chystáme do Heraldiky a Genealogie č. 1-2/2009. Rozsah čísla bude obdobný jako v předchozích letech, a můžete se také těšit
na 8 barevných stran, plných obrázků ve středové části časopisu.
Mezi nejzajímavější stati
tentokrát patří práce autorů:
1) Tomáše Mikesky - Pluhové z Rabštejna
2) Jana Jůny - Popis vedlejších větví
Vítkovců
3) Stanislava Kasíka - O znaku
městyse Štěchovice
4) a Jaromíra Stacha - Příspěvek
k dějinám Židů v Bechyni
www.heraldickenoviny.cz, heraldika@email.cz

wallis/wallis.htm, www.ltgov.bc.ca/ Tato ukázka znaku Paula McCartnegovhouse/rogers-window.htm.
ye - hudebníka, kytaristy je ze znaku
zřejmá. Zajímavý je klenot ve kterém
Miroslav Baroch pták kormorán (Liver) drží kytaru.
Kormorán je celý černý (pařáty i zobák rovněž). Je to narážka na znak
města Liverpoolu, odkud všichni členové Beatles pocházejí. Velice zajímavá je latinská deviza pod znakem
– česky HLE MÉ SRDCE. Je to text
Dne 22.12.2002 uveřejnil písně, kterou složil Paul McCartney
britský deník Sunday Times zprávu, své první ženě Lindě v době její těžké
že známý hudebník skupiny Beatles nemoci. Upozornění na její památPaul McCartney konečně po pěti le- ku.
tech obdržel od College of Arms svůj
znak. Formálně byl znak College of
Arms udělen dne 18.7.2001 k jeho
padesátinám. Do rytířského stavu
byl královnou Alžbětou povýšen již
v roce 1997.

Zpěvák Paul McCartney
Palác na Via Condotti

Na svátek sv. Zdislavy, patronky země české po přijetí u Svatého Otce papeže Benedikta XVI.
uvítal v řádovém sídle na Via Condotti velmistr frá Matthew Festing
presidenta republiky Václava Klause
doprovázeného státní delegací. Velmistr s presidentem setrvali v přátelském rozhovoru, kde se vzájemně
informovali jak o charitativních aktivitách zejména Maltézské pomoci,
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Popis znaku Sira Paula McCartney,
Kt., M.B.E.
Arms: Or between two Flaunches
fracted fesswise two Roundels Sable
over all six Guitar Strings palewise
throughout counterchanged.
Crest: On a Wreath of the Colours A
Liver Bird calling Sable supporting
with the dexter claws a Guitar Or
stringed Sable.
Motto: ECCE COR MEUM (Behold
my heart).

www.heraldickenoviny.cz, heraldika@email.cz

Znak Paula McCartney

Další informace na internetu: www.
college-of-arms.gov.uk, www.paulmccartney.com,
www.sanhs.org/SHS
Newsletter 1.htm, www.timesonline.
co.uk/tol/newspapers/sunday_times/.
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tak i o prospěšných vztazích mezi
Českou republikou a Římskokatolickou církví. Setkání bylo zakončeno
besedou spojenou s pohoštěním v zahradě Velmistrovského paláce.

vorství, které řídil 15 let. 11.března
2008 na den sv. Eulogia z Kordoby
byl zvolen 79. velmistrem, nejvyšším
představeným Řádu maltézských rytířů. Další informace najdete v Klu-

Fotografie z návštěvy

79. velmistr řádu Frá
Matthew Festing, má britský původ.
Narodil se v Northumberlandu v roce
1949 jako syn sira Francise Festinga,
polního maršála, v jehož předcích je
mimo jiné zaznamenán blahoslavený
Znak 79. velmistra
Adrian Fortesue, mučedník z roku
1539. Vystudoval na koleji sv. Jana bovém časopise Heraldika a Geneav Cambridge historii a umění. Sloužil logie 1-2/2008, strana 120.
Poznámka: Převzato z tiskových
materiálů Kanceláře presidenta ČR
a řádu Maltézských rytířů
Další informace najdete na internetu: en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_
Military_Order_of_Malta,
www.
orderofmalta.org,
www.hrad.cz/cz/
kancelar_prezidenta/, www.hrad.cz/
cs/pro-media/tiskove-zpravy/6124.
shtml

Fotografie z návštěvy

v britské armádě v hodnosti plukovníka záloh. V roce 1977 vstoupil do
řádu a v roce 1991 složil velké profesní sliby. Od roku 1993 byl zvolen
velkopřevorem anglického velkopřewww.heraldickenoviny.cz, heraldika@email.cz
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obeznámeni s kanadskou historií a přenášet na další osoby. Všichni ersymboly. Postupem času mnozí Ka- bovníci v rámci Kanady mohou požánaďané začali požadovat vytvoření dat po udělení erbu o stejnou právní
domácího úřadu, který by převzal ochranu jakou mají obchodní značky
veškerou heraldickou agendu na či loga podléhající zákonu o obchodních značkách (Trade-Marks Act).
území Kanady.
V roce 1986 bylo vydáno proÚřad má své sídlo v Rideau
volání požadující vytvoření nového Hall, residenci Generálního guverheraldického úřadu a bylo předáno néra Kanady. Ten jako ztělesnění
státnímu sekretáři Davidu Crombi- kanadského monarchy má nejvyšší
emu, který v nápravomoci v kasledujícím roce
nadské heraldiuspořádal konfece.
Generálnírenci domácích a
mu guvernérovi
zahraničních heje přímo podříraldiků v Ottawě.
zen kancléř pro
Z jednání vzešel
heraldiku, jehož
dokument, který
úřad je součásvládu
důrazně
tí guvernérova
žádal, aby neprosekretariátu.
dleně vytvořila
V čele The Cananový heraldický
dian
Heraldic
úřad. 4. června
Authority stojí
1988
generálnejvyšší herold
ní
guvernérka
Kanady,
jehož
Kanady Jeanne
úkolem je dohlíSauvé
vydala
žet na bezchybkrálovský patent
ný chod úřadu
podepsaný kráa nese hlavní
lovnou Alžbětou
odpovědnost
II., kterým byla
za udělené erby,
oficiálně
zaloi když generálThe Royal Window od Ch. Wallise
žena kanadská
ní guvernér má
v prostorách Rideau Hall
heroldie. Dokupravomoc udělit
ment slavnostně
erb přímo. Od
předal představitelům Kanady princ 26.6.2007 zastává funkci nejvyššího
Edward, hrabě z Wessexu a Kanada kanadského herolda Claire Boudreau
se tak stala první zemí Commonwe- (PHdr., kanadský historik, genealog
athu, která získala právo udělovat a herold).
vlastní erby. V souvislosti s tímto dokumentem kanadská vláda zaručila Další informace na internetu:
ženám úplnou rovnost s muži a nyní en.wikipedia.org/wiki/Rideau_Hall,
ženy mohou erby vlastnit, dědit či je www.heraldry.ca/art/stained_glass/
www.heraldickenoviny.cz, heraldika@email.cz
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pracoval na mnoha stavbách civilních, církevních, universitách nebo
soukromých sídlech. Christopher
Wallis je váženým členem British Society of Master Glass Painters, Royal
Christopher Wallis je jedním Academy of Arts a Royal Heraldry
z předních kanadských umělců vytvá- Society of Canada (www.heraldry.
řejících vitráže. Narodil se v Londý- ca).
Mezi nejzajímavější kanadně, vystudoval Hammersmith School
ské
práce
Ch.Wallise patří Okno V
of Arts and Crafts a poté pokračoval
Rideau
Hall
(popisované dále), okno
jako učedník následující čtyři roky
„The Rogers
na EcclesiWindow“
astical Arts
v GovernStudios of
ment HouMartin Trase (Victoria,
vers
and
provincie
Lawrence
British CoLee. Roku
lumbia) a
1953 se stal
heraldicke
asistenokno v Ostem šéfa a
goode Hall,
studiovým
sídle Law
manažerem
Society of
v Lawrence
Canada.
Lee Studiu.
Okno
s
heraldicPřed svou
kým symemigrací do
bolem KaKanady v
nadského
roce 1959
heraldicképracoval na
ho
úřadu
pamětním
(The
Canaokně krále
dian
HeralJiřího VI v
dic Authorikapli Royal
ty), které je
Military
zobrazeno
College
v
Znak
Canadian
Heraldic
Authority
na
obálce
Sandhurstu
našeho
časopisu,
zobrazuje
rovněž
a na oknech v hlavní lodi nové katedrály v Coventry. Roku 1959 si otevřel odznaky úřadů jednotlivých kanadvlastní studio ve městě London v ka- ských heroldů a zcela navrchu je zobnadské provincii Ontario. Během své razen štít ze státního znaku Kanady.
dlouhé a úspěšné umělecké kariery Okno Christopher Wallis vytvořil při
www.heraldickenoviny.cz, heraldika@email.cz
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příležitosti pořádání 22. mezinárodního heraldického a genealogického
kongresu a bylo instalováno v prosinci 1996 v Rideau Hall, Ottawa.
Rideau Hall je od roku 1867 oficiální
residencí kanadského generálního
guvernéra.
The
Canadian
Heraldic
Authority (www.gg.ca/heraldry/index_e.asp) - kanadská heroldie je
úřad přímo podřízený královně Kanady, zastoupené Generálním guvernérem. Úřad je zodpovědný za
vytváření a udělování nových erbů,
vlajek (osobních standard) a odznaků (badge) kanadským občanům,
osobám trvale usazeným na teritoriu

schvaluje vojenské odznaky (badge),
vlajky a jiné symboly kanadské brané moci a poskytuje odborné informace z oblasti heraldiky.
The Canadian Heraldic Authority byl založen jako obdoba resp.
protějšek londýnské College of Arms
(www.college-of-arms.gov.uk), skotskému Dvoru lorda Lyona (Court of
the Lord Lyon) či úřadu nejvyššího irského herolda (Irská republika) a za
dobu své existence se proslavil svými
inovačními procesy při vytváření nových erbů a především snahou začlenit do klasické heraldiky symboliku
původních obyvatel severní Ameriky.
Před vznikem úřadu mohl Kanaďan

Rideau Hall, rezidence Generálního guvernéra Kanady

Kanady (roku 1982 byl přijat Canada
Act, který uvádí jako jediné oficiální
jméno země Canada) a právnickým
osobám. Úřad rovněž registruje již
existující erby udělené nebo uznané Kanaďanům jinými heroldiemi,
www.heraldickenoviny.cz, heraldika@email.cz

získat legálně erb jen skrze londýnskou College of Arms nebo v případě,
že měl skotské předky pomocí skostkého lorda Lyona. Tento proces byl
zdlouhavý a nákladný a úředníci-heroldi nebyli vždy dostatečně obšírně
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