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V�ojenský�a�špitální�řád�svatého�Lazara�Jeruzalémského�je�kato-
lickým�rytířským�řádem,�od�12.�století�zavázaným�k�vyvíjení�
dobročinných,�humanitárních�a�duchovních�aktivit�po�celém�
světě.�Všichni�členové�jsou�povinováni�pomocí�svým�bližním,�
potřebným,� nemocným� a� vyděděncům.� Vojenský� a� špitální�
řád�svatého�Lazara�Jeruzalémského�je�reprezentován�50.�vel-
mistrem� J.� E.� Janem� hrabětem� Dobrzenským� z� Dobrzenicz,�
který�byl�zvolen�20.�listopadu�2011�a�instalován�21.�listopadu��
v�katedrále�v�Orleáns�a�pracuje�pod�patronací�J.�K.�V.�Henriho,�
hraběte�pařížského�a�vévody�francouzského.

České� velkopřevorství� působí� v� České� republice� od� r.� 1937,� kdy� jej�
z�pověření�velmistra�založil�Karel�kn.�Schwarzenberg.�Druhým�vel-
kopřevorem� (zejména� v� exilu)� byl� v� letech� 1986–2004� Radslav� hr.�
Kinský,�třetím�velkopřevorem�Václav�hr.�Bořek-Dohalský.�Od�r.�2004�
je� jediným� reprezentantem� řádu� v� České� republice� jeho� čtvrtý� vel-
kopřevor�Jan�hr.�Dobrzenský�z�Dobrzenicz.�Řád�požívá�statutu�mezi-
národní�nevládní�organizace.

Vedení Českého VelkopřeVorstVí
velkopřevor J. E. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz
bailli�J. E. Ondřej F. Vanke,�zastávající�funkci�velitele�velkopřevorství
duchovní� převor� J. E. František Lobkowicz O. Praem.,� biskup�
ostravsko-opavský
emeritní�duchovní�převor�J. E. arcibiskup Karel Otčenášek
kancléř�chev. Petr J. Řehoř
špitálník�chev. Vladimír Stibor
sekretář�a�advokát�čvp�cfr. Zdeněk Kučera
České� velkopřevorství� působí� ve� třech� regionech� –� pražskou� a�
středočeskou�komendu�vede�chev. Kamil Kalina,�severočeskou�
delegaci� chev. Antonín Schauer.� Vedení� moravské� komendy�
nebylo�v�roce�2010�obsazeno.
Kromě�velkopřevora�Jana�Dobrzenského,�který�je�zároveň�velmistrem�
celého� Řádu,� jsou� členy� Mezinárodní� řádové� vlády� Ondřej� Vanke,�
Petr� Řehoř� (zodpovědnost� za� komunikaci)� a� Zdeněk� Kučera� (jako�
právní�expert).

křesťanství
Charita

rytířství



4

20
10

5

20
10

V��roce� 2010� mělo� České� velkopřevorství� 35� členů,� byli� přijati�
dva�noví�členové.�Zároveň�bylo�představeno�pět�nových�pos-
tulantů�–�čekatelů�na�členství�v�řádu.�Poprvé�bylo�přijato�šest�
tzv.�přidružených�členů,�kteří� se�ztotožňují� s�myšlenkami�a�
cíli�řádu,�ale�z�různých�důvodů�nebyli�přijati�jako�řádní�členo-
vé.�Jejich�pomoc�a�podpora�je�pro�řád�přínosem.�

Nejdůležitější� mezinárodní� akcí,� které� se� za� České� velkopřevorství�
zúčastnilo�patnáct�osob,�z�toho�9�členů�řádu,�byla�volba�50.�velmistra�
20.�listopadu�v�Orleáns,�kde�byl�poprvé�v�historii�řádu�zvolen�Čech�
Jan�hrabě�Dobrzenský�z�Dobrzenicz.
Generální� kapitula� Českého� velkopřevorství� se� konala� v� Meziná-
rodním�centru�duchovní� �obnovy�v�Hejnicích,�kde�se�členové�řádu�
opakovaně� potkávají� u� příležitosti� významných� duchovních� akcí���
a�rekolekcí.
Členové� Českého� velkopřevorství� se� zůčastnili� Mezinárodní� pouti�
smíření�v�Hejnicích�za�účasti�poutníků�z�Německa,�Polska,�Lužice��
a�Čech.
České� velkopřevorství� se� stalo� jedním� z� hlavních� organizátorů� „se-
tkání� smíření“,�konaného�v� listopadu�v�Milovicích�na�památku�při-
pomenutí� obětí� 1.� světové� války� z� řad� italských� válečných� zajatců,�
zesnulých�v�tamním�zajateckém�táboře.�Tradičně�se�čvp�podílí�jako�
spolupořadatel�na�„Audienci“�v�Brandýse�nad�Labem�a�Staré�Bolesla-
vi.�Velká�delegace�členů�řádu�se�také�zúčastnila�inaugurace�pražského�
arcibiskupa�J.�E.�Mons.�Dominika�Duky�OP�a�oslavy�90.�narozenin�
emeritního� duchovního� převora� čvp� J.� E.� Mons.� Karla� Otčenáška,�
emeritního�královéhradeckého�biskupa.�

J�iž� tradičně� jsme� finančně� pomohli� se� zajištěním� provozu� ergo-
terapeutické� keramické� dílny� v� Dětské� psychiatrické� léčebně��
v�Opařanech.�Příjemné�bylo�adventní�setkání�dětí�a�zaměstnanců�
léčebny�při�předvánočním�koncertu�staré�hudby,�který�též�ve�spo-
lupráci�s�léčebnou�podporujeme.�Těžký�úděl�dětí�na�odděleních�
jsme�se�pokusili�zmírnit�zajištěním�divadelní�společnosti�„Můzy�
dětem“,�která�dětskou�psychiatrii�nenavštívila�poprvé.��

¶
Náš� řád� významně� finančně� podpořil� projekt� pátého� kontingentu�
Armády� čr� v� Afghánistánu,� kterým� je� rekonstrukce� střední� školy�
v�provincii�Lógar.

¶
Práce�zejména�členů�Velké�rady�se�soustředila�na�podzimní�volbu�no-
vého�velmistra�a�pak�na�přípravu�projektů�pro�další�léta,�především�
přípravu�realizace�projektu�nové�nemocnice�alberta�schweitze-
ra,�prezentovaném�poprvé�na�veřejnosti�při�Řádovém�dni.�

¶
Na�poli�kulturním�jsme�významně�podpořili�vydání�nové�knihy�prof.�
Miroslava�Vernera�Chrám světa.
Zcela�novým�počinem�bylo�zahájení�prodeje�tzv.�Řádového vína,�kde�
25�%�z�celkové�ceny�lahve�vína�podpoří�naše�charitativní�projekty.
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V�ýznamným�komunikačním�prostředkem�nejen�mezi�členy�
a� příznivci� Českého� velkopřevorství� je� časopis� reunion,�
jenž� v� roce�2010�vyšel� šestkrát� v�nákladu� 120� zasílaných�
výtisků.�Kromě�toho�je�zasílán�dalším�350�příznivcům�na-
šeho�řádu�elektronicky.�Časopis�je�také�publikován�na�ofi-
ciální�internetové�stránce�www.oslj.cz.

H�lavními� partnery� v� roce� 2010� byli� představitelé� jed-
notlivých� projektů� –� MUDr.� Iva� Hodková,� primářka��
a�ředitelka�DPL�Opařany,�prof.�MUDr.�Oskar�Andrysek,�
primář� Nemocnice� Měšice,� Armáda� České� republiky��
a� nakladatelství� Vyšehrad.� České� velkopřevorství� spo-
lupracuje� již� od� roku� 2009� s� Vysokou� školou� sociální��
a� zdravotní� sv.� Alžběty,� v� roce� 2010� navázalo� odbor-
nou� a� pedagogickou� spolupráci� s� Fakultou� �logistiky�
a� krizového� řízení� Univerzity� Tomáše� Bati,� sídlící��
v�Uherském�Hradišti.

Díky�za�pomoc�patří�Ing.�Petru�Markovi,�spolumajiteli�společnos-
ti�Český�archiv�vín,�za�přípravu�a�prodej�Řádového�vína.
Velký�dík�patří� za�finanční�podporu�našim�členům,�příznivcům��
a�dalším�právnickým�osobám.�



8

20
10

9

20
10fi

n
a

n
C

e

fi
n

a
n

C
e

Aktiva Pasiva
Zásoby 20�371,- Vlastní�jmění -13�309,-
Pokladna 3�706,- Závazky 156�451,-
Banka 288�530,- Časové�rozlišení 198�000,-

Ztráta�2010 -10�535,-
Celkem 312 607,- Celkem 312 607,-

ROZVAHA:

VÝSLEDOVKA:
Výnosy Náklady
Přijaté�dary�a�příspěvky�na�projekty 160�907,- Členské�poplatky�do�mezinárodní�pokladny 92�744,-
Členské�příspěvky�a�poplatky�za�povýšení 301�878,- Podpora�charitativních�projektů 342�735,-
Poplatky�za�kapitulu 63�670,- reunion�(tisk,�grafická�úprava,�sazba,�poštovné) 44�449,-
Prodej�plášťů�a�řádových�předmětů 84�790,- Náklady�na�kapitulu 25�524,-
Ostatní�(reklama�na�webu�apod.) 78�486,- Řádové�insignie 72�492,-

Šití�plášťů�vč.�dodávky�pro�zahraniční�členy 48�968,-
Ostatní�výdaje�(Řádový�den,�webmaster,�bank.�poplatky�atd.) 73�354,-
Mzdy�a�odměny 0,-

Součet 689 731,- Součet 700 266,-
Rozdíl�ztráta�(náklady—výnosy) 10�535,-

Finanční�hospodaření�řádu�v�roce�2010
(údaje�v�Kč)
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Patron lazariánských projektů Jiří Strach, režisér a herec:
�

D�nešní� lékařská� věda� dává� mnohou� naději.� Bezpočet� ne-
mocí,� před� lety� smrtelných,� dokáží� lékaři� diagnostiko-
vat,�léčit�i�vyléčit.�Jak�chvályhodné�pomáhat�nemocným,�
kteří�mají�naději.�Ale� jak�svaté�obětovat�se�pro�ty,�kteří�
už� žádnou� naději� nemají!� ¶� Starobylá� tradice� lazariánů�
nabádá� pomáhat� těm,� kteří� už� ztratili� veškerou� naději�
tohoto�světa.�Lepra�ve�středověku�znamenala�jistojistou�
pomalou� smrt� a� stoprocentní� jízdenku� z� tohoto� světa.�
Analogie� takového� umírání� dnes� vchází� jinudy� –� dveř-
mi� ponurých,� beznadějí� strnulých� „eldéenek“.� Moderní�
člověk,�namyšlený�pokrokem�civilizace,�před�nimi�zavírá�
oči�–�příliš�připomínají,�že�k�všemohoucnosti�Boží�máme�
stále� na� míle� daleko.� Přestože� Bůh� dává� lidem� postup-
ně� poznávat� leccos� ze� své� geniality,� jedinečnost� Stvoři-
tele,� který� nás� ze� světa� podle� své� vůle� odvolává,� zatím�
žádná� věda� nepřekonala.� ¶� Lazariáni� vždy� stáli� a� stále�
stojí�podél�cesty�k�nebeské�bráně,�pomáhají�umenšovat�
utrpení�a�bolest,�jež�takové�putování�provází.�¶��Vpravdě�
rytířskými� rameny� podpírají� děti,� jimž� není� dopřána�
�plnohodnotná�budoucnost.�¶�A�v�neposlední�řadě�usilují�
o�návrat�ztracených�duchovních�tradic�–�viditelným�sym-
bolem�myšlenky�je�snaha�vzkřísit�Mariánský�sloup,�který�
zbourala�netolerance�a�nenávist.

Je mi ctí stát se patronem a garantem lazariánských projektů  
a dotknout se tak skrze jejich nezištné úsilí svatosti.

PAGE 3��Military� and� Hospitaller� order� of� Saint� Lazarus� of� Jeru-
salem� is� a� Catholic� order� of� chivalry,� from� 12th� century�
obliged�to�perform�charitable,�humanitarian�and�spiritual�
activities�worldwide.�Contemporary�Order�is�represented�
by� its� 50th� Grand� Master,� Jan� Count� Dobrzenský� z� Do-
brzenicz�and�operates�under�temporal�protection�of�HRH�
Henri,� Head� of� the� Royal� House� of� France.� The� Grand�
Priory� of� Bohemia� was� founded� in� 1937� by� Karel� Prince�
Schwarzenberg�and�after�a�period�of�exile�after�the�World�
War�II�returned�home�in�the�nineties�of�20th�century.�Now,�
according�to�the�laws�of�Czech�Republic,�the�Order�is�reg-
istered�as�a�Non-governmental�Organization.

PAGE 4��The� Grand� Priory� of� Bohemia� had� 35� members� in� 2010.�
The�most�important�event�was�the�Grand�Chapter�General�
in� November� in� Orléans,� where� new� Grand� Master,� Jan�
Count�Dobrzenský�z�Dobrzenicz�was�elected�and�installed,�
the�first�Czech�to�hold�this�office.�¶�The�Grand�Priory�was�
the� main� force� behind� the� organization� of� International�
Meeting� of� Reconciliation� in� Milovice,� commemorating�
the�Italian�soldiers�who�died�during�the�World�War�I�in�a�
pow�camp�there.

PAGE 5��Traditional� support� of� Children� Mental� Hospital� in�
Opařany� continued.� ¶� The� Grand� Priory� financially� sup-
ported�the�project�of�Czech�Army�in�Afghanistan,�recon-
struction�of�a�school�in�Logar�province.�¶�The�work�on�a�
new� project� of� Albert� Schweitzer� Hospital� was� in� prog-
ress—the� Order� contracted� an� architect� to� design� the�
building�and�started�process�of� founding�the�association�
which�will�steer�the�project.�¶�The�Grand�Priory�also�sup-
ported�publishing�of�a�new�book�by�Miroslav�Verner�about�
the�ancient�Egyptian�temples.

PAGE 6��The�Grand�Priory�communicates�internally�and�with�gen-
eral�public�through�its�magazine�reunion,�published�bi-
monthly�with�circulation�of�120�paper�and�350�electronic�
copies�and�through�its�website�www.oslj.cz.

PAGE 7��Main� partners� in� humanitarian,� charity� and� educational�
projects:� Children� Mental� Hospital� Opařany,� Hospital�
Měšice,�Army�of�the�Czech�Republic,�Vyšehrad�publishing�
house,�College�of�Social�and�Health�Services�of�St.�Eliza-
beth,�Faculty�of�logistics�and�crisis�management�at�Tomáš�
Baťa�University.

PAGES 8–9�Financial:�the�year�ended�with�a�loss�of�10,535�czk.
PAGE 10��Film�director�and�actor�Jiří�Strach�became�the�official�pa-

tron�of�the�Grand�Priory,s�projects.�
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Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského – Bohemia, n. g. o.
Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem – Bohemia, NGO
Riegrova 1
CZ 583 01 Chotěboř

Mail address: OSLJ-B, n. g. o., Vrážská 323, CZ 252 28 Černošice
e-mail: cvp.rslj@seznam.cz
web: www.oslj.cz


