Vážení přátelé,
obracíte se na mně s dotazy, jak proběhla investitura Bavorského vojenského řádu (BMO), na
kterou jste byli pozváni, ale z časových důvodů jste se nemohli zúčastnit. Pokud se neurazíte,
pokusím se odpovědět hromadně.
Investitura se uskutečnila v sobotu 12.3. v pevnostním městě Josefov a to za přítomnosti
dalších dvou tradičních řádů – Ferdinandus orden 1561 a Ordo Militaris et Hospitalis Sancti
Lazari. Mezi pozvanými byli významní hosté z České republiky, Německa, Rakouska,
Anglie, Irska, Belgie, Itálie, Monaka, Švýcarska, USA a Japonska. Celkový počet českých i
zahraničních hostů se pohyboval kolem 80. Současně slavnostní obřad provázela čestná stráž
120 vojáků v historických uniformách.
Primárním cílem investitury bylo povyšování nových rytířů, především z řad příslušníků
ozbrojených bezpečnostních sborů. Současně ale investitura vytváří platformu pro
mezinárodní setkání významných osobností. Pro zajímavost – předchozí investitura proběhla
na sklonku února 2016 v Tokiu.
Investitura v Josefově byla prvním setkáním BMO v České republice a bylo při ní do
rytířského stavu za mimořádné zásluhy povýšeno šest nových příslušníků bezpečnostních
sborů z celé Evropy, z toho dva čeští policisté. Dalších sedm stávajících rytířů obdrželo vyšší
stupeň záslužného řádu. Já sám jsem získal hodnost Komandér BMO. V rámci galavečera,
který následoval po investituře, byli představovány české i zahraniční charitat ivní projekty.
Z nejzajímavějších domácích to byl projekt Hestia, poskytující podporu a pomoc rodinám
vojáků a policistů, kteří ve službě zemřeli, nebo utrpěli vážné zranění. Autorem projektu je
snoubenka po padlém českém výsadkáři, který zemřel po bombovém útoku v roce 2014 spolu
se svými druhy na misi v Afgánistánu. Tento projekt má již od prosince 2015 záštitu BMO.
VIP hosté: První dva jmenované řády byly zastoupeny nejvyššími autoritami, tedy osobami
velmistrů a senátu.








Velmistrem BMO je Johannes Rupprecht, který je současně Českým zemským
komturem rakouského řádu Ferdinandus orden 1561 a Komandérem starobylého Řádu
Maltézských rytířů.
Velmistrem Ferdinandus orden 1561 je Ernst Kugler. Jeho rod si v 16.století
v tureckých válkách vysloužil rytířství a od roku 1561, kdy získal záštitu rakouského
vévody, českého krále a německého císaře Ferdinanda I. Habsburského, se věnuje péči
o vojenské vysloužilce. Odtud také název Řádu – Ferdinandus orden 1561, zřízeného
císařským dekretem z 9.9.1561. Dnes se Řád zaměřuje na podporu rodin příslušníků
bezpečnostních sborů, kteří ve službě utrpěli zranění, nebo zemřeli, pomoc obětem
domácího násilí, charitu a zdravotnictví.
Za německý spolkový parlament Bundestag, který udělil roku 2014 znovu
obnovenému BMO svou záštitu, byl přítomen Karl Heinz Brunner. Ten je současně
členem bezpečnostního výboru a prezidentem Rezervistů (aktivních záloh).
Nepřítomnou patronku BMO, princeznu Angelu von Hohenzollern, zastupoval její
kancléř – Juan Henri Tamenne. Jeho paní Yurie, je Japonska a přivezla si s sebou
japonské hosty.

Tuto informaci zaslal člen našeho KVV Ivan Dubec

Bavorský vojenský řád – Bayerischer Miltär Orden
Bavorský vojenský řád - Bayerischer Militär Orden je prestižním společenstvím, navazující
na původní Bavorský vojenský záslužný řád. Ten byl nejvyšším státním oceněním pro
příslušníky ozbrojených sborů, uděloval se podle zásluh v 5-ti stupních a získat ho mohli i
zahraniční partneři.
Zakladatelem byl bavorský král Ludvík II., spojenec Rakouska ve válce 1866 proti Prusku.
Řád byl udělován rakouským důstojníkům jako ocenění za spolupráci i po vzniku Německého
císařství, v němž si Bavorsko udrželo své mimořádné postavení. Zánik řádu je přirozeně spjat
s rokem 1918, který přinesl i zánik bavorského království. O tom, že BMO byl vnímán jako
velmi prestižní ocenění svědčí fakt, že naposledy byl udělen ještě v roce 1921.
Řád byl znovu obnoven v předminulém roce 2014 a to pod záštitou německé spolkové vlády.
Jeho cílem je navázání na slavné tradice původního vojenského záslužného řádu z let 18661818, tedy období, kdy byli čeští a bavorští vojáci spojenci. Znovu obnovený Bavorský
vojenský řád je nejenom vysokým oceněním, ale současně sdružuje významné aktivně
sloužící příslušníky ozbrojených bezpečnostních sborů na národní i mezinárodní úrovni. Je
otevřený i zasloužilým veteránům těchto sborů a významným osobnostem. Mezi patrony
BMO patří například princezna původního německého císařského domu, Angela von
Hohenzollern. V současnosti jsou jeho členové z desíti zemí – Německa, Rakouska, Belgie,
Monaka, Anglie, Irska, Itálie, Japonska, USA a České republiky.

