
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOST
ČESKÉHO VELKOBAILIVIKU

VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO 
ZA ROK 2007

HUMANITÁRNÍ PRÁCE
Hospici pro postižené roztroušenou sklerózou v Žírci bylo věnováno 8000,-Kč. Na studny do 
východního Konga   zaslal Petr Jílek za Společenství pomocníků Řádu sv. Lazara 3 200 eur 
na výstavbu   14 studní a školu v pralese.Kontakty zařídil otec Juan od augustiniánů.Řád 
odsouhlasil financovat jednu studnu z našich prostředků. Dr. Kubíček informoval o novém 
hospici v Prachaticích s 30 lůžky, který je sice nejmodernějším hospicem v ČR, má ale 
problémy s obsazeností. Ivan Medek a dr. Hynek z karlovarské komendy navštívili hospic ve 
Verušičkách a postavili jim z prostředků komendy pergolu a dodali benzínovou sekačku na 
trávu. Komenda si vzala nad tímto hospicem patronát.Finanční výtěžek z koncertu byl 
zanedbatelný. Prof. Bluma  a dr. Pořízka jednali na prostějovské radnici o pomoci při 
vybudování hospice  v jednom z pavilonů bývalé nemocnice. Radnice tomu byla příznivě 
nakloněna. Po projednání s dr. Stejskalem, s ing. Hellerem a dr. Kubíčkem se nakonec 
ukázalo, že budova, která by mohla být k dispozici není na vybudování hospice vhodná. 
Naopak se začne budovat druhý pražský hospic za podpory úřadu městské části Praha 4. Dr. 
Andrle navrhl koupit statek pro 10 - 20 psychicky nemocných osob, kde by tito pracovali a 
samostatně hospodařili. Vzhledem k vágnosti projektu a k jeho nezajištěnosti nebyl návrh 
schválen. Pro domov Betanie bylo zajištěno zapůjčení odsávačky hlenů pro nehybné pacienty. 
Pro lékařku tohoto domova byl proveden lobbying u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, 
která s ní odmítala uzavřít smlouvu. Po našem zásahu smlouva byla uzavřena. Rovněž bylo 
dohodnuto s okresním ředitelstvím VZP, že jí bude proplácet i biochemii a laboratoře, které 
doposud odmítala platit.

MEZINÁRODNÍ KONTAKTY
Velké investitury Evropského velkobailiviku v Krefeldu  se zúčastnili Blumovi, Asterovi, 
Medkovi, postulanti Kadrman a ing. Farka. Rakouské investitury v Linci se zúčastnili 
Blumovi a Asterovi. Na této investituře převzal prozatímní řízení jurisdikce vicekancléř dr. 
Hendriks vzhledem k dlouhodobé těžké nemoci rakouského velkobailiva. Velké investitury 
francouzského velkobailiviku, na níž byl instalován duchovní převor bailiviku a jehož se 
zúčatnil i J.k.V. vévoda z Braganzy a velkobailivové z Nizozemí, Portugalska a Rakouska se 
zúčastnili Blumovi, Asterovi a Hynkovi.

MEZIŘÁDOVÁ SPOLUPRÁCE
Slavnostní troubené mše Řádu sv. Huberta , celebrované kardinálem Vlkem ve svatovítské 
katedrále se zúčastnil Blumovi, asterovi, Medkovi, ing. Olšovský, Michal Vondráček, 
František Adamík, ing. Farka a Martin Kadrman. Po mši se konala audience kardinála Vlka na 
arcibiskupství, kde za Řád promluvil prof. Bluma. Svatohubertské mše v Plzni se zúčastnil 
prof. Bluma, Petr Jílek, ing. Olšovský, František Adamík, Antonín Urbánek, Ivan Medek, ing. 
Farka a Martin Kadrman. Prof. Bluma při té příležitosti předal sídelnímu biskupovi 
plzeňskému,mons. ing. Radkovskému dar od spirituálního protektora Řádu, J.B. Řehoře III. 
Svatováclavský řád uspořádal koncert v Senátu, kterého se zúčastnil členové diplomatického 
sboru a senátoři. Za náš Řád se zúčastnili manželé Blumovi a Vilma Kočová. Další akcí 
svatováclavského řádu byl mezinárodní den v dětském táboře v Hamru na Jezeře, kterého se 



zúčastnili manželé Jílkovi a Michal Vondráček. Investitury svatováclavského řádu v 
Hajnicích se zúčastnili Blumovi a ze zahraničí přijel chev. Piontek.

SJEDNOCOVÁNÍ
Kapitula ČVP stanovila velkobailiva ČVB prof. Blumu koordinátorem sloučení ČVB a ČVP. 
Bylo dohodnuto, že zástuipci obou obediencí se budou navzájem zúčastňovat jours fixes. Byla 
zároveň vytvořena společná redakční rada dosud vycházejících bulletinů "Reunion" a 
"Smaragdový kříž" s předsedou Petrem Jílkem. Nový bulletin české provincie našeho Řádu 
dostal jméno " Lazariánský reunion". Kapitula ČVP udělila prof. Blumovi vyznamenání "Pro 
fide et merito" II.třídy za pomoc při utváření křesťanského společenství dam a rytířů sv. 
Lazara v českých zemích. Investitury ČVP na Karlštejně se zúčastnili Michal Vondráček, 
František Adamík, ing. Fanta a ing. Olšovský. 

DUCHOVNÍ ČINNOST
V rotundě sv. Kříže byla bohoslužba k poctě sv. Josefa. .František Adamík přeložil spis " 
Řehole velká sv. Basila Velikého" a vydal ho svým vlastním nákladem. ing. Olšovský se za 
Řád zúčastnil slavnostní mše Karlštejnské kapituly. Česká jurisdikce se zúčastnila oslav 550. 
výročí vzniku Jednoty bratrské. Přispěli jsme částkou 6000 Kč, z toho Ivan Medek a ing. 
Miřejovský přispěli 5000,-Kč.Zúčastnili jsme se i slavnostního večera k výročí v Nosticově 
paláci.  K výročí úmrtí Karla IV. se konala na Karlštejně  slavnostní mše, které se zúčastnil 
ing. Olšovský. Ke stejnému výročí se konala i slavnostní mše ve svatováclavské kapli u sv. 
Víta i pobožnost u hrobu Karla IV, kterou celebroval kardinál Vlk.  Řádového dne sv. Lazara 
v kostele sv. Tomáše  se mší, kterou celebroval otrec Juan za spoluúčasti mgr. Smetany, 
emeritního předsedy Ekumenické rady církví  v ČR a kaplana karlovarské komendy  Šourka 
se zúčastnili se i dva zástupci svatováclavského řádu a svatohubertského řádu. Po mši se 
uskutečnilo přátelské setkání v refektáři augustiniánského kláštera.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Dr. Pořízka navrhl vytvoření nové komendy v Olomouci pod vedením prof. Trapla. Komenda 
by měla 6 postulantů. Byli přijati  i další postulanti zatím u komendy v Praze a to Tomáš 
Coufal, dr. Voženílek, Martin Kadrman, ing. Farka , dr. Vambera. Mgr. Voříšek, velitel 
plzeňské komendy byl navržen an vyznamenání CMLJ.Plzeňská komenda navrhla celou řadu 
povýšení: cfr. Karbus z OLJ na CLJ, cfr. Urbánek z MLJ na OLJ, cfr. Lang z MLJ na OLJ a 
cfr.Terč z MLJ na OLJ. Kancléř navrhl prof. dr. Blumu na udělení GCLJ.Vedení řádu 
stanovilo jednotný členský příspěvek ve výši 65 USD za každého člena bez ohledu na 
hodnost. Tento příspěvek se odevzdá kompletně mezinárodnímu vedení řádu.  Splatný je do 
konce roku 2007. Vedení mezinárodního řádu rovněž stanovilo, že se nebude platit za vstup 
do řádu a nebude se také platit za povyšování do vyšších hodností. Vedení jurisdikce 
stanovilo členský příspěvek, který zůstane vedení řádu pro rok 2008 ve výši 1300 Kč. Při 
příležitosti 100. výročí skautingu se konala v příbramském divadle výstava, kde byly 
umístěny i dva panely o činnosti našeho Řádu. Na velké kapitule ČVP se dne 17.12. vzdal své 
funkce administrátor doc. Trefný.  Většina členů ČVP podalo přihlášku do ČVB a vytvořili 
novou komendu Anežky Česká, která bude přiřazena k Hospici sv. Lazara v Praze - 
Bohnicích. Velitelem komendy bude doc. Susa. Pracuje se na internetových stránkách , práce 
však postupuje velmi pomalu a stránky nejsou stále plně funkční.



OSOBNÍ  AGENDA K 31.12.2007

Český velkobailivik měl ke konci roku celkem 33 členů a 11 postulantů. Dle jednotlivých 
komend:

Pražská komenda 13
Plzeňská komenda   7
Karlovarská komenda   7
Prostějovská komenda   6
V průběhu roku zemřel kaplan prostějovské komendy ThDr. E. Stariček.  

AKTIVITY ŠPITÁLNÍKA

- pro 85letého muže, který žije sám v bytě na sídlišti v Praze, a je po pěti operacích kyčelního 
kloubu (po bytě se pohybuje jen s pomocí chodítka), se podařilo zajistit bezplatnou opravu 
invalidního vozíku
- opakovanými urgencemi při jednání s několika institucemi byl pro 62letého pacienta z Brna, 
trpícího bolestmi páteře na základě degenerativního onemocnění, se podařilo vyřídit vydání 
průkazu ZTP, který svému držiteli zaručuje mimo jiné volné parkovací místo před jeho 
domem, osvobození od dálničního poplatku a řadu další podstatných výhod
- na základě prosby rodičů 18leté dívky z Klatov, trpící vrozenou dysplazií kyčelního kloubu, 
kteří nebyli spokojeni s přístupem ošetřujícího specialisty, byla domluvena konzultace u 
přednosty ortopedické kliniky 1. LF UK v Praze, který následné pacientku převzal do péče
- při jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou byl získán předběžný příslib na úhradu 
zdravotní péče v zamýšleném novém hospicI, který by měl být Řádem vybudován v Praze 4
- pro 33letého manuálně pracujícího muže z Trutnovska, trpícího již řadu měsíců svalovou 
slabostí obou horních končetiny nejasného původu, bylo domluveno převzetí do péče 
specialisty neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole v Praze
- pro 74letu ženu, žijící ve vesnici na Olomoucku a trpící vážným neurologickým 
onemocněním, do té doby nedostatečně léčeným jen praktickým lékařem, se podařilo 
domluvit převzetí do péče přednosty neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci
- na základě telefonické informace o obtížích s kyčelním kloubem 80leté sestry Řádu sv. 
Františka byl zajištěn její okamžitý převoz z místa přechodného bydliště ve Staré Boleslavi do 
Prahy; na základě vyšetření byla zjištěna patologická zlomenina krčku stehenní kosti, ihned 
implantována totální endoprotéza a následně zavedena léčba primární příčiny zlomeniny – 
pokročilého nádoru mammy
- na podkladě informace o zlomenině bérce 18letého lyžaře z Prahy a jeho převozu do 
nejbližší nemocnice ve Vrchlabí byl přímo s ředitelem nemocnice domluven okamžitý 
operační zákrok a po několika dnech zajištěn převoz zraněného do fakultní nemocnice v místě 
jeho trvalého bydliště

LAZARIÁNSKÝ SERVIS

Dokončování finanční sbírky na vytvoření památníku hrdinným matkám a ženám jako obětem 
komunistické totality. Do konce roky 2007 se vybralo více než 800 000,-Kč, zbývá ještě 
vybrat necelých 200 000Kč. Památník bude instalován v Praze 2 na nábřeží. František 
Adamík vydal vlastním nákladem dílo " Hodný žáček", které je výpovědí z událostí jeho 
života a je určené dětem a mládeži. Michal Vondráček, vedoucí Lazariánského servisu, byl 



delegován KDU-ČSL do bezpečnostní a kriminální komise Magistrátu hl.města Prahy. 
Lazariánský servis zahájil akci k vydání knihy " Rytířské sliby pro dnešek. V této akci bude 
pokračováno i v roce 2008. Osm členů lazariánského servisu se zúčastnilo akce " 
Nezapomeňte na oběti komunismu" u pomníku obětí komunismu na Újezdě. Při benefičním 
koncertě " 30 studní pro Afriku" v kostele sv. Tomáše zajistilo 9 členů Lazariánského servisu 
pořadatelskou službu a ostrahu pokladny. Do projektu ŠANCE pro děti ulice a zneužívanou 
mládež, k výstavbě asylového domu věnoval Michal Vondráček 15 000 Kč z aukce svých 
grafických děl. Lazariánský servis spolu se Svazem skautů ČR zajišťuje historické vycházky 
do centra Prahy pro mládež z Moravy a zároveň i hradí ubytování pro 50 účastníků ve 
Františkánském klubu u kostela Panny Marie Sněžné. Bylo předáno 3000,-Kč ve prospěch 
Diakonátního zařízení Církve českobratrské pro tělesně postiženou mládež.V září 2007 se 
zástupci Lazariánského servisu zúčastnili celorepublikového setkání politických vězňů, kde 
poinformovali o činnosti Řádu sv. Lazara i o činnosti Lazariánského servisu. Dětskému 
hospici v Malejovicích bylo věnováno 2000,-Kč. Stejná částka byla věnována Dětskému 
domovu v Dubenci. Salesiánské provincii v Praze 8 bylo věnováno 1000 Kč. Na výstavu o 
činnosti Řádu v divadle v Příbrami uhradil Lazariánský servis náklady ve výši 12000 Kč na 
tabule a stojany. Akce byla také prezentována na internetu.
Stále trvá patronát Lazariánského servisu nad Diakonátním domovem odpočinku ve stáří v 
Krabčicích pod Řípem. Službu zde zajišťuje členka Lazariánského servisu Ivanka Burešová, 
která se stará hlav ně o seniory, postižené Alzheimerovou chorobou.

KARLOVARSKÁ KOMENDA

Karlovarská komenda  zajistila postavení pergoly a zakoupila benzinovou sekačku na trávu 
pro  hospic ve Verušičkách.Hlavní aktivita komendy ovšem směřovala k opravě poničeného 
katolického kostela, který potřebuje kompletní generální, velmi nákladnou, opravu.  Je za 
poslední čtyři měsíce náklady představovaly 1 100 000 Kč. Veškeré práce pokračují dle 
harmonogramu, především díky nesmírnému osobnímu nasazení ing. Davida Miřejovského.
Komenda úzce spolupracuje s Hessenskou komendou v Německu, kde je velkým přínosem 
cfr. Josef Finta.

PROSTĚJOVSKÁ KOMENDA

Kulturní složka Lazariánského servisu odehrála 8 představení pro seniory a handicapované v 
domovech důchodců prostějovského okresu. Bohužel při této příležitosti není dostatečně 
propagován Lazariánský servis, který tyto aktivity financuje. Proto pravděpodobně  od roku 
2008 už tyto aktivity Lazariánský servis nebude financovat. Byl uspořádán již tradiční koncert 
zpěváka Jožky Černého pro seniory a handicapované občany. Koncertu se zúčastnilo 482 
osob. Poněvadž jsme nedostali podporu od města, 90% nákladů zaplatili sponzoři, zbytek 
platil řád. Prostějovská komenda zcela převzala do své režie půjčovnu zdravotnického 
materiálu, neboť Svaz tělesné postižených, který se na půjčování podílel, neplnil dohody a 
používal peníze na jiné aktivity než na čistění a opravu materiálu.Svaz tělesně postižených 
také odmítl vydat mu dodané prostředky, třebaže mu na ně chybí darovací smlouva.  Půjčovna 
byla přestěhována do bývalé nemocnice a materiál byl doplněn dvěma transporty materiálu ze 
Švédska. Ustala i spolupráce s Řádem německých rytířů, jakmile jejich členové zjistili, že 
dodané prostředky byly zadarmo pouze poprvé. Řád německých rytířů požadoval totiž 
polohovací postele, které měla zakoupit prostějovská komenda a potom jim je zdarma 
věnovat. 



OLOMOUCKÁ DELEGACE

Činnost Olomoucké delegace se zatím nerozjíždí.  Postulanti jsou velmi zaneprázdněni a 
nenašel se mezi nimi ani jeden, který by si vzal za úkol administraci nebo vytvoření 
pracovního kolektivu.

PLZEŇSKÁ KOMENDA

Pět členů komendy se zúčastnilo Valné hromady hospice sv. Lazara.  Rovněž pět členů 
komendy se zúčastnilo ekumenické bohoslužby , kterou vedl Otec biskup Radkovský v kapli 
hospice sv.Lazara. Pro hospic byly také zakoupeny dva kusy větráků v hodnotě 6000 Kč. Pro 
Domov sv. Kateřiny byly zakoupeny kancelářské a kreslící pomůcky v hodnotě 2000Kč. Pro 
nadaci Lidé bez přístřeší bylo věnováno 6000Kč, čehož se zúčastnili všichni členové 
komendy,.Cfr. Urbánek věnoval na Fond postižených osob 400 Kč, Mgr. Voříšek 600 Kč. 
Pokračuje spolupráce s řádovými sestrami sv. Vincenta z Velešína, kterým byl zaslán  balík 
použitých známek a pohlednic. Balík použitých známek, starých mincí a telefonních karet byl 
předán faráři Korpovi, který jej předal benediktinskému klášteru v Münsterschwarzachu.

SPOLEČENSTVÍ POMOCNÍKŮ ŘÁDU SVATÉHO LAZARA

Humanitární pomoc v ČR 78 500,-Kč
z toho
Domov sv. Karla Boromejského 30 000,-Kč
Lazariánská pomocná služba 15 000,-Kč
Společnost sv. Vincence z Pauli 15 000,-Kč
Křesťanská mezinárodní solidarita 10 000,-Kč
Hospic v Žírci 8 500,-Kč

Humanitární pomoc Africe 5 350,- EUR
z toho
pro sirotky ve Rwandě 800,- EUR
pro sirotky ve východním Kongu 3 200,-EUR
pro výstavbu cisterny ve Rwandě 1 350,-EUR
pro výstavbu 4 studen ve východním Kongu 15 000,-USD

V Praze, dne 26.3.2008                                                        Naděžda Asterová, DCLJ, GCMLJ
                                                                                                    kancléř  


