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Počátky organizované pomoci potřebným v Hořicích jsou 
spojeny s hraběcím rodem Strozziů, který hořické panství 
získal po vévodovi z Valdštejna, konkrétně s Petrem Stroz-
zim a jeho ženou Marií Kateřinou. Petr patřil mezi velitele 
císařských vojsk Ferdinanda III. a těžké zranění, které utr-
žil během bojů v Itálii, ho přimělo přemýšlet nad osudem  
a utrpením vojáků. V roce 1658 dává tedy sepsat závěť, kde 
značnou část svého majetku poskytuje na zřízení invalidní 
nadace pro zestárlé, zchudlé a zneschopnělé vojáky. Když 
Petr padl o šest let později, stala se vykonavatelkou závěti 
bězdětná Marie Kateřina, která sama byla příkladem zbož-
nosti a křesťanského milosrdenství. Založila místní mari-
ánské bratrstvo a dala postavit dnes již neexistující kap-
ličku Čtrnácti pomocníků, jakožto přímluvu na ochranu 
města před nemocemi a válkou. Mimo to, že sama odkáza-
la celý svůj majetek nadaci zesnulého hraběte, ustanovila 
vlastní nadaci pro osm místních chudých. Z ní byla financo-
vána stavba malého špitálu, kde chudí přebývali, potravi-
ny, ošacení a osm zlatých ročně na osobu. Samotná správa 
Petrovy nadace byla svěřena arcibiskupovi pražskému a z 
rozhodnutí Karla VI. byla invalidovna vystavěna v Karlíně. 
Hořice si však vždy přály, aby se invalidovna vrátila do za-
kladatelského města, což se nakonec podařilo až ve třicá-
tých letech dvacátého století, neboť povolenou stavbu zdr-
žela světová válka. V současnosti se v budově invalidovny 
již nepečuje o válečné veterány, ale působí zde Ústav soci-
ální péče pro tělesně postižené. Krom toho dnes v Hořicích 
nalezneme i Domov důchodců. 

Nejnovější historickou etapu zahájila péče o potřebné  
v Hořicích v roce 2009, kdy bylo paní Janou Sieberovou za-
loženo Hospicové občanské sdružení Duha. Jeho cílem se 
stala podpora péče hospicového typu a vybudování mobil-
ního hospice v Hořicích. 

Již tentýž rok byl, tehdy ještě královéhradeckým bisku-
pem, Mons. Dukou vysvěcen základní kámen a s městem 

Hořice dohodnut patnáctiletý pronájem prázdného pavilo-
nu Městské nemocnice. Část prostorů pavilonu byla Duhou 
postupně zrekonstruována a vybavena potřebným inven-
tářem, který vzešel především z darů fyzických i právnic-
kých osob. Do budoucna se dále počítá s vybudováním ro-
dinných pokojů a kombinováním domácí hospicové péče  
s půjčovnou pomůcek. Ty hospic nabízí zapůjčit potřebným 
již nyní. Jedná se o polohovací lůžko, kontinuální dávkovač 
léků, sedátko do vany atd. 

Krom osobního jednání se Duha snaží na svoji aktivi-
tu upozorňovat v místních Občasných novinách, má vlast-
ní webové stránky (www.hospic-horice.cz) a mimo darů zís-
kává svépomocně tolik potřebné finanční prostředky pro-
střednictvím různých akcí. V roce 2009 byl v hořickém dě-
kanském chrámu Narození Panny Marie uspořádán kon-
cert sborů Ratibor a Vesna (z Hořic) a Tristianus (z Trste-
né, partnerské obce Hořic na Slovensku). V roce 2010 pro-
běhne v květnu charitativní koncert, ve spolupráci s nadač-
ním fondem Pepina a den otevřených dveří v době tradiční 
„Gothardské pouti“.

Hospicovému sdružení Duha se během jednoho roku po-
dařilo vybudovat malý, leč funkční hospicový projekt, který 
dodal péči o potřebné v Hořicích nový a širší rozměr. Byť je 
nutno dodat, že bylo třeba překonávat i nepříjemné překáž-
ky. Po počátečních neshodách s městem o nájemní smlou-
vě a po projití nezbytných technobyrokratických procesů, 
se objevil anonym, který se pokusil ohrozit vážnost a čest-
nost sdružení a jeho zakladatelky prostřednictvím negativ-
ních dopisů zasílaných na klíčové úřady. Protože však ano-
nym dal ve svých dopisech jasně najevo, že to, co mu vadí 
nejvíce, je křesťanský charakter Duhy, neměl nakonec žád-
ný větší úspěch. Přejme tedy Duze, aby podobných problé-
mů bylo do budoucna pokud možno co nejméně a aby její 
činnost dále úspěšně pokračovala ve prospěch těch, kteří 
to potřebují. 

Hořice v Podkrkonoší nalezneme v severovýchodních Čechách. Přestože mají pouze nece-
lých devět tisíc obyvatel, je to město bohaté na kulturu, vlastní tradice, historické okamži-
ky i instituce a služby různého typu. Jednou z těchto služeb i tradic současně, je i péče  
o potřebné.

Péče o potřebné v Hořicích
Bc. Jakub Holman

V  roce 2009 mělo České velkopřevorství 
48 členů. Během roku 4 zemřeli a byl 
přijat 1 nový člen. Zároveň bylo přijato 5 
nových postulantů – čekatelů na členství 
v řádu. Nejdůležitější mezinárodní akcí, 
které se z  ČR zúčastnilo 10 osob, byl Me-
zinárodní reunion, pořádaný v  portu-
galské Évoře — toto setkání se odehrá-
vá zpravidla jednou za čtyři roky a stano-
vuje program celého řádu na další obdo-
bí. Řád v  mezinárodním měřítku zajišťuje 
dostatek pitné vody v uprchlických tábo-
rech (Kebribeyah – Etiopie). Zde bylo v 
důsledku somálské krize umístěno v ka-
tastrofálních podmínkách mnoho uprch-
líků. Od r. 2005 zde  Řád zachránil přes 
60 000 lidských životů.

Generální kapitula Českého velkopře-
vorství se konala v  Praze. Členové Čes-
kého velkopřevorství se zúčastnili všech 
akcí spojených s  návštěvou Svatého 
Otce Benedikta XVI. v  České republice. 
Při této příležitosti také poprvé na ve-
řejnosti působila zdravotnická skupina 
dobrovolníků Lazariánské pomoci, vede-
ná postulantem cfr. Pavlem Ondráčkem. 
Byla vypracována a mezinárodní vlá-
dě předložena Heraldická a genealogic-
ká regule a Ministerstvu vnitra ČR byla 
také předložena k  registraci změna sta-
nov, odsouhlasená Generální kapitulou 
v  roce 2008. 

Dětská psychiatrická léčebna Opařany – 
dlouhodobá pomoc (kulturní programy) 
a podpora zejména artterapeutických dí-
len;
Nemocnice Měšice – vybavení nemocnice 
dekubitačními matracemi, kulturní pro-
gramy pro klienty;
Terapeutická komunita Magdaléna – 
společné besedy a pracovní poradenství 
pro klienty;
Obnova Mariánského sloupu - spoluprá-
ce s  Mariánskou hutí ak. soch. Petra Váni, 
zajištění finančních prostředků pro prá-
ci ve Vitorchianu, spolupráce při organi-
zování přednášek a výstavy Cesta kame-
ne, finanční podpora a realizace publika-
ce Cesta kamene II;
Finanční podpora prázdninového puto-
vání pro handicapované děti, pořádané-
ho Arcibiskupským gymnáziem Praha;
Finanční dar pro oběti zemětřesení 
v Itálii;
Svatojakubská cesta – zajištění přípravy 
a realizace mezinárodního projektu;
Antilopa Derbyho – spolupráce na za-
jištění přežití kriticky ohroženého dru-
hu, podpora vzdělávání dětí v  Senega-
lu, zprostředkování prodeje domorodých 
výrobků.

ProjeKty A HlAvní AKce v roce 2009
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Výroční zpráva Českého velkopřevorství 
za rok 2009


