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ÚVOD

ŘÁDOVÉ AKCE

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského je katolickým rytířským řádem, od

Rok 2011, který – zejména pro českou křesťanskou veřejnost – nabyl velkého významu vy-

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
padesátým velmistrem J. E. Janem hrabětem Dobrzenským z Dobrzenicz, který byl zvolen
20. listopadu 2010 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 je z pověření velmistra založil Karel kn. Schwarzenberg. Druhým velkopřevorem (zejména v exilu) byl v letech 1986
až 2004 Radslav hr. Kinský, třetím velkopřevorem Václav hr. Bořek-Dohalský. Od r. 2004 je
jediným reprezentantem řádu v České republice čtvrtý velkopřevor Českého velkopřevorství Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz. Řád požívá statutu mezinárodní 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
kancléř chev. Petr J. Řehoř
špitálník cfr. MUDr. Michal Zahálka
provizor chev. Jaroslav Michael Pařík
sekretář a advokát čvp cfr. Zdeněk Kučera
České velkopřevorství působí ve třech regionech – pražskou a středočeskou komendu
vede cfr. Stanislav Přibyl, severočeskou delegaci chev. Antonín Schauer. Vedení moravské komendy nebylo v roce 2011 obsazeno.
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hlášením Roku svaté Anežky Přemyslovny, byl bohatý nejen na akce spojené s touto poctou.
Členové Českého velkopřevorství otevřeli další rok činnosti slavnostní, důstojnou a motivující mší svatou k oslavě svátku svatého Basila Velikého, jednoho z patronů Řádu. Uctili jeho památku v jedinečné Svatováclavské kapli metropolitní katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha, navíc s relikvií – lebkou sv. Basila.
Tradiční jarní audience u císaře Karla v Brandýse nad Labem se stala pro členy Českého
velkopřevorství srdeční záležitostí. Kontingent členů Řádu mohl být tentokrát dne 1. května
přítomen uložení ostatků svého patrona, blahoslaveného Karla v kapli chrámu Nanebevzetí
Panny Marie ve Staré Boleslavi.
Další událostí, na níž se České velkopřevorství podílelo jako jeden z hlavních organizátorů, bylo Setkání smíření, konané v listopadu v Milovicích na hřbitově italských válečných
zajatců z 1. světové války. Zaznamenali jsme bohatou účast a vřelost komunikace ze strany
italských účastníků.
V období předvánočním čvp opět potěšilo děti z Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech. Vedle akce Múzy dětem připravilo tradiční adventní koncert uskupení Musica da
chiesa (P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt), po němž řádoví představitelé předali ředitelce
léčebny MUDr. Ivě Hodkové symbolický šek na 40 000 Kč na provoz rehabilitačního centra.
Děti se zúčastnily také Řádového dne, kde převzaly dárky z rukou arcibiskupa pražského,
Mons. Dominika Duky, op a velmistra hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz. Účast Jeho
Eminence pana kardinála na Řádovém dni byla vyvrcholením jeho osobního zájmu a podpory činnosti čvp, které po celý rok projevoval (fotografie k tomuto tématu na straně 10).
Z jednání Generální kapituly čvp, konané tentokrát na zámku Bludov na Moravě, vyplynuly jednoznačně příznivé závěry:
• zvýšení zájmu o činnost i členství v řádu sv. Lazara
• činorodý rozvoj charitativních a kulturních projektů
Všichni členové a představitelé Českého velkopřevorství v čele s velkopřevorem a 50.
velmistrem J. E. Janem hrabětem Dobrzenským z Dobrzenicz s velkým potěšením přivítali
ve svých řadách komendy slovenskou, rakouskou a polskou, které budou spravovány čvp do
doby, než se stanou samostatnými jurisdikcemi.
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PROGRAMY POMOCI

PROJEKT NEMOCNICE ALBERTA SCHWEITZERA

Podpora keramické dílny v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech průběžně pomáhá

Projekt je v souladu s plánem Středočeského kraje na rozvoj zdravotních a sociálních služeb,

dětem získat nejen estetické cítění, ale i manuální zručnost.
Prohloubena byla spolupráce s Armádou čr a jejím Provinčním rekonstrukčním týmem (prt)
v Afghánistánu V roce 2011 byla úspěšnou akcí distribuce zdravotnického materiálu získaného sběrem autolékárniček od českých řidičů, kteří je museli počátkem roku vzhledem ke
změně vyhlášky ve vozech vyměnit. V této souvislosti bylo České velkopřevorství vyznamenáno pamětní medailí 7. jednotky prt Lógar.
Projekt Nemocnice Alberta Schweitzera pro dlouhodobě a těžce nemocné se ve fázi intenzívních příprav usídlil v městysi Nehvizdy nedaleko Prahy a dostal se na přední místo řádových aktivit – viz následující strana. K jeho rozvoji a zejména k získání finančních prostředků na jeho realizaci byla zřízena Nadační delegace oslj–b.
Rozvinula se činnost Lazariánské pomoci, zejména na Moravě a ve Slovenské republice (Slovenská komenda Českého velkopřevorství). Její jednotky jsou určeny především k zásahům
během kalamitních událostí (povodně apod.), k pomoci nemocným a seniorům, ke zdravotnickému zabezpečení hromadných akcí, k výchově a školením v první pomoci.

z tohoto důvodu má velkou podporu hejtmana MUDr. Davida Ratha. V současné době zahajujeme s hejtmanstvím jednání o převzetí přímé záštity nad projektem.
Maximální podpoře se záměr výstavby Nemocnice Alberta Schweitzera těší ze strany
starosty a zastupitelstva Nehvizd, které poskytly pro stavbu pozemek a výhodné podmínky.
Jednání o kupní smlouvě jsou ve závěrečné fázi, dokument je před podpisem.
Základním předpokladem úspěchu a rentability provozu je smluvní vztah se zdravotními
pojišťovnami. Veškerá dosavadní jednání s jejich představiteli i s úředníky mz čr směřují
k uzavření smlouvy o úhradě poskytované zdravotní péče.
O průběh a jednotlivé kroky realizace projektu se živě zajímá i J. Em. Mons. Dominik
kardinál Duka, op, arcibiskup pražský a primas český, který projevil ochotu po získání stavebního pozemku převzít nad Nemocnicí Alberta Schweitzera osobní záštitu.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY VYDANÉ NA PROGRAMY POMOCI
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FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OSLJ–B, n. g. o. V ROCE 2011
Rozvaha OSLJ-B 31. 12. 2011
Aktiva

Pasiva

Pokladna
Banka běžný účet
Banka sponzorský účet

3 955,00
413 681,33
22 398,34

CELKEM

440 034,67

Vlastní jmění
Zisk 2011
Závazky
Časové rozlišení
CELKEM

-41 843,77
216 107,60
124 770,84
141 000,00
440 034,67

Výsledovka 2011
Náklady
Poplatky do mezinárodní pokladny OSLJ International
Podpora charitativních projektů
Reunion (tisk, grafická úprava, sazba, poštovné)
Náklady na kapitulu a řádový den
Řádové insignie
Šití plášťů vč. dodávky do zahraničí
Ostatní výdaje (webmaster, správa domén, účetnictví, bankovní poplatky)
SOUČET
Zisk 2011
CELKEM
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Výnosy
86 208,50
215 972,22
75 324,00
85 510,50
154 780,69
100 000,00
57 367,69
775 163,60
216 107,60
991 271,20

Tržby z reklamní plochy
Tržby z prodeje řádových předmětů
Úroky z banky, kurzový zisk
Kapitulné přijaté
Přijaté dary
Členské poplatky a poplatky za povýšení a vstup

48 000,00
82 295,78
925,56
89 663,55
343 813,31
426 573,00

SOUČET

991 271,20

CELKEM

991 271,20
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KOMUNIKACE

PODPORA KULTURNÍCH PROJEKTŮ

Hlavním komunikačním prostředkem interním i směrovaným k širší obci interesentů stále

Mariánský sloup

zůstává časopis reunion, který v roce 2011 vyšel celkem sedmkrát (na jaře vyšlo koncem
května mimo obvyklou dvouměsíční periodicitu číslo 3 k úmrtí arcibiskupa Karla Otčenáška, emeritního duchovního převora Českého velkopřevorství). Časopis vycházel v roce 2011
v průměrném nákladu 130 výtisků na číslo a dále byl jako v minulých letech zasílán v počtu
350 exemplářů i elektronicky.
S veřejností i členy komunikujeme pomocí webových stránek www.oslj.cz, kde uveřejňujeme důležité dokumenty, jako jsou sdělení a nařízení jak vedení Českého velkopřevorství,
tak řádového vedení mezinárodního, aktuality, které by vzhledem k dvouměsíční periodicitě
časopisu reunion ztratily na informační hodnotě. Na stránkách je reunion nicméně též
ke stažení ve formátu pdf. Elektronická podoba je na web umísťována současně s expedicí
formy tištěné.
Druhým internetovým komunikačním prostorem jsou stránky www.zelenykriz.cz, jejichž koncepce byla přepracována a staly se servisním médiem Nadační delegace oslj–b.
Tyto stránky slouží především k podpoře řádových projektů, zejména projektu Nemocnice
Alberta Schweitzera.

2011

Byly zakoupeny poslední čtyři kamenné bloky, chybějí-

cí k dokončení mariánského sloupu. Jeden z nich zajistilo
České velkopřevorství, z jehož iniciativy se o zakoupení
zbylých tří podělily řády Křižovníků s červenou hvězdou,
Maltézských rytířů a Německých rytířů.

Kniha o Anežském klášteře v Praze

CD hudebního skladatele prof. F. X. Thuriho Pinacotheca pragensis
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SUMMARY
PAGE 2 Military an Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem is a Catholic order of chivalry

obliged from as early as the 12th century to perform charitable, humanitarian and spiritual activities
worldwide. Contemporary Order is represented by its 50th Grand Master Jan Count Dobrzenský
z Dobrzenicz 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 World War II returned home in the nineties of 20th century. Now, according to the laws of Czech Republic, the Grand Priory is registered as a Non-governmental Organization and its fourth Grand Prior Jan Count Dobrzenský z Dobrzenicz is the sole representative of
the Order in Czech Republic.

Musica da chiesa,
Opařany 15. 12. 2011

Šek pro DPL Opařany.

Řádový den
Praha 17. 12. 2011
Opařanské děti přivezly našim členům
na Řádový den 17. 12.
dárky z jejich keramické dílny, podporované
čvp. Na oplátku od nás
dostaly vánoční balíčky, které osobně rozdělovali pan kardinál a
velmistr.
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PAGE 3 The Grand Priory again participated in organizing International Meeting of Reconcilia-

tion in Milovice, commemorating Italian soldiers who, during World War I, died in a pow camp here.
⁓ The annual Chapter General held in 2011 at Bludov Castle in Moravia noted that the number
of those interested in joining the Order is rising and that the charity projects in progress show considerable intermediate results. ⁓ Three new commanderies were established – Slovakia, Poland and
Austria – under the auspices of Grand Priory of Bohemia until they reach full membership strength
necessary to be able to form fully-fledged jurisdictions of the Order.

PAGE 4 Cooperation with the Army grew substantially in 2011. The Grand Priory took on action
in collecting car first-aid kits which, according to a new law, had to be exchanged for new ones in every operational car registered. Those kits were handed over to the Czech Army contingent in Afghanistan to distribute there the medical material still suitable for prolonged use. The Grand Priory was
awarded a Commemorative Medal of the Army’s 7th Provincial Reconstruction Team. ⁓ Recently
formed Lazarian Aid starts to show its presence, especially in Moravia and Slovak Republic, aimed
at help in crisis situations such as floods etc., in health care and in first aid training. ⁓ The graph
represents the amounts of money in czk expended by the Grand Priory on humanitarian activities
in the years 2005–2011.
PAGE 5 Albert Schweitzer Hospital Project. The building site in township Nehvizdy near Prague

and support from the local authorities is secured. Support on a national level is pending since this
project conforms to national health and social services development guidelines for Central Bohemia.

PAGES 6–7 Financial matters: the year ended with a gain of 216,107 czk.
PAGE 8 The Grand Priory communicates internally and with general public through its bi-mon-

thly reunion. In 2011 seven issues were published with average circulation of 130 paper copies and
further 350 sent by e-mail in a pdf file. The Grand Priory administers two complementary websites,
www.oslj.cz and www.zelenykriz.cz, of which the former is the main communication centre and
the latter is devoted to supporting various charity and humanitarian projects, especially the Albert
Schweitzer Hospital Project.

PAGES 9–10 The year 2011 saw publication of long overdue book on Cloister of St. Agnes of
Bohemia in Prague and a cd of composer F. X. Thuri’s chamber compositions. Both editions were
supported by the Grand Priory. ⁓ Purchase of four stone blocks – remaining for completion of the
Column of Virgin Mary in Prague – by the Grand Priory, by the Orders of Malta, Knights of the
Cross with Red Star and Teutonic Order also took place in 2011. ⁓ The report ends with photos of
events for Children Mental Hospital in Opařany; on the occasion of Order’s day in December the
children were presented with Christmas gifts from the hands of Prague’s Archbishop, His Eminency
the Cardinal Dominik Duka and H. E. Count Dobrzenský, the Grand Master of the Order.
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