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Vojenský a špitální řád svatého Lazara 
Jeruzalémského je křesťanským rytíř-
ským řádem, od 11. století zavázaným 
k vyvíjení dobročinných, humanitárních 
a duchovních aktivit po celém světě. 
Všichni členové jsou povinováni pomoci 
svým bližním, potřebným, nemocným 
a vyděděncům. Vojenský a špitální řád 
svatého Lazara Jeruzalémského je repre-
zentován 49. velmistrem J. K. V. princem 
Charles-Philippem d’Orléans, vévodou  
z  Anjou a pracuje pod patronací Henriho, 
hraběte pařížského. Duchovním protek-
torem je J. Em. kardinál Lászlo Paskai, 
OFM. 

V České republice působí České vel-
kopřevorství od r. 1937, kdy jej z  po-
věření velmistra znovuzaložil Karel kn. 
Schwarzenberg. Druhým velkopřevorem 
(zejména v  exilu) byl v  letech 1986 až 
2004 Radslav hr. Kinský, třetím velkopře-
vorem Václav hr. Bořek-Dohalský. Od r. 
2004 je jediným reprezentantem řádu v  
České republice jeho IV. velkopřevor Jan 
hr. Dobrzenský z  Dobrzenicz. Řád požívá 
statusu mezinárodní nevládní organiza-
ce. 

KDO JSME:

Vedení Českého velkopřevorství
Velkopřevor a předseda mezinárodní řádové vlády J. E. Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz
Bailli chev. Ondřej F. Vanke
Duchovní převor J. E. František Lobkowicz, O. Praem., biskup ostravsko-opavský
Kancléř chev. Petr J. Řehoř
Špitálník chev. Vladimír Stibor
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 2009 obsazeno.
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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 
Mezinárodní reunion, pořádaný v  portu-
galské Évoře — toto setkání se odehrává 
zpravidla jednou za čtyři roky a stanovu-
je program celého řádu na další období. 
Řád v  mezinárodním měřítku zajišťuje 
dostatek pitné vody v uprchlických tá-
borech (Kebribeyah – Etiopie). Zde bylo 
v důsledku somálské krize umístěno 
v katastrofálních podmínkách mnoho 
uprchlíků. 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 vládě 
předložena Heraldická a genealogická 
regule a Ministerstvu vnitra ČR byla také 
předložena k  registraci změna stanov, 
odsouhlasená Generální kapitulou v  roce 
2008. 

Dětská psychiatrická léčebna Opařany – 
dlouhodobá pomoc (kulturní programy) 
a podpora zejména artterapeutických 
dílen;
Nemocnice Měšice – vybavení nemoc-
nice dekubitačními matracemi, kulturní 
programy 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 práci 
ve Vitorchianu, spolupráce při organizo-
vání přednášek a výstavy Cesta kamene, 
finanční podpora a realizace publikace 
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 zajiš-
tění přežití kriticky ohroženého druhu, 
podpora vzdělávání dětí v  Senegalu, 
zprostředkování prodeje domorodých 
výrobků.

PROJEKTy A HLAVNÍ AKcE V  ROcE 2009
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České velkopřevorství považuje komu-
nikaci s veřejností za jeden z klíčových 
úkolů. Proto vydává pro členy a přízniv-
ce časopis Reunion (v roce 2009 bylo 
vydáno 6 čísel). Časopis je v elektronic-
ké podobě publikován také na oficiální 
internetové stránce www.oslj.cz. Díky 
aktivitě cfr. Roberta Šímy byla v  roce 
2009 uvedena v  život druhá internetová 
stránka www.zelenykriz.cz, určená zejmé-
na ke komunikaci s  veřejností a předsta-
vující blíže řádové projekty. Pro členy  
a příznivce Řádu byla zřízena skupina  
na facebooku.

Hlavními partnery v  roce 2009 byli před-
stavitelé jednotlivých projektů — ředitel 
Nemocnice  Měšice MUDr. Zdeněk Kova-
řík a primářka a ředitelka DPL Opařany 
MUDr. Iva Hodková. Řád dlouhodobě 
spolupracuje se sochařem mariánského 
sloupu v  Praze Petrem Váňou a Řádem 
křížovníků s červenou hvězdou. Význam-
ným partnerem, podporujícím lazarián-
ské projekty, se v  tomto roce stal známý 
režisér a herec Jiří Strach.

    PARTNEŘI A DÁRcI

Největšími dárci byli v  roce 2009 společ-
nosti a jednotlivci United Bakeries, Jaro-
slav Michael Pařík, Jan hrabě Dobrzenský 
z  Dobrzenicz, Stavitelství Řehoř, s. r. o., 
MUDr. Jiří Prášek a Stanislav Miertus, 
kterým patří dík Řádu za možnost finan-
cování důležitých projektů. Významná 
částka byla získána také díky uskutečně-
ní sponzorské večeře.

Nemocnice 
Měšice

DPL Opařany

KOMUNIKAcE
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                                    FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ŘÁDU V ROcE 2009     

VÝNOSY
Tržby z reklam a prodeje řádových předmětů 7 000,-
Dary a příspěvky na projekty 256 977,-
  Poznámka: 226 000,- je vázáno na projekty v roce 2010

Členské příspěvky a poplatky za povýšení 268 000,-
Poplatky za kapitulu 42 500,-
Ostatní 795,-

Součet 675 272,-

Stav účtu a pokladny k 1. 1. 2009 254 893,50
Stav účtu a pokladny k 31. 12. 2009 389 869,50
  Poznámka: tato suma zahrnuje zaplacenou část člen-
ských příspěvků na rok 2010 a plánované projekty pro rok 
2010

NÁKLADY
Platby do mezinárodní pokladny 230 018,-
  (Členský poplatek, platby za přijetí a povýšení, podpora 
charitativního projektu Řádu)

Podpora partnerských charitativních projektů 100 357,-
Reunion (tisk, grafická příprava, poštovné) 20 877,-
Náklady na kapitulu 52 490,-
Družstvo Znak - vyrovnání závazků z roku 2004 60 000,-
Audit 2007 a 2008, vedení účetnictví 42 840,-
Ostatní výdaje (hudební produkce - kapitula, Řádový 
den, koncerty DPL Opařany a Nemocnice Měšice, pohoště-
ní Řádový den, webmaster, etc.)

77 208,-

Součet 583 790,-



České velkopřevorství Vojenského a špitálního Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, n. g. o.
Adresa sídla Riegrova 1, 583 01 Chotěboř
Korespondenční adresa: OSLJ-B, n. g. o. Vrážská 323, 252 28 Černošice
IČO: 75 101 068
Emailová adresa: cvp.rslj@seznam.cz

www.oslj.cz
www.zelenykriz.cz

   KONTAKTy




