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úvodní slovo

T

aké letos hodnotí České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu
sv. Lazara Jeruzalémského svůj vývoj a své aktivity v uplynulém roce
a předkládá souhrn informací laické i odborné veřejnosti v této výroční zprávě. Předkládaný dokument stručně popisuje
profil řádu, nejzásadnější oblasti jeho činnosti, hlavní ukazatele jeho hospodaření a podstatné momenty života řádu v roce 2016.
V minulém roce došlo ke dvěma významným
událostem důležitým pro všechny lazariány, nejen
pro české velkopřevorství. První z nich bylo uskutečnění generální kapituly v Římě, která byla současně oslavou 900. výročí založení řádu. Kapitula
byla radostným setkáním členů řádu z mnoha zemí,
výměnou zkušeností a obrovským povzbuzením
pro všechny zúčastněné.
Druhým významným momentem byl vznik samostatného polského velkopřevorství, který je důležitým mezníkem v dějinách řádu v Polsku i v České
republice. Polští spolubratři se s Boží pomocí, díky
vlastní iniciativě, ale velkou měrou také díky péči
českého velkopřevorství, v jehož rámci se v posledních sedmi letech mohli konsolidovat, personálně
rozrostli natolik, že to umožnilo vznik samostatné
polské jurisdikce. Přejeme polským spolubratrům
hojnost sil, aktivních členů a požehnání jejich dílu.

Další důležité události uplynulého roku najdete
v přehledu. Řád sv. Lazara však nežije pouze významnými událostmi, ale svou každodenní činností. Jako
katolická instituce se aktivně zapojuje do aktivit
a duchovního života Církve, kterou je povinen chránit a rozvíjet. Členové i kandidáti členství se účastní
bohoslužeb, poutí a duchovních obnov a zapojují
se do aktivit svých farností. Přinejmenším stejně
významným rozměrem naší činnosti je řádové dílo
zaměřené na oblast pomoci potřebným. Jako křesťané cítíme povinnost pomáhat bližním, kteří jsou
odkázáni na pomoc druhých – zejména nemocným
a slabým. Proto české velkopřevorství dlouhodobě
aktivně podporuje několik projektů v oblasti zdravotní a sociální péče, především doma, v České republice,
ale i v zahraničí. S naší charitativní činností i dalšími aktivitami vás seznámíme na jiných místech této
zprávy. Obě tyto roviny našeho směřování – duchovní život a praktická pomoc potřebným, přiblížení se
Bohu a bližnímu – se prolínají a vzájemně podporují.
Obojí je současně naplňováním pravé podstaty rytířství, z jehož tradic řád již 900 let čerpá a které je ze
své podstaty povinen ctít, udržovat a rozvíjet.
Všem našim přátelům, příznivcům i sympatizantům jsme velmi vděčni za modlitby, povzbuzení i za
jakoukoli finanční, materiální nebo morální podporu našeho díla.
Děkujeme! Atavis et Armis!

Petr J. Řehoř, kancléř

Ondřej F. Vanke, bailli

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, velkopřevor ČVP a 50. velmistr řádu

V

ojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského je katolickým
rytířským řádem, který vznikl již ve
12. století. Jeho hlavním posláním je
ochrana víry a pomoc všem potřebným, především nemocným, vězněným, pronásledovaným nebo zajatcům. Při naplňování těchto charitativních úkolů řád spolupracuje
také s křesťany ostatních vyznání a se všemi lidmi
dobré vůle.
České velkopřevorství působí v českých zemích
od roku 1937. Založil je Karel kníže Schwarzenberg a s pověřením tehdejšího velmistra se
stal jeho prvním velkopřevorem. V době nacistické
okupace i za komunistické
diktatury byli představení
a členové řádu perzekvováni
a svoji činnost mohli vykonávat jen s velkými obtížemi
nebo v zahraničním exilu.
V domácím prostředí se české velkopřevorství poprvé
po téměř padesáti letech oficiálně a veřejně představilo
v roce 1990 znovuustavující
generální kapitulou. Dalšími velkopřevory byli Radslav
hrabě Kinský a Václav hrabě Bořek-Dohalský.
Současným velkopřevorem je od roku 2004 Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, který byl v roce 2010
zvolen také velmistrem Vojenského a špitálního
řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
České velkopřevorství je soukromým sdružením
křesťanů dle kánonu 322 Kodexu kanonického práva. Jeho zřizovatelem je Česká biskupská konferen-
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ce, která schválila statut řádu svým dekretem vydaným 1. června 2012. Řád je součástí římskokatolické
církve, registrované v České republice podle zákona
o církvích a náboženských společnostech.
České velkopřevotství je konzultantem Ekonomické a sociální rady OSN (ECOSOC). Na základě
memoranda, podepsaného 15. 3. 2012, spolupracuje
s Armádou České republiky při humanitárních akcích v rámci českých zahraničních misí.
V září 2016 mělo české velkopřevorství celkem
77 členů v průměrném věku 50 let a s průměrnou
délkou členství sedm let. Do tohoto
počtu jsou započítáni členové
polské a slovenské komendy.
V samotné České republice
mělo velkopřevorství 54 členů (průměrný věk 55, průměrná délka členství jedenáct let, deset členů je starších
70 let a osm členů slouží řádu
již více než 20 let). Kromě
toho mělo velkopřevorství
v ČR sedm postulantů (kandidátů členství) a pět společníků (CompLJ).
Polskou komendu spravovalo české velkopřevorství
v letech 2010–2016. V říjnu
2016 bylo nově konstituováno
samostatné polské velkopřevorství řádu se 16 členy (průměrný věk 47 let, průměrná délka členství
3 roky). České velkopřevorství tak zaznamenalo pokles počtu členů. K českému velkopřevorství zatím
ještě náleží slovenská komenda se 7 členy (průměrný věk 48 let, průměrná délka členství 6 let). Pokud
komenda dosáhne vyššího počtu členů, bude se
moci osamostatnit.
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27.–28. 5. – Zámek v Chotěboři se díky pozvání domácího pána, velkopřevora Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz, stal místem konání
formačního setkání postulantů a kandidátů řádu. Souběžně na zámku
proběhlo zasedání Velké rady. Setkání uzavřela společná mše svatá.

události 2016
5. 1. – Tradiční mší k poctě sv. Basila, slavenou v kapli sv. Václava ve
svatovítské katedrále, zahájilo české velkopřevorství řádový rok. Po mši
svaté byli dva příznivci řádu oceněni záslužnými kříži.
16. 2. – Začala další série Čtení v Opařanech. Známé osobnosti čtou z knížek pacientům Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. Prvním
hostem byl tentokrát herec a moderátor Dalibor Gondík. V průběhu
roku se čtení uskutečnilo celkem devětkrát.

14. 6. – Velmistr řádu a velkopřevor českého velkopřevorství Jan hrabě
Dobrzenský z Dobrzenicz oslavil 70. narozeniny.

16. 3. – Dětem v Opařanech četla a zpívala Bára Basiková.
duben – Začátek měsíce byl pro české velkopřevorství velmi smutný.
Opustili nás tři členové, kteří se významně zasloužili o obnovení činnosti
řádu po roce 1990 – biolog RNDr. Petr H. Verner, CSc., KLJ-J, první kaplan
velkopřevorství P. Jiří Kusý a primář nemocnice v Měšicích, bývalý špitálník ČVP prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc., KLJ.
11.–13. 4. – V Hejnicích se uskutečnily tradiční rekolekce pro členy
a postulanty. Duchovní program tentokrát vedl Mons. Petr Piťha.

15. 6. – Členové pražské komendy uctili u pamětní desky v Thunovské kapli pražské katedrály památku umučeného kanovníka Antonína
Bořka-Dohalského a ostatních spolubratrů perzekvovaných totalitními režimy.

květen – Ve Fakultní nemocnici v Motole byly umístěny poutače propagující projekt dárcovských SMS, organizovaný českým velkopřevorstvím, na podporu rozvoje Centra pro léčbu sarkomů měkkých tkání.

13.–16. 10. – Velká generální kapitula u příležitosti 900. výročí Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se konala v Římě. Zúčastnily se jí delegace z 11 zemí. Kromě jednání Velkého magisteria, řádové vlády a duchovního programu proběhlo množství neformálních
přátelských setkání se zahraničními bratry a sestrami.

21. 10. – Členové velkopřevorství se zúčastnili mše svaté v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, která byla sloužena na počest
blahoslaveného císaře Karla I. Habsburského, jednoho z oficiálních patronů řádu.
1. 12. – Prof. Jiří Kuthan a prof. Jan Royt, významní pedagogové a vědci
z Univerzity Karlovy a členové českého velkopřevorství, převzali Cenu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2016 za svůj dlouhodobý výzkum zabývající se osobností Karla IV.
6. 12. – V Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech proběhl již potřetí dobročinný adventní bazárek, který pomohl shromáždit hračky
a oblečení pro děti v nemocnici. Zapojily se i dvě základní školy, které
pro ně uspořádaly sbírku věcí. Výtěžek bazárku byl tradičně věnován na
koncerty pro dětské pacienty.
16.–19. 11. – Přátelské setkání s polskými spolubratry proběhlo na českém území u příležitosti vzniku samostatného polského velkopřevorství. Po bohatém programu v Lysé nad Labem a v Praze převzali polští
hosté v sídle kancléřství českého velkopřevorství polský řádový archiv.
10. 12. – Generální kapitula českého velkopřevorství proběhla tentokrát v sále kardinála Berana na Pražském arcibiskupství. Po jednání
kapituly následoval řádový den, který vyvrcholil slavnostní mší svatou
v kostele Všech svatých na Pražském hradě a předáváním záslužných
křížů za činnost ve prospěch řádu.

V

elká generální kapitula řádu v Římě.
U příležitosti 900. výročí Vojenského a špitálního řádu
sv. Lazara Jeruzalémského byla do Říma svolána Velká generální kapitula řádu. Uskutečnila se za výrazné
mezinárodní účasti ve dnech 13.–16. 10. 2016. Za české
velkopřevorství se zúčastnilo 22 členů a 17 rodinných
příslušníků či příznivců. První den proběhlo zasedání Velkého magisteria. Druhý den se uskutečnilo jednání řádové vlády (International
Global Meeting). O vykonaném díle na mezinárodní a národní úrovni
informovali představitelé a velitelé
národních jurisdikcí a další přizvaní hosté. Kromě zpráv o činnosti
byla tématem koordinace plánů
a hlavních úkolů do budoucna.
Jednání se zúčastnili zástupci velkopřevorství Velké Británie, USA,
Portugalska a zámoří, Holandska,
Polska, Bohemie, Belgie a Lucemburska, Monaka, Španělska, Francie, Itálie a Černé Hory. Na jednání
došlo také k oficiálnímu jmenování bailliho a kancléře v nově ustanoveném velkopřevorství Polonia
a k potvrzení nového holandského
velkopřevora. V sobotu 15. října
proběhlo plenární zasedání generální kapituly, kde přednesli své
příspěvky řádoví představení jednotlivých jurisdikcí a také velmistr
řádu J. E. Jan hrabě Dobrzenský
z Dobrzenicz.
Pro české velkopřevorství kapitula vyvrcholila sobotní mší svatou v papežské bazilice sv. Vavřince. Součástí slavnosti byla řádová
investitura, tedy přijímání a povyšování členů řádu. Byli přijati
čtyři noví členové – plk. Vojtěch
Prýgl (SBLJ), Jan Adámek (SBLJ),
R. D. Marcin Saj (ChLJ) a Richard
Podstatzky-Thonsern z Prusinovic,
který byl zároveň pasován na rytíře po právu (KLJ-J). Na rytíře (KLJ)
byli pasováni profesoři Stanislav
Miertuš a Jiří Kuthan a dvě dámy
byly povýšeny – Ivana Králiková
do hodnosti SSLJ a Kamila Malinská do hodnosti DLJ.
Generální kapitula byla také příležitostí k mnoha přátelským rozhovorům se spolubratry a spolusestrami ze zahraničí. Setkání zakončila
nedělní bohoslužba v Nepomucenu, kterou sloužil J. Em. Dominik kardinál Duka. Mnozí lazariáni se na závěr zúčastnili symbolického průchodu Branou milosrdenství, který uspořádalo italské velkopřevorství.

G

enerální kapitula českého velkopřevorství

a řádový den. Pravidelná generální kapitula českého velkopřevorství (ČVP) proběhla v sobotu 10. 12. 2016 v sále kardinála Berana na Pražském arcibiskupství. Přítomné členy,
postulanty a hosty přivítal velkopřevor ČVP J. E. Jan hrabě
Dobrzenský z Dobrzenicz. Po volbě skrutátorů kapituláři
schválili výroční zprávu velkopřevorství za rok 2015 včetně zprávy o hospodaření ČVP. Velkopřevor ve svém projevu zmínil potřebu věnovat více
úsilí rozvoji členské základny a domácích komend než péči o zahraniční
komendy, jak tomu bylo v předchozím období.
Po organizačních informacích byli účastníkům kapituly představeni
postulanti. V dalším programu představil bailli J. E. Ondřej Vanke SWOT
analýzu, provedenou v květnu 2016, která podrobně vyhodnotila silné
a slabé stránky, rizika a příležitosti
ČVP. Druhá prezentace seznámila přítomné s různými rytířskými
a pseudorytířskými řády, působícími v České republice, s nimiž Řád
sv. Lazara nemůže spolupracovat.
Své výroční zprávy o činnosti přednesli také kancléř chev. Petr J. Řehoř
a špitálník chev. Michal Zahálka.
Po skončení jednání kapituly
obdržel velmistr řádu a velkopřevor ČVP J. E. Jan hrabě Dobrzenský
z Dobrzenicz z rukou J. Em. Dominika kardinála Duky papežský Řád
svatého Řehoře Velikého v hodnosti rytíř-komtur. Herold českého
velkopřevorství chev. Zdirad Jan
Křtitel Čech poté převzal papežský
Řád svatého Silvestra Papeže v hodnosti rytíř.
Řádový den zahájil slavnostní
průvod účastníků kapituly s řádovými insigniemi z Arcibiskupského
paláce do kostela Všech svatých na
Pražském hradě. Slavnostní mše
svaté, kterou celebroval Mons. Petr
Piťha, se zúčastnil také Karel VII.
kníže Schwarzenberg, syn zakladatele českého velkopřevorství.
Po mši svaté byly pěti dlouholetým spolupracovníkům i členům
řádu uděleny záslužné kříže českého velkopřevorství Pro Fide et Merite. Stříbrný kříž obdrželi Mons. Petr
Piťha a MUDr. Iva Hodková, ředitelka a primářka DPN Opařany. Bronzovým křížem byli oceněni R. D. Milan Badal, ECLJ, fotograf Roman Albrecht
a Olga Faladová z DPN Opařany. Generální kaplan řádu J. Em. Dominik
kardinál Duka převzal v průběhu řádového dne zlatý stupeň tohoto řádového vyznamenání českého velkopřevorství.
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řádové dílo

H

lavním posláním řádu vždy
byla a je křesťanská pomoc
bližním, především nemocným,
strádajícím a jinak potřebným.
Z toho důvodu řád dlouhodobě
podporuje aktivity zaměřené
tímto směrem. V roce 2016 podporovalo české velkopřevorství následující oblasti:
Centrum pro léčbu sarkomů měkkých tkání

České velkopřevorství podporuje rozvoj Centra pro léčbu
sarkomů měkkých tkání III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a FN v Motole vedeného přednostou kliniky prof. MUDr. Robertem Lischkem, Ph.D. Centrum je
ojedinělým a vysoce specializovaným pracovištěm pro
léčbu těchto nádorů s nepříznivou prognózou a odolností
vůči ozařování i chemoterapii. Na III. chirurgické klinice
s větším počtem nemocných s touto diagnózou je školen
tým mladých lékařů zabývajících se cíleně operacemi
sarkomu. V provozu je Speciální ambulance pro léčbu
sarkomů měkkých tkání s celorepublikovým spádem.
Řád vychází z pravé lazariánské myšlenky pomoci vytvářet podmínky a vzdělávat lékaře specialisty, kteří budou
pečovat o bezpočet nemocných s tou nejhorší prognózou.
Na základě uzavřené smlouvy s Fórem dárců byly
zřízeny dárcovské SMS, které jsou propagovány formou
plakátů ve společných prostorách Fakultní nemocnice v Motole a na jiných místech, v motolském časopisu
a v řádovém časopisu Reunion.

Poradna sv. Apolináře

Na klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze velmi úspěšně pokračuje Poradna sv. Apolináře
poskytující bezplatné právní poradenství, speciálně zaměřené na potřeby pacientů a klientů adiktologie, kteří
se léčí ze závislosti.
Koordinátorka a aktérka projektu JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D. SLJ, vede právní poradenství v pravidelných
konzultačních hodinách a samostatně přednáší „principy právní gramotnosti“. Náplní poradny jsou osobní
pohovory s pacienty lůžkové a ambulantní léčby o jejich
právní, sociální a rodinné situaci, popř. o jejich dluhové
zátěži a kázni. Odborná podpora rodinám pacientů a oso-

bám blízkým klade zvláštní důraz na zájmy nezletilých
dětí. Klientům jsou nabízeny konzultace a návrhy řešení
právních záležitostí a konfliktních situací včetně soudních a správních řízení, pomoc při jednání na úřadech,
soudech, včetně orgánů trestního řízení a podpora při
soudním a mimosoudním řešení sporů v trestních, civilních, rodinných a správních řízeních. Myšlenku právní
poradny podporuje vedení nemocnice, kliniky a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech

Dlouhodobá podpora Dětské psychiatrické nemocnice
v Opařanech funguje zejména díky úzké spolupráci koordinátorky Mgr. Kamily Malinské, DLJ, s ředitelkou nemocnice csr. MUDr. Hodkovou. Významným oživením je pravidelné Čtení v Opařanech. Již od března 2015 se úspěšně
daří získávat zejména populární herce, aby přijeli do Opařan a potěšili děti svým vystoupením. V roce 2016 četly
známé osobnosti dětským pacientům celkem devětkrát –
zapojili se Daniel Bambas, Bára Basiková, Otakar Brousek
ml., Dalibor Gondík, Aleš Procházka, Pavla Rychlá, Klára
Trojanová-Pollertová, Martina Randová a Dana Syslová.
Pravidelnou předvánoční událostí se stává také oblíbený Bazárek, jehož výtěžek pomáhá financovat aktivity pro
děti. Je až dojemné, že věci do bazárku věnují nejen dospělí, ale jako kamarádům také samy děti ze základních škol.
Pokračuje také pomoc formou dárcovských SMS.

Lazariánská pomoc - receptorie
Na poli Lazariáské pomoci dosahuje nejlepších výsledků

její jihočeská jednotka. Daří se nábor nových členů, kteří
se aktivně zapojují nejen do lazariánské služby, ale i třeba do programu dobrovolného dárcovství krve. Z členů
Lazariánské pomoci a dalších dobrovolníků je ustanovena pomocná záchranná jednotka pro pomoc obyvatelstvu
v případě přírodních kalamit i v jiné nouzi.
Probíhá pravidelně činnost jihočeské jednotky, a to
dobrovolnictví v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Oseku u Strakonic. Každý měsíc členové jednotky v počtu 3-6 členů dojíždějí za klienty domova a organizují pro ně volnočasové aktivity. Jedná se především
o sportovní hry, tance a zpívání, výtvarné práce, výlety
a procházky.
Na žádost Domácího hospice Athelas v Písku zajistila
jihočeská jednotka LP zapůjčení polohovacího lůžka pro
potřeby klientů hospice. Pronájem lůžka ve výši 3 000 Kč
byl zaplacen díky darům členů jihočeské jednotky Lazariánské pomoci.

Obnova mariánského sloupu v Praze

České velkopřevorství dlouhodobě podporuje úsilí o obnovu této unikátní barokní památky. Spolupracuje přitom s kamenosochařskou hutí akademického sochaře Petra Váni, který již řadu let pracuje na obnově jednotlivých
částí sloupu, přičemž ústřední sochu Panny Marie dokončil již v květnu 2003. Velkopřevorství se podílelo na třech
vydáních jeho publikace Cesta kamene o peripetiích snah
o obnovu sloupu a také se účastnilo intenzivních jednání
s křesťanskými církvemi, pražskými úřady veřejné správy, stavebním úřadem a dalšími institucemi. V roce 2016
byly již všechny části sloupu dokončeny a všechna jednání směřují k tomu, aby mariánský sloup mohl být v blízké
době na Staroměstském náměstí opět vztyčen.

Moravská komenda

V roce 2016 zaznamenala komenda pokračující nárůst
členů. V kapli sv. Lazara ve Křtinách slavila několik mší
za řád. Pro práci na řádovém díle již několik let spolupracuje s Korunkou Luhačovice, které pomáhá finančně,
morálně i konkrétní pomocí. Na vánočním koncertu darovala komenda Korunce 20 000 Kč na pomoc dětem na
Moravě.

Slovenská komenda

Slovenská komenda v roku 2016 zrealizovala 4 významné
duchovné stretnutia – spoločné slávenie sviatku Obrátenie sv. Pavla s kapucínmi v Žiline (23. 1.), spoločné slávenie
sviatku sv. Juraja s Nemeckým rádom v Kláštore sv. Alžbety v Topoľčanoch (24. 4.), obnovenie procesií ku kaplnke
sv. Lazára z Betánie na sviatok Panny Márie Karmelskej
v Novej Bystrici (16. 7.) a putovanie s ľuďmi bez domova za
sv. Alžbetou zo Žiliny do Bratislavy (17. 11.).
Na charitatívne projekty vynaložila komenda 4 605
EUR – obnova kaplnky sv. Lazára v Novej Bystrici, projekt obnovy sochy sv. Jána Nepomuckého v Divine, zakúpenie práčky a TV pre Dom sv. Lazára v Žiline, podpora
projektov pre utečencov pri Slovenskej katolíckej charite
a púť ľudí bez domova vlakom k sv. Alžbete. Na medzinárodnej úrovni podporovala formou Adopcie na diaľku pravidelne 4 dievčatá v detskom domove na Ukrajine, projekt Surol, gr.-kat. kňazský seminár na Ukrajine
a obete zemetrasenia v Taliansku.
Lazariánska pomoc Slovensko, n. o., získala v roku
2016 grant 3 000 EUR z Nadácie Pontis a Nadácie KIA
Motors na obnovu sochy sv. Jána Nepomuckého v Divine.
Zrealizovala 10 výjazdov na katolícke púte, kde zaisťovala
službu prvej pomoci a bezplatný pitný režim pre pútnikov (530 EUR).

Jihočeská delegace

Jihočeská delegace se formuje od základů od září 2015.
V roce 2016 předjednala s římskokatolickou duchovní
správou možnost působit v Písku. Díky laskavosti biskupského vikáře R. D. Jana Doležala může delegace pro své bohoslužby používat kapli sv. Jana Nepomuckého v děkanském kostele P. Marie a k setkáním společenské prostory
děkanství. Do budoucna může využívat a upravovat kapli
sv. Prokopa se dvěma sálky, která by se později mohla stát
sídlem řádné komendy. Pokračovalo úsilí o personální posílení, zejména získání územně příslušného kněze.

Severočeská delegace

Severočeská delegace zorganizovala v roce 2016 postní
rekolekce, vedené Mons. Prof. Petrem Piťhou, v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích. Úspěšné
přednášky prof. Jana Royta o Karlu IV. a doc. Pavla Hoška
o křesťanství a islámu na Technické univerzitě v Liberci
využila k propagaci řádu na veřejnosti. Delegace šířila
plakáty na podporu darovacích SMS, zajistila materiály
pro děti v Opařanech, přispívala na řádové dílo, charitativním organizacím Liberecka a poskytovala duchovní
a duševní pomoc potřebným lidem.
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komunikace a prezentace činnosti

finanční hospodaření

H

lavním komunikačním prostředkem českého velkopřevorství byl i v roce 2016 již
čtyřicátý ročník řádového
časopisu Reunion, nabízející informace především členům a sympatizantům, ale i dalším zájemcům
z řad veřejnosti. V minulém roce vyšel šestkrát v nákladu 130 výtisků. Jeho dosah rozšířil
i fakt, že byl distribuován nejen v tištěné podobě, ale i elektronicky e-mailem a současně
je zveřejňován i na webu velkopřevorství ve
formátu pdf.
Webová stránka je stále důležitějším nástrojem prezentace činnosti řádu. Obsahuje
nejen historii a organizaci řádu, hlavní dokumenty, přehled hodností a insignií, výroční zprávy, informace o řádovém díle, ale také
aktuální pozvánky a zprávy o pořádaných
akcích. Kvůli dvouměsíční periodicitě časopisu Reunion je webová stránka operativnějším komunikačním prostředkem. Vzhledem
k velkému rozsahu informací na webových
stránkách a stálému vývoji technologií rozhodla Velká rada v roce 2016 o modernizaci,
nové struktuře a grafické úpravě stránek ČVP
na adrese www.oslj.cz. Proměna webu probíhala od podzimu, nová verze stránek byla
pak uvedena do provozu v únoru 2017. Nový
web je postaven na publikačním systému
WordPress, má přehlednější strukturu a moderní design. Samostatné webové prezentace
mají také slovenská komenda a Lazariánská
pomoc v ČR i na Slovensku. Vlastní webové
stránky provozovala také polská komenda
(od října 2016 samostatné polské velkopřevorství).
Roste také význam facebookového profilu
českého velkopřevorství, přístupného uzavřené skupině členů, postulantů a příznivců
řádu, kteří využívají profil ke sdílení aktualit,
pozvánek, fotografií, článků nebo svých osobních zkušeností.

Rozvaha OSLJ-B 31. 12. 2016
Aktiva

Kč

Pasiva

Pokladna

3 360,00

Vlastní jmění

292 455,19

Zisk

207 508,92

Banka běžný účet
Banka darovací účet
EUR účet
Zaplacené zálohy (Kniha ceremonií)
CELKEM

350 360,22

Kč

135,64
211 814,25
5 000,00
570 670,11

Časové rozlišení
(členské příspěvky zaplacené předem)
CELKEM

70 706,00
570 670,11

Výsledovka 2016
Náklady
Dary poskytnuté

Kč
95 685,01

Výnosy
Příjmy z kapituly, příspěvky
na řádový den

Kč
37 100,00

Poplatky do mezinárodní pokladny

269 073,75

Tržby z prodeje řádových předmětů

343 700,10

Nákup řádových předmětů

419 590,78

Přijaté dary

284 876,00

Generální kapitula ČVP + řádový den

102 545,00

Členské příspěvky

412 793,50

Časopis Reunion
Údržba webu: domény, hosting
Spotřeba materiálu (raznice, pohř. věnec,
květiny…)
Bankovní poplatky
Služby ostatní

63 096,00
4 644,00
34 215,00

Poplatky za vstup a povýšení
DMS Lazarus a Sarkoma
Účelové dary (velmistrovský meč,
polská návštěva)

94 500,00
8 122,50
33 733,00

5 352,51

Úroky z banky

196,45

43 487,28

Ostatní výnosy

30 176,70

SOUČET

1 037 689,33

Zisk 2016

207 508,92

CELKEM

1 245 198,25

SOUČET

1 245 198,25

CELKEM

1 245 198,25
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konzultační činnost

ECOSOC
United Nations
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O

d roku 2012 má České velkopřevorství
Řádu sv. Lazara status konzultanta
v rámci Ekonomické a sociální rady
OSN (dále jen ECOSOC), která koordinuje sociální a hospodářské politiky OSN a spolupracuje se Světovou
zdravotnickou organizací, Světovou bankou a dalšími organizacemi.

Do široké agendy rady patří odstraňování následků
humanitárních krizí, odstraňování obchodních bariér
mezi rozvinutým a rozvojovým světem, potírání drog
a organizovaného zločinu, stabilizace tzv. zhroucených
států a podpora lidských práv. Při své činnosti vychází
ECOSOC ze strategií pro naplňování osmi „Rozvojových
cílů tisíciletí“.
České velkopřevorství se svým řádovým dílem aktivně
připojilo k naplňování tří rozvojových cílů:
cíl 1. Odstraňování extrémního hladu a chudoby;
cíl 2. Dostupné základní vzdělání pro všechny;
cíl 6. Boj proti HIV, malárii a dalším nemocem.
Základy byly položeny v roce 2012, kdy velkopřevorství podepsalo s Armádou České republiky memorandum
o spolupráci. Stalo se tak oficiálním partnerem armády
při uskutečňování humanitárních aktivit a mohlo tak
poskytnout konkrétní materiální pomoc ve spolupráci
s českým ISAF kontingentem v Afghánistánu.
K naplňování cílů ECOSOC směřují také některé ze
stálých oblastí řádového díla, např. podpora Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech, Domu Božieho milosrdenstva (Slovensko) a hospiců Krosno a Bydgoszcz,
zajišťovaná polskou komendou, která se v říjnu 2016
změnila na samostatné polské velkopřevorství. Zmínit je
třeba i aktivity Lazariánské pomoci v rámci dobrovolnické služby, kterou v roce 2016 provozovala v Domově pro
osoby se zdravotním postižením v Oseku.
V roce 2016 české velkopřevorství také nově přispělo
k naplňování cílů ECOSOC podporou Sarkoma centra Fakultní nemocnice Motol prostřednictvím založení a propagace dárcovských SMS. Všechny zmíněné iniciativy
uvedlo české velkopřevorství ve své souhrnné zprávě pro
orgány ECOSOC za období 2012–2015, která byla přijata
a hodnocena kladně.

M

ilitary and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem is a catholic order
of chivalry obliged from as
early as 12th century to develop charity, humanitarian
and spiritual activities worldwide. The order is represented by its 50th Grand Master, Jan Count Dobrzenský z Dobrzenicz, and is enjoying the temporal protection of the Royal House of France. Grand
Priory of Bohemia, founded in 1937 by Karel Prince
Schwarzenberg is now, as a church law entity, enjoying status of private christian association according to Canon 322 CIC. The Order is also a consulting body to ECOSOC. In September 2016 there were
77 members of Grand Priory of Bohemia with
5 companion members (CompLJ). In the end of 2016
the number of members decreased to 61 because the
Polish Commandery – up to that time administered
by the Grand Priory of Bohemia – was in September
promoted to fully fledged jurisdiction, the Grand
Priory of Poland, thus “depriving” the Grand Priory
of Bohemia of 16 members. (Sections 1 & 2).
Section 3 summarizes important events in the
life of the Grand Priory in 2016, the international
Grand Chapter General of the Order being the most
important event in the last year’s life of the Order
as a whole. It took place in Rome from 13th to 16th
October on the occasion of the 900th anniversary
of the foundation of the Order with the participation of delegations from 11 national jurisdictions of
the Order. Also the General Chapter of the Grand Priory held in Prague on 10th December was very important. Results of a SWOT analysis were presented
and the Chapter laid down main goals of next year’s

activities of the jurisdiction. Five members and supporters, including Cardinal Dominik Duka OP, were
awarded with Cross of Merit.
Section 4 deals with charitable activities of the
Grand Priory. In 2016 it continued to support several projects: 1) Center for treatment of sarcomas of
Motol University Hospital in Prague, 2) legal advice
for patients of addictology clinic of General University Hospital in Prague, 3) “Reading in Opařany” –
famous actors and other artists read short stories
to patients of Children Mental Hospital in Opařany
(South Bohemia), 4) Lazarian Help is active in blood
donation and help in the home for handicapped
people in Osek, 5) support of the rebuilding of baroque Marian column on the Old Town Square in
Prague, which was demolished in 1918.
Section 5: The magazine Reunion is still the
main communication medium of the Grand Priory.
It is published six times a year in an edition of 130
printed and approx. 350 electronic copies. Webpages www.oslj.cz were upgraded in the end of 2016 and
now have a new responsive layout. Grand Priory has
also a Facebook profile for its members, friends and
sympathisants.
Section 6: Finance. The financial year 2016 ended with positive number 207,509 CZK.
Section 7 describes the activities of Grand Priory
as a consulting body to ECOSOC, in accordance with
its policies. In 2012 the Grand Priory and the Czech
Army signed a memorandum of cooperation in the
field of humanitarian aid. In 2016 it supported several projects in area of health and education. Annual
report for ECOSOC officials was positively accepted.
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Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského – Bohemia
Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem – Bohemia
Adresa sídla:
Riegrova 1
583 01 Chotěboř
IČ: 75101068
DIČ: CZ75101068
č. ú. Kč: 213613900/0300
č. ú. EUR: 268881101/0300

Seat address:
Riegrova 1
583 01 Chotěboř
ID No.: 75101068
Tax ID No.: CZ75101068
bank account CZK No.: 213613900/0300
bank account EUR No.: 268881101/0300

Kancléřství - korespondenční adresa:
OSLJ-B
Dr. Janského 411
252 28 Černošice

Chancellery – Correspondence:
OSLJ-B
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
Czech Republic

České velkopřevorství je ve smyslu kanonického
práva soukromým sdružením křesťanů, schváleným Českou biskupskou konferencí.
cvp.rslj@seznam.cz
www.oslj.cz

Grand Priory of Bohemia is, according to Canonical
Law, a Private Association of Christians, approved
by Czech Bishops Conference.
cvp.rslj@seznam.cz
www.oslj.cz

Statutární orgány a struktura vedení:
velkopřevor:
J. E. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz
bailli:
J. E. Ondřej F. Vanke, zastávající funkci velitele
velkopřevorství
kancléř:
chev. Petr J. Řehoř

Statutory officials:
Grand Prior:
H. E. Jan Count Dobrzenský z Dobrzenicz
Bailiff:
H. E. Ondřej F. Vanke, acting head of Grand Priory

Vedení českého velkopřevorství
duchovní převor:
J. E. František Václav Lobkowicz O. Praem., biskup
ostravsko-opavský
špitálník: chev. Michal Zahálka
sekretář a advokát: chev. Zdeněk Kučera

Further principal officials:
Spiritual Prior:
H. E. František Václav Lobkowicz O. Praem., Bishop
of Ostrava-Opava
Hospitaller: chev. Michal Zahálka
Secretary and Solicitor: chev. Zdeněk Kučera

České velkopřevorství působilo v roce 2016
v šesti regionech: Pražskou komendu vedl chev. Stanislav Přibyl, severočeskou delegaci chev. Antonín
Schauer. Moravskou komendu vede chev. Zdeněk
Kučera. Slovenskou komendu vede chev. Radovan
Ocsovay. Sekretářem západočeské delegace je cfr.
Arnošt Linzmaier a jihočeské delegace cfr. Jan Adámek. Komendu Polonia (do října 2016) vedl chev. Jan
Szmyd.

Grand Priory of Bohemia operated in 2016 in six
regions: Commandery Prague was led by chev. Stanislav Přibyl, North Bohemian Delegation is led by
chev. Antonín Schauer. Leadership of Commandery
Moravia was assigned to chev. Zdeněk Kučera. Secretary of West Bohemia Delegation: cfr. Arnošt Linzmaier, secretary of South Bohemia Delegation: cfr.
Jan Adámek. Commandery Slovakia is led by chev.
Radovan Ocsovay, Commandery Polonia, administered by the Grand Priory of Bohemia until October
2016, was led by chev. Jan Szmyd.

Chancellor:
chev. Petr J. Řehoř
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