
Zápis ze zasedání Rady AKKL 16. 12. 2000 

 

Zasedání se konalo po předchozí dohodě vzhledem k dobré dopravní dostupnosti v 

Klubu III. interní kliniky 1. LFUK A VFN v Praze sobotu 16. 12. 2000. 

Přítomni: 

Brněnská diecéze  

doc. MUDr. Augustin Svoboda  

MUDr. Viola Svobodová 

Českobudějovická diecéze  

MUDr. Věra Prokešová 

Královéhradecká diecéze  

MUDr. Jan Čáp  

MUDr. Josef Lichý 

Litoměřická diecéze  

MUDr. F. Pražák 

Olomoucká diecéze omluveni 

Ostravskopavská diecéze  

MUDr. Jan Hromada 

Plzeňská diecéze:  

doc. MUDr. Jitka Kočová  

MUDr. Jiřina Křížková 

Pražská arcidiecéze:  

doc. MUDr. Petr Hach  

MUDr. Anna Bednárová (v zastoupení dr. Brichcína)  

MUDr. Dagmar Pohunková 

Zástupce FEAMC (předseda).  

Prof. MUDr. Josef Marek 

    Předseda AKKL doc. MUDr. Petr Hach, CSc. zahájil schůzku v 10,30 hod. 

modlitbou. Po kontrole prezence podal zprávu o činnosti AKKL za minulý 

rok. Svůj referát uvedl omluvou za to, že výbor AKKL nebyl svolán podle plánu na 

jaře 2000, ale až po uplynutí roku. Neznamená to však, že by AKKL nebyla 

vyvíjela činnost. 



Aktivity AKKL za rok 2000 ve stručném shrnutí: 

 Na jaře 200 bylo pro biskupy v ekumenickém duchu uspořádáno kolokvium 

o klonování 
 V červenci se konal v Římě kongres katolických lékařů, uspořádaný jejich 

světovou asociací (FIAMC), Evropskou asociací federací katolických lékařů 

(FEAMC) a Italskou asociací katolických lékařů (AMCI). Šlo o veliké 

shromáždění s účastníky ze všech kontinentů. Z české republiky se 

zúčastnilo 12 účastníků a účastnic, z toho 2 pozvaní řečníci (Munzarová, 

Brichcín). Pozornost vzbudil zejména referát doc. Munazrové o právu lékaře 

na svobodu svědomí, který byl také publikován ve francouzském časopise 

Médecine de l´homme. V návaznosti na kongres se konala valná hromada 

FEAMC, při níž byl novým prezidentem FEAMC na čtyřleté funkční 

období zvolen prof. MUDr. Josef Marek. 

 V Praze se konalo kolokvium o morální situaci v České republice. Šlo o 

reprezentativní shormáždění, které vypracovalo memorandum pro vládu ČR. 

Zúčastnil se ho doc. Hach. 

 Vzhledem ke změně adresy AKKL bylo nutno tuto změnu nahlásit na 

Správní odbor Min. vnitra ČR. Během jednání se ukázalo, že tento odbor 

neví o registraci AKKL. Jelikož naše dokumenty byly v pořádku a 

obsahovaly i č. jednací, bylo možno věci uvést do pořádku. Nová adresa 

AKKL je Albertov 4, 128 01 Praha 2 (pracoviště doc. Hacha). 

 Doc. Hach projednal formu naší spolupráce s Českou křesťanskou akademií. 

Tato spolupráce je pro AKKL z mnoha hledisek výhodná, bylo nám 

navrženo kolektivní členství AKKL v ČKA s dobrovolným příspěvkem 

placeným AKKL podle možností, ČKA nabízí publikační možnosti v revue 

Universum (forma spolupráce analogická spolupráci ČKA s katol. právníky). 

Tato úptava nijak neruší dosavadní spolupráce v regionech. 

 Členové rady byli upozorněni na internetovou stránku AKKL, jejímž 

správcem je dr. Čáp. Byli požádáni o její propagaci. http:// 

web.telecom.cz//KKLHK. 
 Na náklady KKL Pražské arcidiecéze byl zhotoven znak AKKL s obrazem 

sv. Zdislavy (výtvarník Jiří Blažek). Předseda poskytl členům výboru tento 

znak a dopisní papír s hlavičkou. (Tím byl splněn úkol zaznamenaný v 

Zápisu ze 27. 11. 1999). 

Předseda AKKL pak uvedl, co se v uplynulém roce nepodařilo: 

 Rada se sešla se zpožděním, nebyly rozděleny jednotlivé funkce 

 AKKL stále ještě nemá vlastní konto a jednoznační finanční hospodaření. 

Revizní komise nebyla ustavena, protože AKKL neměla vlastní prostředky. 

 Kolegium v Litoměřicích se dosud nepodařilo ustavit 

 Propojení kolegií je nedostatečné, i když místy dochází k výměně referentů a 

společným projektům. 



V dalším referovali delegáti o aktivitách jednotllivých KKL: 

Hradec Králové: KKL má doborou spolurpácií s biskupy, má zastoupení v 

pastorační radě (dr. Lichý). Duchovní péče o pacienty ve velkých nemocnicích je 

zajištěna jak v HK, tak v Pardubicích. 

Plzeň: Duchovní péče je zajištěna jak v nemocnicích, tak ve věznici. Hospic dobře 

funguje, zahájila v něm činnost internetová kavárna, konala se ekumenická 

bohoslužba. 

Praha: Garantem pastorační péče v nemocnicích má být P. Vojtěch Eliáš, 

duchovní správce farnosti sv. Ludmily. Dva laičtí teologové – lékaři pracují jako 

pastorační referenti v nemocnicích (Opatrná, Remeš). Duchvním rádcem pražského 

KKL se stal P. Beno Beneš, SDB, ktrý se pravidelně zúčastňuje schůzek kolegia, 

které zahajuje modlitbou, krátkým čtením z Písma sv. a homilií. 

Brno: usiluje o lepší komunikaci s využitím elektronických prostředků. Brněnské 

kolegium má vlastní internetovou stránku www.volny.cz.kkl. Prof. Šipr vydává 

časopis Scripta Bioethica (čtvrtletník v ceně 28 Kč, obj. tel.05/527262). 

Č. Budějovice: zatím není k dispozici e-mail, ale připravuje se přístup k internetu. 

Kolegové pozvou ostatní kolegia na exercicie v Železné Rudě a poskytnou seznam 

svých lektorů. V plánu je konference o lékařské etice pořádaná s Purkyňovou 

společností. 

Referát prof. Josefa Marka:  

Přehled aktivit doplňuje tím, že 2. 12. přednášel v Olomouci v rámci týdne lidských 

práv – aula univerzity byla naplněná (přes 200 účastníků).  

Ve své funkci předsedy FEAMC požádal zástupce jednotlivých kolegií, aby mu 

zasílali dvakrát ročně zprávy o činnosti, které je třeba předkládat na výborových 

schůzích FAMC. Nyní žadá zaslání výroční zprávy (s uvedením, kdo jsou členové 

výboru KKL, počet členů, kdo je duchovním rádcem, jaký je kontakt s diecézním 

biskupem?)  

Jako pokladník pražského KKL požádal Výbor AKKL, aby bylo vyjasněno 

finanční hospodaření: 

 AKKL si má zvolit pokladníka a otevřít vlastní účet, na nejž by jednotlivá 

KKL posílala své příspěvky 

 AKKL musí platit členské příspěvky pro FEAMC (za celou Českou 

republiku 100 SF ročně), členské příspěvky pro FIAMC jsou od r. 2000 

zvýšeny na 2 USD ročně za jednoho člena. Dosud platilo většinu příspěvků 

za AKKL pražské kolegium (Plzeň a České Budějovice příspěvky platily). 

Po referátu prof. Marka bylo diskutováno o práci jednotlivých kolegií. Dr. 

František Pražák si vyzvedl podklady pro založení KKL v litoměřické diecézi. Je 



primářem chirurgického odd. nemocnice a má se stát ředitelem budovaného 

hospice. Dr. Pohunková jej upozornila, že aktivní skupina bývala v Liberci kolem 

dr. Rissové, a požádala jej, aby ji kontaktoval. 

Nakonec se přistoupilo k hlasování: 

 Jednomyslně bylo odsouhlaseno kolektivní členství v České křesťanské 

akademii – zařídí doc. Hach 

 Jednomyslně bylo odsouhlaseno, aby se pokladnicí AKKL stala dr. Viola 

Svobodová, která pak byla pověřena, aby pro AKKL založila účet u 

brněnského peněžního ústavu. 

 Jednomyslně byla odsouhlasena výše členského příspěvku na konto AKKL 

za jednoho člena ve výši 100 Kč ročně (budou poukazovat jednotlivá 

kolegia). 

 Tajemníkem AKKL byl jednomyslně zvolen MUDr. Jan Čáp z Hradce 

Králové. 

Ve volné diskusi byly na závěr vyměněny zkušenosti ze spolupráce s hospicovým 

hnutím. 

Plzeň: hospic uspokojivě funguje (dr. Křížková nemohla podrobně referovat, 

protože musela dříve odejít)  

Brno:  

Z Masarykova onkol. ústavu byla hospicová lůžka (10) přestěhována do kláštera sv. 

Alžběty. Péči o nemocné platí VZP, nemocný nepřispívá. Dr. Svobodová parcuje v 

tommto hospici.  

Rajhrad – hospic sv. Josefa má 50lůžek, zřizovatelem je Charita, nemocný platí 

150,-Kč na den  

Babice: odd. palitaivní péče patří k FN Bohunice (asi 20 lůžek, převážně 

pneumologie a onkologie).  

Litoměřice:  

hospic má být kolaudován v polovině ledna 2000, zřizovatelem je Sdružení pro 

založení a provoz hospice, fionancování je vícezdrojové ( Mzd, MPSV, zahraniční 

sponzoři, sbírky). Plánovaných je 26 lůžek, 12 lůžek s přistýlkou. VZP bude platit 

350 bodů na lůžko a 20 Kč na léky/den.  

Ostrava: v Paskově provozuje 10 hospicových lůžek Charita Ostrava – Domov sv. 

Veroniky.  

V Praze je hospic Štrasburk v areálu PL Bohnice – zřizovatelem a provozovatelem 

je řád lazaristů, mimo to je v Praze dům Sue Ryder, kde nemocní platí 260 - 280 

Kč/den. 

Porada výboru KKL skončila v 15 hod. Příští termín nebyl stanoven. Bude 

dohodnut pomocí e-mailu. 

zapsala D. Pohunková 


