
Zápis ze zasedání Rady AKKL 11.6. 2005 

  

    Zasedání se konalo v  klubu  III. interní kliniky 1. LFUK a VFN v Praze v sobotu 

11. června 2005. 

  

Přítomni: 

 

Pražská arcidiecéze 

        Doc. MUDr. Petr Hach, CSc.,   

        Ústav pro histologii a embryologii 

        1. lékařské fakulty UK v Praze 

        Albertov 4, 128 01  PRAHA 28 

        Tel. : 224 968 123 (sekret. 224 968 125) 

        Fax 224 919 899 

        E – mail : petr.hach@lf1.cuni.cz 

 

        MUDr. Dagmar Pohunková 

        E – mail :  Dagmar.Pohunkova@seznam.cz 

 

Brněnská diecéze 

        MUDr. Viola Svobodová 

        Jaselská 17, 602 00 BRNO 

        E – mail :  viola.svobodova@seznam.cz 

 

 Královéhradecká diecéze 

    Doc. MUDr. Jan Čáp 

    Labská kotlina 1131, 500 02 Hradec Králové 

    495832494 

    capj@lfhk.cuni.cz  

     

Plzeňská diecéze: 

    MUDr. Josef Časta 

    Měchurova 352/11,  339 01  KLATOVY 

    Tel. :  376 311 963 

  

    Jaroslav Kotrba 

    301 00 Plzeň, Žižkova 30 

    j.kotrba@email.cz 

mailto:Dagmar.Pohunkova@seznam.cz


 

Zástupce FEAMC (předseda) 

   Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. 

   Na Strži 1201, Praha 4     

   224962995  

   jmarek@lf1cuni.cz     

 

Olomoucká diecéze 

    nepřítomna 

 Českobudějovická diecéze 

    nepřítomna – Dr. Prokešová poslala písemnou omluvu 

 

Ostravsko-Opavská diecéze 

    nepřítomna – Dr. Hromada poslal písemnou omluvu 

 

Schůze byla zahájena ve 13 hod.   

doc. MUDr. Pater Hach, CSc. informoval Radu o skutečnosti, že Dr. 

Svobodová souhlasí s dalším vykonáváním funkce pokladníka. Účet AKKL 

v Brně bude po vyřízení nutných formalit (předloženo potvrzení o registrace) 

plně funkční. Na účtu je ke dnešnímu dni 7321 Kč. Podle informace prof. 

Marka platíme za členství ve FIAMC 1 USD (konkrétně 300 USD ročně) a 

za členství ve FEAMC 100 Euro. 

Bylo odsouhlaseno, že na příští rok budou zaplaceny tyto poplatky již 

z konta AKKL. Všechny KKL jsou vyzvány, aby zaplatily 100 Kč za člena 

na účet:  

Číslo účtu  171320594/0300 

Variabilní symbol:     Brno                            1 

                                   Hradec Králové           2 

                                   Praha                           3 

                                   Plzeň                           4 

                                   Klatovy                       5 

                                   České Budějovice        6 

                                   Opava-Ostrava            7 

                                   Olomouc                     8 

Byla diskutována otázka evidence počtu členů, ve všech kolegiích jsou mrtvé 

duše, v Plzni mají kategorii sympatizantů. Počet členů (ze kterého se 

vypočítá výše platby do FIAMC) bude dána částkou, která jednotlivá kolegia 

zaplatí. 



  

Předseda výboru KKL v Brně prof. Šipr sdělil dopisem, že nepovažuje za 

možné měnit dobrovolnost příspěvku členů a tudíž platit do mezinárodních 

organizací. 

S KKL v Olomouci není kontakt, je možné, že příčinou jsou mimo jiné 

neujasněné vztahy mezi Českou křesťanskou akademií (jíž je AKKL 

kolektivním členem) a Moravsko-Slezskou křesťanskou akademií (s níž 

KKL Olomouc tradičně pořádá veškeré akce). 

Doc. Hach informoval o podpisu kondolenčního listu na nunciatuře v Praze 

k úmrtí svatého otce Jana Pavla II a o blahopřání jeho nástupci Benediktovi 

XVI. 

Odeslal stanovisko k Mc Martyho deklaraci. I zásluhou FEAMC je otázka 

euthanasie v EU na rok odložena. 

KDU ČSL připravuje návrh zákona na ochranu lidského života, který se zdá 

být rozumný. Informační kampaň mají připravit odborníci z oboru PR.  

  

Dr. Pohunková informovala o to, že RE má v plánu jednání o doporučení o 

ochraně lidských embryí. V minulosti v této otázce nedošlo ke shodě. Byl 

rozeslán dotazník, jak je tato problematika řešeni v jednotlivých státech. 

V naší zemi není žádná právní regulace. Je na čase zařadit tuto otázku do 

zákona o zdravotní péči.  

Rada Evropy má připraven protokol o výzkumu, který bude v krátké době 

podepsán. 

  

Prof. Marek informoval o přípravách sjezdu FIAMC v květnu 2006 

v Barceloně. 

Za řečníky reprezentující naši AKKL byly navrženi Dr. Drlík s tématem 

misijní práce a doc. Hach na téma distanční vzdělávání v medicíně. 

Pokud by byl větší zájem o účast, prosím o informaci doc. Hacha nebo doc. 

Čápa, bylo by možno zajistit hromadný zájezd. 

Na podzim bude FEAMC projednávat otázku terminální analgosedace. 



Na den sv. Lukáše se připravuje pouť lékařů k Pražskému Jezulátku 

s adorací světcovy lebky, která je chována v pokladu kapituly sv. Víta v 

Praze. 

  

Byla diskutována otázka pastorační péče v nemocnicích podle představy Dr. 

Opatrné, kterou podporuje AKKL, tedy laická péče na ekumenickém 

základě. Myšlenka nachází podporu i v řadách biskupské konference (mons. 

Radkovský, D. Duka) 

  

Zapsal Čáp                         schválil předseda doc. Hach 


