VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
A HOSPODAŘENÍ
Katolické asociace nemocničních kaplanů
v České republice
ZA ROK 2015

Praha, duben 2016

OBSAH
Úvod ..................................................................................................................................................... 3
1. Složení a činnost orgánů KANK v ČR ............................................................................................ 4
2. Formační a vzdělávací činnost KANK v ČR ................................................................................... 5
3. Národní a mezinárodní spolupráce KANK v ČR............................................................................. 7
4. Mediální aktivity a public relations KANK v ČR............................................................................ 9
5. Hospodaření KANK v ČR ............................................................................................................. 13
Závěr ............................................................................................. Chyba! Záložka není definována.

2

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 2015.
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. 2015-02-28].
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%A9-republiceke-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. 2015-02-28].
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%A9-republiceke-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
Dbal o plnění poslání KANK v ČR a zajišťoval její spojení s ČBK.

1.2 Výbor KANK v ČR
MUDr. Bc. Michal HRNČIARIK
předseda
P. ThLic. Leo ZERHAU, Th.D.
místopředseda
PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.
sekretářka
P. ThLic. Václav TOMICZEK
pokladník
Mgr. Zita HAVLENOVÁ
členka do 30. 6. 2015
P. Doc. Damián Němec, dr
člen od 1. 7. 2015
MUDr. Jaroslav ŠTROF, CSc., MBA
člen
P. Dr. Vojtěch ELIÁŠ, Th.D.
člen
Výbor řídil činnost a hospodaření KANK v ČR. V roce 2015 zasedal pětkrát:
 29. 1. v Olomouci
 11. 3. v Praze
 14. 5. v Rajhradě u Brna
 5. 10. na Velehradě
 4. 11. v Praze

1.3 Revizní komise
Ing. Miroslav ŠOT
předseda
Mgr. Hana STEJSKALOVÁ
sekretářka
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P. ThLic. Mgr. Mgr. Jaroslaw FURTAN
člen
Revizní komise kontrolovala činnost a hospodaření KANK v ČR. V roce 2015 zasedala dvakrát:
 29. 1. v Olomouci
 5. 10. na Velehradě

1.4 Valná hromada
Reprezentovala členskou základnu KANK v ČR. V roce 2015 se konala jedenkrát:
 5. 10. na Velehradě
Diecéze
NK D OD Celkem
Arcidiecéze olomoucká
35 8
6
49
Arcidiecéze pražská
14 2
3
19
Diecéze brněnská
11 2
2
15
Diecéze českobudějovická
2 0
0
2
Diecéze královéhradecká
3 3
2
8
Diecéze litoměřická
3 0
0
3
Diecéze ostravsko-opavská
6 0
0
6
Diecéze plzeňská
7 0
0
7
Celkem
81 15 13
109
K 31. 12. 2015 měla KANK v ČR celkem 109 členů, z toho bylo 81 nemocničních kaplanů (NK),
15 dobrovolníků v pastorační péči (D) a 13 odborníků (OD).

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
14. 5. IV. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů v prostorách Chráněného bydlení
sv. Luisy - vzdělávací seminář pro nemocniční kaplany
 Pořadatelé: KANK v ČR ve spolupráci s Oblastní charitou Rajhrad a Biskupstvím
brněnským
 Téma přednášky: „Syndrom pomocníka a jiná úskalí pomáhajících profesí“ (PhLic.
Kateřina Lachamnová, Th.D.)
 Účast: 51 nemocničních kaplanů
12. 6., 5. 10. 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)
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>.
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Zkoušky 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, odst. 4 úsek A
a odst. 4 úsek B, dne 12. 6. 2015 v Praze úspěšně složili 4 nemocniční kaplani a dne 30. 9. 2015 na
Velehradě s úspěchem vykonali 3 nemocniční kaplani.
Zkouška proběhla před komisemi, jmenovanými biskupskými delegáty pro pastoraci
nemocných z příslušných diecézí a schválenými Mons. Janem Baxantem, předsedou Rady pro
zdravotnictví ČBK. Do každé zkušební komise byl za ERC přizván pozorovatel (Mgr. Pavel
Pokorný, Praha; ThDr. Miriam Prášilová, Ph.D., Velehrad)
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.
19. 9. Ukončení jednoročního kurzu celoživotního vzdělávání „Nemocniční kaplan“ na CMTF
UP v Olomouci
Závěrečnou zkouškou byl v sobotu 19. září 2015 zakončen roční kurz „Nemocniční kaplan“,
pořádaný v rámci celoživotního vzdělávání na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci,
Fakultní nemocnicí Olomouc, Hospicem na Svatém Kopečku a v neposlední řadě s Katolickou
asociací nemocničních kaplanů v České republice.
Závěrečná zkouška obsahovala písemný test z medicinských i teologických předmětů a ústní
pohovor zahrnující zodpovězení otázek vyplývajících z testu, prezentaci kazuistiky a doplňující
otázky z oblasti medicíny i teologie. Rozsah vzdělání odpovídá kvalifikačním požadavkům na
nemocniční kaplany určeným v Dodatku č. 1 (s platností a účinností od 1. ledna 2012) k Dohodě o
duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v
České republice uzavřené dne 20. listopadu 2006.
Přezkoušení se účastnili takřka všichni z 31 účastníků kurzu, kteří zpravidla již vykonávají
službu nemocničních kaplanů v nemocnicích i v zařízeních sociální péče (hospice, domovy pro
seniory) jako vyslanci katolické církve, Slezské církve evangelické augsburského vyznání a Církve
československé husitské. Přezkoušení úspěšně absolvovalo 28 účastníků kurzu.
Kurz byl finančně podpořen Arcibiskupstvím olomouckým.
23. 9. Seminář o nemocničním kaplanství v Českých Budějovicích
 Pořadatelé: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, KANK v ČR
 Témata přednášek: „Povaha a poslání nemocničního kaplanství“ a „Konkrétní zkušenosti
se službou nemocničních kaplanů“ (PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.),
„Nemocniční kaplanství v katolické církvi v ČR“ (P. Doc. Damián Němec, dr)
4. 10. - 7. 10. XI. 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
 Časová dotace: 20 h
 Téma: „Alternativní spiritualita a medicína v kontextu zdraví“. (Doc. PhDr. Zdeněk
Vojtíšek, Th.D., MUDr. Jitka Krausová, MUDr. Emília Vlčková, MUDr. Mgr. Marie
Opatrná, Ph.D.)
 Účast: 91 nemocničních kaplanů, dobrovolníků a zájemců
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2.2 Formace a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oblasti pastorační péče
21. 3. Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici XII
 Pořadatelé: Biskupství brněnské ve spolupráci s FN Brno, konventem sester Alžbětinek,
KANK v ČR
 Témata: Úcta k nemocnému (P. Doc. Ing. Mgr. et Mgr. Egýd Petr Tavel, Ph.D., P. Mgr.
Jindřich Kotvrda, Mgr. Ludmila Plátová), umělé oplodnění (P. ThLic. Marek František
Drábek, DiS., MUDr. Helena Máslová)
 Akreditace u České asociace sester, 4 kredity.
13. 6. V. pouť lékařů, zdravotníků a nemocničních kaplanů na Svatém Hostýnu
 Pořadatelé: Kolegium katolických lékařů, KANK v ČR, Arcibiskupství olomoucké
 Program: Mše sv. (P. Ing. Jiří Šolc, SI, rektor svatohostýnské baziliky), modlitba Cesty
světla, svátostné požehnání, koncert
16. 9., 8. 10., 12. 11. II. ročník Konference Hospitality Bratislava - Vizovice - Brno 2016
 Pořadatelé: Milosrdní bratři Čechy a Morava, Nemocnice Milosrdných bratří v Bratislavě,
Vizovicích a v Brně, KANK v ČR
 Téma: „Pomoc v nemoci: Zdravotník – profese, povolání, poslání a služba“ (Jana
Sieberová, MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, MUDr. Jitka Krausová, P. PhLic. Juraj
Jendrejovský, MUDr. Josef Drbal aj.).
 Akreditace u České asociace sester, 4 kredity; u České lékařské komory, 6 kreditů.
 Účast: 73 (Bratislava), 65 osob (Vizovice), 102 (Brno)
Na regionální úrovni:
 11. 2. XXIII. 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
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,
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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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 baby-boxy, 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, 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.

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>.
6
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Asociace poradců pro pozůstalé, zapsaný spolek, sleduje rozvoj a propagaci poradenství pro
pozůstalé. Svou činností usiluje o zpracování koncepce poradenství pro pozůstalé, podílení se na
řešení aktuálních otázek z oblasti poradenství pro pozůstalé, připomínkování legislativních norem z
oblasti pohřebnictví, vzdělávání poradců pro pozůstalé aj.
Formy spolupráce:
 s nemocničními kaplany v péči o umírající a pozůstalé,
 pořádání konferencí,
 podílení se na publikační činnosti.
Teologická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích vzdělává osoby všech generací
a motivuje je k osobnímu a odbornému rozvoji na základě křesťanských hodnot. Ve své vědecké a
pedagogické činnosti se Teologická fakulta zaměřuje na oblast teologie a filosofie, dále na oblast
sociální práce a pedagogiky. Na teologické fakultě je možné studovat obor Teologie, Filosofie a
religionistika, obor Pedagogika volného času a Sociální a charitativní práce. Fakulta také nabízí
široké spektrum kurzů a vzdělávacích akcí pro veřejnost.
Formy spolupráce:
 pořádání vzdělávacích seminářů pro nemocniční kaplany

3.2 Spolupráce na mezinárodní úrovni
KANK v ČR je členem Evropské sítě nemocničních kaplanů.

4. Mediální aktivity a public relations KANK v ČR
Grant Ministerstva kultury ČR
KANK v ČR realizovala projekt „Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele“, jehož
cílem bylo zvýšit informovanost veřejnosti o činnosti a poslání KANK v ČR, významu a
možnostech využití služeb NK, a to prostřednictvím propagačních materiálů (letáků). Ministerstvo
kultury ČR podpořilo řešení tohoto projektu dotací ve výši Kč 7.000,-. Firma Exa Print – Design
s.r.o. v Olomouci zpracovala a vytiskla propagační materiály, za realizované služby a zboží
fakturovala Kč 25 380,-. Byly vyrobeny:
 letáky „Ani v období nemoci nejste sami“ (dotisk), 5000 ks;
 brožurky „Svátost nemocných nebo poslední pomazání“, 5000 ks;
 stojánky „Modlitba ve stáří sv. Františka Saleského, 5000 ks;
 stojánky „Zachraňující ruce“, 2500 ks.
Propagační materiály byly předány biskupským delegátům, kteří je přerozdělili nemocničním
kaplanům ve svých diecézích
KANK v ČR v r. 2015 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,
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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.
Formy spolupráce:
 prezentace aktuální nabídky knih a jejich distribuce nemocničním kaplanům.
V r. 2015 bylo zaznamenáno na tuzemských webových stránkách následujících 10 zpráv, které
referovaly o službě katolických nemocničních kaplanů nebo činnosti KANK v ČR:
1. Konference HOSPITALITY (26. 10. 2015)
Viz: http://www.nmbvizovice.cz/aktualne/konference-hospitality/
2. Nemocniční kaplani hovořili o alternativní medicíně (9. 10. 2015)
Viz: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/nemocnicni-kaplani-hovorili-o-alternativni-medicine/
3. První absolventi kurzu Nemocniční kaplan získali potřebnou kvalifikaci (27. 9. 2015)
Viz: http://m.zurnal.upol.cz/cmtf/zprava/clanek/prvni-absolventi-kurzu-nemocnicni-kaplanziskali-potrebnou-kvalifikaci/
4. První nemocniční kaplani získali potřebnou kvalifikaci (22. 9. 2015)
Viz: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/prvni-nemocnicni-kaplani-ziskali-potrebnou-kvalifikaci/
5. Poradna olomoucké nemocnice ulehčí blízkým pacienta setkání se smrtí (16. 7. 2015)
Viz: http://olomouc.idnes.cz/poradna-pro-pozustale-v-nemocnici-olomouc-fjp-/olomouczpravy.aspx?c=A150707_2175499_olomouc-zpravy_lds
6. Pozůstalým začala pomáhat Poradna Hořec (9. 6. 2015)
Viz: http://www.zurnal.upol.cz/ff/zprava/clanek/pozustalym-zacala-pomahat-poradna-horec/
7. Rajhrad hostil IV. jarní setkání nemocničních kaplanů (20. 5. 2015)
Viz: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/rajhrad-hostil-iv-jarni-setkani-nemocnicnich-kaplanu/
8. Biskup Radkovský v Plzni požehnal novou nemocniční kapli (21. 3. 2012)
Viz: http://www.christnet.cz/zpravy/27105/biskup_radkovsky_v_plzni_pozehnal_novou_ne
mocnicni_kapli.url
9. Vernisáž putovní výstavy a beseda o službě nemocničních kaplanů (3. 2. 2015)
Viz: http://www.proglas.cz/detail-akce/vystava-byt-nablizku.html
10. Nemocniční kaplan by měl být členem ošetřovatelského týmu (1. 2. 2015)
Viz: http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/02/nemocnicni-kaplan-by-mel-byt-clenemosetrovatelskeho-tymu-rika-sestra-boromejka-angelika
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V r. 2015 bylo odvysíláno 6 televizních reportáží o poslání katolických nemocničních kaplanů:
1. Setkání nemocničních kaplanů. Formačně vzdělávací setkání pastoračních pracovníků a
dobrovolníků ve zdravotnických a sociálních službách se konalo na Velehradě (8. 10. 2015)
Viz: Televize NOE, Zpravodajské Noeviny (archivní záznam)
2. Ve Fakultní nemocnici Olomouc funguje poradna pro pozůstalé (6. 7. 2015)
Rozhovor s PhDr. Naděždou Špatenkovou, Ph.D., sr. Mgr. Bc. Miroslavou Tobií
Matějkovou a Mgr. Janou Novákovou, Ph.D., poradkyněmi pro pozůstalé. Viz:
http://www.tvmorava.cz/clanek/912/ve_fakultni_nemocnici_olomouc_funguje_poradna_pro
_pozustale
3. Představujeme nemocniční kaplanku Mgr. Janu Skaličkovou z KNTB ve Zlíně (5. 6.
2015)
Viz: http://www.barrandov.tv/video/33692-nase-zpravy-5-6-2015
4. Nemocniční kaplani v Křesťanském magazínu (3. 5. 2015)
Rozhovor s Mons. Františkem Václavem Lobkowizcem, ostravsko-opavským biskupem,
Vladislavem Volným, emeritním biskupem SCEAV, a P. Bohumírem Vitáskem,
biskupským delegátem pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké.
Viz: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestanskymagazin/415236100121004/video/
5. Buon giorno s Františkem (15. 2. 2015)
Rozhovor s P. ThLic. Václavem Tomiczkem, nemocničním kaplanem v Ostravě.
Viz: http://tvnoe.tbsystem.cz/index.php?cs/Videoarch%EDv/bgf_b0007_p150215
6. Bez hábitu naživo z kláštera Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži (14.
2. 2015)
Rozhovor s sr. Mgr. Bc. Miroslavou Tobií Matějkovou, koordinátorkou nemocničních
kaplanů ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Viz: http://tvnoe.tbsystem.cz/index.php?cs/videoarchiv/bha_b0002_v1502__
V r. 2015 bylo v tisku, národního nebo regionálního dosahu, publikováno 13 článků, které
přibližovaly práci katolických nemocničních kaplanů a působení KANK v ČR:
1. Na Vánoce nesmí být nikdo sám, jinak hrozí deprese a chmury, říká kaplan. In MF
DNES. Moravskoslezský deník, 25. 12. 2015.
Viz: http://regiony.impuls.cz/na-vanoce-nesmi-byt-nikdo-sam-rika-kaplan-fdb/moravskoslezsky-kraj.aspx?c=A151225_091212_imp-moravskoslezsky_kov
2. Kaplani si vybrali své patrony. In Katolický týdeník, 2015, č. 42. Diecézní zpravodajství,
s. 5.
Viz: KT, Velehrad 2015
3. Konference Hospitality. In Hospitalita, 2015, roč. 27, č. 3, s. 21.
Viz:Hospitalita (3)
4. Nemocniční kaplani chtějí rozšířit řady. In Katolický týdeník, 2015, č. 31. Diecézní
zpravodajství, s. 2.
Viz: KT, Seminář v Českých Budějovicích
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5. Duchovní péče o nemocné, duchovní doprovázení a duchovní služba. In Hospitalita,
2015, roč. 27, č. 2, s. 20-22.
Viz: Hospitalita (2)
6. XXIII. Světový den nemocných v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích. In
Hospitalita, 2015, roč. 27, č. 1, s. 4-5.
Viz: Hospitalita (1)
7. Duchovní péče o nemocné. In Hospitalita, 2015, rubrika „Život a zdraví“, roč. 27, č. 1, s.
23.
Viz: Hospitalita (1)
8. Pro nemocné jsou v Plzni kněží v pohotovosti nonstop. In Katolický týdeník, 2015, č. 13.
Diecézní zpravodajství, s. 7.
Viz: KT, Pastorační péče o nemocné v Plzni
9. Plzeň má první nemocniční kapli. In Katolický týdeník, 2015, č. 13. Diecézní
zpravodajství, s. 7.
Viz: KT, Plzeň má první nemocniční kapli
10. Ondřej a Vilém, veselí kaplani z nemocnice. In MF DNES. Moravskoslezský deník, 19. 2.
2015, č. XXVI/42, s. B1, B3.
Viz: Kaplani z nemocnice slýchávají smutné příběhy. Přesto nejsou nešťastní
11. Vernisáž výstavy „Být nablízku“ (FN Ostrava, 17. 2. 2015). In Přítel. Časopis Slezské
církve evangelické a.v., 2015, č. 3, s. 11, 28.
Viz: Být nablízku, OV
12. Arcidiecéze se modlila s nemocnými. In Katolický týdeník, 2015, č. 8. Diecézní
zpravodajství, s. 5.
Viz: KT, Olomoucká arcidiecéze
13. Biskupa do nemocnice nepustili. Kvůli chřipce. In Katolický týdeník, 2015, č. 8. Diecézní
zpravodajství, s. 3.
Viz: KT, Královéhradecká diecéze
Vlastní webové stránky KANK v ČR (adresa www.kaplan- nemocnice.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).
Realizace putovní výstavy „Být nablízku“, věnované službě nemocničních kaplanů
 Pořadatelé: Arcibiskupství olomoucké a FN Olomouc, pod záštitou KANK v ČR
 Autor: 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.
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Během r. 2015 putovala po dalších zařízeních zdravotnických a sociálních služeb,
vzdělávacích institucích na území ČR. Jejím cílem bylo přispět k propagaci služby
nemocničních kaplanů.

Termín
Únor 2015
Únor - březen 2015
14. 10. – 15. 11. 2015
Listopad 2015

Místo
Zábřeh na Moravě
Ostrava
Ostrava
Bystřice pod Hostýnem

Prostory České křesťanské akademie (MK)
Fakultní nemocnice (VK)
VOŠ sociální (VK)
Centrum pro seniory Zahrada (MK)

5. Hospodaření KANK v ČR
Stav ke dni 31. 12. 2015:
č.
1
2
3
4
5

položka
zůstatek na účtu z r. 2014
zůstatek na hot. pokladně za r. 2014
členské příspěvky
dotace MK ČR na propagaci
sponzorské dary

příjem [Kč]
výdej [Kč]
84510,5
2532
24800
7000
1000

6 propagace - letáčky
7 ostatní provozní náklady
8 poplatky ostatní

25380
6705,88
2783

Rajhrad 2015
9 konf. poplatky
10 výdaje

7650

Velehrad 2015
11 konf. poplatky
12 výdaje

26640

6695

6347

13 proplacené DPP - CŽV kurz NK
14 další proplacené DPP
15 srážkové daně

20061
18531
6808

16 celkem

154132,5

17 výsledek hospodaření
18 stav účtu
19 pokladna

60821,62
56627,62
4194

93310,88

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 DPP přednášejících na rajhradském a velehradském setkání NK (popříp. jejich
ubytování a strava), provoz webových stránek, bankovní poplatky aj.
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Z daru Arcibiskupství olomouckého z r. 2014 bylo možné spolufinancovat CŽV kurz pro
nemocniční kaplany, realizovaný ve spolupráci s CMTF a LF UP v Olomouci, jehož výuka
pokračovala v 1. pololetí 2015 a jenž byl v září 2015 ukončen zkouškami účastníků (srov. 2.1
Formace a vzdělávání nemocničních kaplanů).
V r, 2015 realizovala KANK v ČR projekt „Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele“,
jehož cílem bylo zvýšit informovanost veřejnosti o činnosti a poslání KANK v ČR, významu a
možnostech využití služeb NK. Celkové náklady na výrobu propagačních materiálů činily částku
Kč 25 380,-, na jejich úhradě se podílelo Ministerstvo kultury ČR dotací ve výši Kč 7.000,- (srov. 4.
Mediální aktivity a public relations KANK v ČR).
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