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Úvod
Výroční zpráva Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice (dále „KANK
v ČR“) umožňuje vhled do oblastí, v nichž se její činnost rozvíjela v roce 2014.
KANK v ČR byla založena v souladu s §4 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností, dne 24. 10. 2013 zakládací listinou,
vydanou Českou biskupskou konferencí (dále „ČBK“), jako její účelové zařízení.
Dne 31. 1. 2014 byla zapsána pod číslem 8/1-00-740/2014-7847 do Rejstříku evidovaných
právnických osob Ministerstva kultury v ČR.
Podle ustanovení kán. 114 až 117 a kán. 312 Kodexu kanonického práva (dále „CIC') je
KANK v ČR zřízena ČBK jako veřejné sdružení věřících dle kán. 312 CIC, tedy jako
právnická osoba, která není součástí ČBK. Členy KANK v ČR jsou především nemocniční
kaplani vyslaní katolickou církví, pak dobrovolníci v pastorační péči a odborníci.
 „Nemocniční kaplan“ je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči
ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Působí na základě pověření daného
katolickou církví a smlouvy s nemocnicí.1 Nabízí svou službu průvodce v úzkosti,
v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době
nemoci, umírání a smrti.
 Dobrovolník v pastorační péči se ve svém volném čase pod vedením nemocničního
kaplana podílí na pastorační péči ve zdravotnickém zařízení na základě pověření
daného katolickou církví.2
 Odborník je konzultant, supervizor, odborný poradce/garant v oblasti pastorační péče,
teolog apod.3
KANK v ČR své poslání naplňovala ve shodě s Dohodou o duchovní péči ve zdravotnictví
mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice z r. 2006,
Dodatkem č. 1 k této Dohodě z r. 2012 a se svými Stanovami ze dne 23. 10. 2013.
Je dlouhodobou snahou KANK v ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR
připravit právní normu pro práci kaplanů ve zdravotnických službách.

Srov. Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí
a Ekumenickou radou církví v České republice uzavřené dne 20. 11. 2006 [online], část I., čl. 2. [cit. 2015-0228]. Dostupné na www: <http://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2014/03/Dodatek-%C4%8D.-1-kDohod%C4%9B-o-duchovn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8Di-ve-zdravotnictv%C3%AD-mezi-%C4%8Ceskoubiskupskou-konferenc%C3%AD-a-Ekumenickou-radou-c%C3%ADrkv%C3%AD-v-%C4%8Cesk%C3%A9republice-ke-sta%C5%BEen%C3%AD.pdf>.
2
Srov. Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí
a Ekumenickou radou církví v České republice uzavřené dne 20. 11. 2006 [online], část I., čl. 7. [cit. 2015-0228]. Dostupné na www: <http://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2014/03/Dodatek-%C4%8D.-1-kDohod%C4%9B-o-duchovn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8Di-ve-zdravotnictv%C3%AD-mezi-%C4%8Ceskoubiskupskou-konferenc%C3%AD-a-Ekumenickou-radou-c%C3%ADrkv%C3%AD-v-%C4%8Cesk%C3%A9republice-ke-sta%C5%BEen%C3%AD.pdf>.
3
Srov. Stanovy Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice [online], čl. 3.2. [cit. 2015-02-28].
Dostupné na www: <http://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2014/03/Stanovy.pdf>.
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1. Složení a činnost orgánů KANK v ČR
1.1 Biskup - delegát
Mons. Mgr. Jan BAXANT
předseda Rady pro zdravotnictví ČBK
Dbá o plnění poslání KANK v ČR a zajišťuje její spojení s ČBK.

1.2 Výbor KANK v ČR
MUDr. Bc. Michal HRNČIARIK
předseda
ThLic. Leo ZERHAU, Th.D.
místopředseda
PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.
sekretářka
ThLic. Václav TOMICZEK
pokladník
Mgr. Zita HAVLENOVÁ
členka
MUDr. Jaroslav ŠTROF, CSc., MBA
člen
P. Dr. Vojtěch ELIÁŠ, Th.D.
člen
Výbor řídí činnost a hospodaření KANK v ČR. V roce 2014 zasedal čtyřikrát:
 16. 1. v Olomouci
 26. 3. v Praze
 14. 5. v Rajhradě u Brna
 30. 9. na Velehradě

1.3 Revizní komise
Ing. Miroslav ŠOT
předseda
Mgr. Hana STEJSKALOVÁ
sekretářka
P. ThLic. Mgr. Mgr. Jaroslaw FURTAN
člen
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Revizní komise kontroluje činnost a hospodaření KANK v ČR. V roce 2014 zasedala dvakrát:
 16. 1. v Olomouci
 30. 9. na Velehradě

1.4 Valná hromada
Valná hromada reprezentuje členskou základnu KANK v ČR. V roce 2014 se konala
jedenkrát:
 30. 9. na Velehradě
K 31. 12. 2014 měla KANK v ČR celkem 90 členů, z toho bylo 65 nemocničních kaplanů
(NK), 15 dobrovolníků v pastorační péči (D) a 9 odborníků (OD).
Diecéze
Arcidiecéze olomoucká
Arcidiecéze pražská
Diecéze brněnská
Diecéze českobudějovická
Diecéze královéhradecká
Diecéze litoměřická
Diecéze ostravsko-opavská
Diecéze plzeňská
Celkem

NK
27
8
12
2
2
3
5
7
66

D
7
2
2
0
3
0
1
0
15

OD Celkem
4
38
3
13
0
14
0
2
2
7
0
3
0
6
0
7
9
90

2. Formační a vzdělávací činnost KANK v ČR
V souladu s ustanoveními Stanov sledovala KANK v ČR především podporu odborného
a osobnostního růstu svých členů, především nemocničních kaplanů.4 Kromě toho usilovala
prostřednictvím nabídky vzdělávacích a formačních aktivit pro lékaře a zdravotníky
o vzájemné porozumění a rozvoj spolupráce v oblasti pastorační péče ve zdravotnických
a sociálních službách.

2.1 Formace a vzdělávání nemocničních kaplanů
12. 5. III. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů v Domě léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa v Rajhradě v Rajhradě u Brna - vzdělávací seminář pro nemocniční
kaplany
 Pořadatelé: KANK v ČR ve spolupráci s Oblastní charitou Rajhrad a Biskupstvím
brněnským
 Časová dotace: 5 h
 Témata: Nefarmakologickými přístupy k osobám s demencí (P. Doc. Mgr. Ing.
Peter Tavel, Ph.D.). Náboženské prožívání a úzkost, náboženské prožívání
u schizofrenie a u poruch osobnosti (P. PhDr. Pavel Moravec)
 Účast: 51 nemocničních kaplanů

Srov. Stanovy Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice [online], čl. 2.1. [cit. 2015-02-28].
Dostupné na www: <http://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2014/03/Stanovy.pdf>.
4
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26. 6. Kurz „Poradce pro pozůstalé“.
 Pořadatelé: KANK v ČR, Arcibiskupství olomoucké a Arcidiecézní charita Olomouc
 Časová dotace: 32 h
 Lektor: PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., průkopnice poradenství pro pozůstalé
v ČR
 Účast: 10 nemocničních kaplanů a 1 dobrovolník v pastorační péči
12. 8., 28. 8. Složení kvalifikačních zkoušek „Poradce pro pozůstalé“ v souladu
s ustanoveními zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.
 Časová dotace: 10 h
 Osvědčení o získání kvalifikace „Poradce pro pozůstalé“ získalo 8 nemocničních
kaplanů.
13. 9. Zahájení jednoročního kurzu celoživotního vzdělávání „Nemocniční kaplan“ na
CMTF UP v Olomouci
Studijní program na CMTF je realizován ve spolupráci s lékařskou fakultou, Fakultní
nemocnicí Olomouc a Hospicem na Svatém Kopečku. Jeho garantem a manažerem je vedoucí
katedry církevního práva P. Doc. Damián Němec, dr. Kurz si klade za cíl umožnit
31 účastníkům získat odbornou způsobilost pro pastoraci nemocných v pobytových zařízeních
zdravotnických a sociálních služeb.
Výuka, rozložená do zimního a letního semestru, zahrnuje dvacet šest povinných předmětů
z oborů medicíny a teologie a dva bloky odborné praxe po padesáti hodinách. Na závěr studia
se kurzisté podrobí ústní a písemné zkoušce z medicínské a teologické části.
Program celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro
zdravotnictví České biskupské konference a Katolické asociace nemocničních kaplanů
v České republice ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Národním centrem
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Uskutečnění na CMTF představuje pak
pilotní ověření jeho obsahu, hodinové dotace u jednotlivých předmětů a přístupů k pastorační
péči ve zdravotnictví a sociálních službách.
29. 9. - 2. 10. X. formačně vzdělávací setkání na Velehradě pro pastorační pracovníky ve
zdravotnických a sociálních službách v ČR
 Pořadatelé: KANK v ČR, pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské
konference a Arcibiskupství olomouckého, ve spolupráci s Cyrilometodějskou
teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a za účasti zahraničních hostů
(Rakousko – Vídeň, Slovensko – Martin)
 Časová dotace: 20 h
 Témata: Vybrané kapitoly z pastorace a spirituality nemocných a religionistiky
(Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., P. Mgr. Walerián Bugel, dr, P. PhLic. Mgr. Juraj
Jendrejovský, Mgr. Anna Hrtúsová)
 Účast: 81 nemocničních kaplanů
30. 9. Absolvování písemné a ústní zkoušky pastoračních asistentů / nemocničních
kaplanů k ověření jejich kvalifikačních předpokladů dle Dodatku č. 1 k Dohodě
o duchovní péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC uzavřené dne 20. 11. 2006 (Část IV.
Přechodná ustanovení, odst. 5)
Zkoušku k ověření kvalifikačních předpokladů nemocničních kaplanů a pastoračních
asistentů v přechodném období, uvedených v Dodatku č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve
zdravotnictví mezi ČBK a ERC v ČR z 12. 12. 2011, Část IV. Přechodná ustanovení,
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odst. 4 úsek A a odst. 4 úsek B, dne 30. 9. 2014 na Velehradě úspěšně vykonalo
32 katolických nemocničních kaplanů.
Zkouška proběhla před komisí, jmenovanou biskupským delegátem pro pastoraci
nemocných z příslušné diecéze a schválenou Mons. Janem Baxantem, předsedou Rady pro
zdravotnictví ČBK. Do zkušební komise byla jako pozorovatel za ERC přizvána
ThDr. Miriam Prášilová, Ph.D.
Každý z úspěšných absolventů zkoušky byl doporučen biskupovi příslušné diecéze,
vysílající autoritě katolické církve, k vyslání jako nemocniční kaplan do zařízení
zdravotnické, resp. sociální služby.

2.2 Formace a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oblasti pastorační
péče
14. 6. IV. pouť lékařů, zdravotníků a nemocničních kaplanů na Svatém Hostýnu
 Pořadatelé: Kolegium katolických lékařů, KANK v ČR, Arcibiskupství olomoucké
 Program: Mše sv. (Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup) a modlitba Cesty
světla (P. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi
olomoucké)
14. 10., 12. 11. První ročník Konference Hospitality Vizovice – Brno 2014
 Časová dotace: 5 h
 Pořadatelé: Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích a v Brně, KANK v ČR
 Téma: „Tělem k duši: Péče o člověka ve zdravotnických službách“ (Prof. MUDr.
Marta Munzarová, CSc., Mgr. Bc. Tobia Miroslava Matějková, Martin Richard
Macek, DiS., Ing. Mgr. Jan Zachoval, CSc.).
 Akreditace u České asociace sester, 4 kredity.
 Účast: 69 osob (Vizovice), 92 (Brno)
Na regionální úrovni:
 11. 2. XXII. Světový den nemocných
 18. 10. Den pro lékaře a zdravotníky u příležitosti svátku sv. Lukáše, patrona
lékařů
V tyto dny probíhají setkání biskupů a kněží s nemocnými a pracovníky ve zdravotnictví
(návštěvy v nemocnicích, udílení svátosti nemocných, mše sv. a modlitby, přednášky na
aktuální témata v oblasti zdravotnictví a pastorační péče atd.).

3. Národní a mezinárodní spolupráce KANK v ČR
KANK v ČR spolupracuje s křesťanskými i občanskými sdruženími a společnostmi
obdobného zaměření na národní i mezinárodní úrovni.5

3.1 Spolupráce na národní úrovni
Charita ČR, nestátní nezisková organizace, nedílná součást římskokatolické církve, funguje
na území ČR jako sdružení více než 300 Charit. Provozuje širokou síť sociálních
5

Srov. Stanovy Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice [online], čl. 2.10. [cit. 2015-02-28].
Dostupné na www: <http://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2014/03/Stanovy.pdf>.
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a zdravotních služeb, určených osobám v ohrožení nebo v nouzi u nás i v zahraničí, bez
ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální
orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo
národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.
Formy spolupráce s KANK v ČR:
 s nemocničními kaplany v péči o nemocné a jejich příbuzné,
 vzdělávání a formace dobrovolníků,
 zakládání dobrovolnických center v pobytových zdravotnických a sociálních službách,
řízení a koordinace práce dobrovolníků a zajištění jejich supervize.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě (DLBsH) je zdravotnickým zařízením
Oblastní charity Rajhrad, které poskytuje hospicovou paliativní péči. Jeho Edukační centrum
pořádá výchovné a vzdělávací aktivity v oblasti paliativní medicíny a přidružených oborů pro
všechny odbornosti multidisciplinárního týmu. Je akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání
lékařů.
Formy spolupráce:
 s nemocničními kaplany v péči o nemocné a jejich příbuzné, umírající a pozůstalé,
 pořádání vzdělávacích seminářů pro nemocniční kaplany.
Maltézská pomoc, obecně prospěšná společnost, renomovaná organizace pomáhající v ČR
široké škále potřebných lidí, jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu
maltézských rytířů zakládá svou činnost na pomoci trpícím a potřebným v duchu křesťanské
lásky k bližnímu. Výsledkem její činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života
společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Pečuje o mládež,
nemocné, vozíčkáře, děti z dětských domovů, opuštěné staré lidi, vězně, chudé rodiny, lidi
starající se o příbuzné postižené Alzheimerovou chorobou, děti s kombinovaným postižením,
poutníky s postižením, lidi postižené přírodními katastrofami a další potřebné.
Formy spolupráce:
 s nemocničními kaplany v péči o nemocné a jejich příbuzné,
 vzdělávání a formace dobrovolníků,
 zakládání dobrovolnických center v pobytových zdravotnických a sociálních službách,
řízení a koordinace práce dobrovolníků a zajištění jejich supervize,
 záštita nad vzdělávacími akcemi pro nemocniční kaplany a zdravotníky.
Milosrdní bratři Čechy a Morava, hospitálský řád sv. Jana z Boha „Ordo Hospitalarius
S. Joannis de Deo“, je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným. Působí
v 50 zemích na pěti kontinentech a provozuje okolo 400 center. Svou pomoc neomezuje
pouze na nemocné, ale věnuje se mentálně postiženým, invalidům, přestárlým, lidem bez
domova, drogově závislým. Mimoto zakládá střediska s paliativní péčí nebo péči o nemocné
AIDS či Alzheimerovou chorobou. Ve svých nemocnicích neprovádí potraty, buduje babyboxy, věnuje se propagaci etických a morálních hodnot.
Formy spolupráce:
 s nemocničními kaplany v péči o nemocné a jejich příbuzné,
 pořádání vzdělávacích seminářů pro zdravotníky.
Asociace nemocničních kaplanů, občanské sdružení fyzických osob, pověřených církvemi
spojenými v ERC k duchovní službě ve zdravotnickém zařízení, sleduje podporu a koordinaci
odborné přípravy a činnosti nemocničních kaplanů - poskytovatelů služby v oblasti
spirituální, pastorační a náboženské péče (dále jen duchovní a pastorační péče) o pacienty,
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jejich blízké a o jejich pečovatele, zaměstnance i dobrovolníky v nemocnicích, v hospicích
a jiných zdravotnických a sociálních zařízeních (dále jen zdravotnická zařízení).6
Formy spolupráce:
 setkání výborů ANK a KANK v ČR za účelem vyjasňování odlišných postojů
a názorů, stanovení společného postupu pro jednání s MZ ČR o začlenění
nemocničních kaplanů do zdravotnické legislativy a dalším vzdělávání nemocničních
kaplanů,
 účast na vzdělávacích akcích pro nemocniční kaplany, pořádaných ANK nebo KANK
v ČR.

3.2 Spolupráce na mezinárodní úrovni
13. konzultace Evropské sítě nemocničních kaplanů se konala ve dnech 28. 5. - 1. 6. 2014
v Salzburgu. KANK v ČR na jednáních ENHCC zastupovala MUDr. Mgr. Marie Opatrná,
Ph.D.

4. Mediální aktivity a public relations KANK v ČR
KANK v ČR v r. 2014 úzce spolupracovala s těmito médii:
Rádio Proglas, rozhlasová stanice rodinného typu založená na tradičních křesťanských
hodnotách, šíří poselství evangelia a křesťanskou kulturu především česky mluvícím lidem.
Používá k tomu zejména mluvené slovo a hudbu šířenou pomocí všech dostupných
technických prostředků.
Formy spolupráce:
 zprávy o aktivitách KANK v ČR,
 natáčení pořadů o nemocničních kaplanech a jejich službě,
 příprava pořadů duchovně vzdělávacích, Myšlenka na den, aj. členy KANK v ČR.
Brněnská tisková misie, ekumenická nezisková společnost, jejíž náplní je šíření
křesťanského poselství naděje, víry a lásky formou tiskovin. Texty povzbuzují v těžkých
obdobích života, samotě, v nemoci, pomáhají nalézt smysl života, překonat stresové situace,
závislost na alkoholu a drogách, vyzývají k obnově rodiny, etiky, varují před sektami,
informují o křesťanství apod. Mají osvětový charakter (prevence AIDS, návykové látky).
Svou přístupnou formou a krátkým slovem se hodí právě do dnešní uspěchané doby.
Formy spolupráce:
 prezentace aktuální nabídky tiskovin a jejich distribuce nemocničním kaplanům,
 příprava a výroba nových tiskových materiálů pro nemocné a jejich příbuzné,
umírající a pozůstalé, pracovníky ve zdravotnictví na základě návrhů nemocničních
kaplanů.
Karmelitánské nakladatelství, křesťansky orientované nakladatelství, které na knižním trhu
působí od roku 1991. Vydalo více než 1500 titulů. Nejdůležitější částí edičního plánu jsou
edice věnované duchovnímu životu, z nichž k dlouhodobě nejúspěšnějším patří
Karmelitánská spiritualita a Malý duchovní život.

Srov. Stanovy občanského sdružení „Asociace nemocničních kaplanů“ [online], čl. I.4. [cit. 2015-02-28].
Dostupné na www: < http://www.nemocnicnikaplan.cz/rubrika/3-Stanovy/index.htm>.
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Formy spolupráce:
 prezentace aktuální nabídky knih a jejich distribuce nemocničním kaplanům.
V r. 2014 bylo zaznamenáno na tuzemských webových stránkách následujících 14 zpráv,
které referovaly o službě katolických nemocničních kaplanů nebo činnosti KANK v ČR:
1. Kaplan, kterého nejčastěji zastihnete v jedné ze tří ostravských nemocnic
(27. 12. 2014). Viz: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/vaclava-tomiczkanejcasteji-zastihnete-v-nektere-ze-tri-ostravskych-nemocnic-201.html
2. Předseda KANK v ČR MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik přijal 20. září 2014 jáhenské
svěcení. Viz: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/2895-galerie%3A-pomocny-biskupjosef-kajnek-vysvetil-sest-trvalych-jahnu.html; http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/2897na-sveceni-se-jahni-pripravili-v-kralikach.html
3. Péče nemocničních kaplanů zase o něco lepší (19. 9. 2014). Viz: http://tisk.cirkev.cz/zdomova/pece-nemocnicnich-kaplanu-zase-o-neco-lepsi/
4. Kurz Nemocniční kaplan na CMTF v Olomouci byl zahájen 13. září 2014. Viz:
http://www.zurnal.upol.cz/cmtf/zprava/clanek/nemocnicnim-kaplanem-chtelo-byt-37uchazecu/
5. Výstava Být nablízku u Milosrdných bratří. In Hospitalita, 2014, č. 1, str. 21.
Viz: http://www.milosrdni.cz/res/data/004/000494.pdf
6. Jarní setkání nemocničních kaplanů. In Zpravodaj Brněnské tiskové misie, č. 130 str.
13, (11. 6. 2014). Viz: http://www.btm.cz/admin/soubory/pdf538ac8422960d.pdf
7. V přerovské nemocnici myslí i na věřící pacienty (26. 5. 2014). Viz: http://www.zdraviinfo.cz/2014/05/v-prerovske-nemocnici-mysli-i-na-verici-pacienty/
8. „Být nablízku“ – výstava fotografií o poslání nemocničních kaplanů (19. 5. 2014). Viz:
http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/byt-nablizku-vystavafotografii-o-poslani-nemocnicnich-kaplanu-475500
9. Chalánková: Nemocniční kaplani léčí duši (10. 4. 2014). Viz: http://www.top09.cz/codelame/komentare/chalankova-nemocnicni-kaplani-leci-dusi-15490.html
10. Vernisáží výstavy „Být nablízku“ zahájil rajhradský hospic oslavy 15. výročí své
existence (21. 3. 2014). Viz: http://rajhrad.charita.cz/fotogalerie/vernisazi-vystavy-bytnablizku-zahajil-rajhradsky-hospic-oslavy-15-vyroci-sve-existence/
11. Být nablízku. Černobílé fotografie vypovídají o službě nemocničních kaplanů
(5. 3. 2014)Viz: http://www.centrumnews.cz/zdravi/byt-nablizku-cernobile-fotografievypovidaji-o-sluzbe-nemocnicnich-kaplanu-65347
12. Obrazem: Výstava Být nablízku ukazuje poslaní kaplanů (4. 3. 2014).
Viz:
http://brnensky.denik.cz/kultura_region/obrazem-vystava-byt-nablizku-ukazujeposlani-kaplanu-20140304.html

10

13. Fakultní nemocnice Olomouc podporuje duchovní službu pro své pacienty
(27. 1. 2014). Viz: http://www.e-cirkev.cz/clanek/3898-Fakultni-nemocnice-Olomoucpodporuje-duchovni-sluzbu-pro-sve-pacienty/index.htm
14. Pacientům ve Vsetíně se budou věnovat dva nemocniční kaplani (27. 1. 2014).
Viz:
http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/pacientum-ve
vsetine-se-budou-venovat-dva-nemocnicni-kaplani-473924
V r. 2014 byly odvysílány 2 televizní reportáže o poslání katolických nemocničních kaplanů:
1. Nemocniční kaplan začne působit i v Karviné (3. 9. 2014). Viz: http://polar.cz/zpravy/
archiv/1/karvinsko/karvina/clanek/16505/16505-nemocnicni-kaplan-zacne-pusobit-i-vkarvine
2. Den s kaplanem Václavem Tomiczkem: Nemocniční kaplani jsou stále žádanější
(15. 1. 2014) Viz: http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/258449-nemo
cnicni-kaplani-jsou-stale-zadanejsi/
V r. 2014 bylo v tisku, národního nebo regionálního dosahu, publikováno 8 článků, které
přibližovaly práci katolických nemocničních kaplanů a působení KANK v ČR:
1. Lidé si přejí mít o Vánocích v duši i v srdci pokoj. In Přerovský deník, 23. 12. 2014,
č. 52, s. 2. Viz: Lidé si přejí mít o Vánocích v duši i v srdci pokoj
2. Práce pro nemocné nás spojuje. In Katolický týdeník, 2014, č. 46, Doma, rodinná příloha,
s. D. Viz: KT, Práce pro nemocné nás spojuje
3. Konference Hospitality Vizovice. In Hospitalita. Zpravodaj Milosrdných bratří, 2014,
č. 24 – 25, s. 12. Viz: http://www.milosrdni.cz/o-nas/hospitalita/
4. V karvinské nemocnici vedou duchovní rozhovory. In Karvinský a havířovský deník,
23. 9. 2014. Viz: http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/v-karvinske-nemocnici-vedouduchovni-hovory-20140923.html
5. Nemocniční kaplani se sešli na Velehradě. In Katolický týdeník, 2014, č. 41, s. 2.
Viz: KT, Nemocniční kaplani se sešli na Velehradě
6. Nemocniční kaplany čeká kurz i formace. In Katolický týdeník, 2014, č. 37, s. 2.
Viz: KT, Nemocniční kaplany čeká kurz i formace
7. Důležité je chtít pomáhat druhým. In Přerovský deník, 20. 5. 2014. O pacienty
Nemocnice Přerov pečuje nová nemocniční kaplanka, sestra Marie Goretti. Viz:
http://nemocniceprerov.agel.cz/media/novinky/2014-05-20-kaplanka
8. Představujeme: P. ThLic. Václav Tomiczek – nemocniční kaplan. In Zpravodaj
městské nemocnice Ostrava, 2014, roč. XIV., č. 1, s. 4. Viz: http://www.mnof.cz/data/files/
user/zpravodaj_nemocnice/zp_mno_2014_01.pdf
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Spuštění webových stránek KANK v ČR
Dne 25. 3. 2014 KANK v ČR spustila vlastní webové stránky s adresou www.kaplannemocnice.cz. Informace na webu jsou určeny nejen nemocničním kaplanům (podpora jejich
vzdělávání), ale též nemocným i jejich příbuzným (kontakty na nejen katolické nemocniční
kaplany v jednotlivých nemocnicích ČR), lékařům a zdravotníkům (přehled vzdělávacích
a jiných aktivit, doporučených KANK v ČR).
Vytvoření informativního letáku o KANK v ČR a roll-upů
Vytvořením letáků a „roll upů“ sleduje KANK v ČR zvýšit informovanost veřejnosti o svém
poslání a činnosti, o významu a možnostech využití služeb nemocničních kaplanů. Distribuce
propagačních materiálů probíhá na konferencích pro lékaře a zdravotníky, v nemocnicích aj.
Leden – listopad 2014: Realizace putovní výstavy „Být nablízku“, věnované službě
nemocničních kaplanů
 Pořadatelé výstavy: Arcibiskupství olomoucké a Fakultní nemocnice Olomouc, pod
záštitou Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice
 Autor výstavy: Filip Fojtík
 Výstava představuje kolekci 24 černobílých snímků, které přibližují práci
nemocničních kaplanů: Zachycují jejich empatické naslouchání a snahu porozumět
pacientům, ohleduplnost a takt, úctu a respekt k prožívání nemocných. Přibližují je
jako průvodce nemocných v úzkostech, v hledání naděje a odpovědí na otázky po
smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti.
 Během r. 2014 putovala po zařízeních zdravotnických a sociálních služeb, poutních
místech a kulturních centrech na území ČR. Jejím cílem bylo přispět k propagaci
služby nemocničních kaplanů.
Termín
14.1.-5.2.
18.2.-28.2.
29.2.-14.3.
14.3.-28.4.
28.4.-19.5.
19.5.-9.6.
10.6.-30.6.
1.7.-31.7.
21.7.-11.8
11.8.-31.8.
1.9.-22.9.
23.9.-15. 10.
1.9.-30.9.

Místo
Olomouc
Praha
Brno
Rajhrad u Brna
Brno
Brno
Svatý Hostýn
Velehrad
Ostrava (malá kolekce)
Ostrava
Karviná
Nový Jičín
Kroměříž (malá kolekce)

Chrám sv. Michala
Mladotův dům, Pražský Hrad
Fakultní nemocnice Brno
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Fakultní nemocnice u sv. Anny
Nemocnice Milosrdných bratří
Jurkovičův sál
LDN Radvanice
Městská nemocnice Ostrava
Karviná
Nemocnice Nový Jičín
Nemocnice Milosrdných sester
sv. Vincence de Paul
Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského

1.11.-30.11. Praha
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5. Hospodaření KANK v ČR
Stav ke dni 31. 12. 2014:
č.

položka
1
2
3
4

členské příspěvky
sponzorský dar ADO
sponz. dar - na propagaci
sponz. dary - ostatní

příjem [Kč] výdej [Kč]
14900
40000
10000
47000

5 kancel. potřeby
6 letáčky
7 banner
Rajhrad 2014
konf. poplatky + zůstatek
9 z r. 2013
10 výdaje
Velehrad 2014
11 konf. poplatky
12 výdaje

2274
5453
5684

6870
8690

23650
7610

13 výdaje CŽV kurzu NK
14 celkem
15 výsledek hospodaření
16 stav účtu
17 pokladna

15669
132420

45380

87040
84510
2530

Hlavní zdroj příjmů pro hospodaření KANK v ČR představují členské příspěvky
a konferenční poplatky z republikových setkání nemocničních kaplanů v Rajhradě a na
Velehradě. Z nich jsou hrazeny základní kancelářské potřeby, provoz webových stránek,
bankovní poplatky, DPP přednášejících (příp. jejich ubytování a strava) a další výdaje spojené
s pořádáním formačně vzdělávacích aktivit pro nemocniční kaplany aj.
V roce 2014 obdržela KANK v ČR sponzorský dar Arcibiskupství olomouckého, díky němuž
bylo možné spolufinancovat jednoletý kurz celoživotního vzdělávání pro nemocniční kaplany,
realizovaný ve spolupráci s CMTF a LF UP v Olomouci (srov. 2.1 Formace a vzdělávání
nemocničních kaplanů) a z něhož budou na tento účel realizovány další výdaje v r. 2015.
Mimořádný sponzorský dar ve výši 10000,- Kč byl použit na úhradu nákladů spojených
s výrobou předmětů public relations KANK v ČR, konkrétně tisk a distribuci letáčků
a bannerů, přibližujících práci nemocničních kaplanů (srov. 4. Mediální aktivity a public
relations KANK v ČR).
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Závěr
Členové výboru KANK v ČR děkují
 pastoračním asistentům a nemocničním kaplanům za obětavé poskytování pastorační
péče ve zdravotnických a sociálních službách;
 dobrovolníkům v pastorační péči, kteří bezplatně a ve svém volném čase se podílejí na
s nemocničními kaplany na poskytování duchovní služby v nemocnicích, domovech
pro seniory a dalších pobytových zařízeních zdravotnických a sociálních služeb;
 dárcům za jejich finanční příspěvky na činnost KANK v ČR;
 České biskupské konferenci za rozhodnutí a jednání vedoucí k založení KANK v ČR
a podporu jejího rozvoje;
 nemocnicím a jiným zdravotnickým a sociálním službám za vytváření příhodných
podmínek k působení nemocničních kaplanů;
 Komisi pro duchovní péči ve zdravotnictví ERC a Asociaci nemocničních kaplanů za
snahy o utváření ekumenické spolupráce v oblasti poskytování duchovní služby,
založené na dialogu a vzájemném respektu;
 médiím za poskytnutí prostoru k informování veřejnosti o práci katolických
nemocničních kaplanů a působení KANK v ČR;
 neziskovým organizacím a dalším spolupracujícím subjektům za participaci
s nemocničními kaplany a dobrovolníky na poskytování pastorační péče (nejen)
o nemocné a za spolupodílení se na pořádání (nejen) vzdělávacích a formačních aktivit
s KANK v ČR.

V Praze dne 9. 3. 2015

Výroční zpráva schválena výborem KANK v ČR dne 11. 3. 2015.
Výroční zpráva schválena revizní komisí KANK v ČR dne 13. 3. 2015.
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