Zápis ze schůze Rady AKKL České republiky,
konané dne 27. listopadu 1999 v Praze
Schůze se konala v pracovně odstupujícího předsedy AKKL, prof. MUDr. Josefa
Marka, DrSc., na III. interní klinice 1. LF KU a VFN v Praze.
Přítomni (dle přiložené prezenční listiny - některá kolegia nevyužila možnost účasti
takového počtu delegátů, který by odpovídal počtu členů, a vyslala pouze jednoho
zástupce):

Č. Budějovice: MUDr. Věra Prokešová
Hradec Králové: MUDr. Jan Čáp
MUDr. Lichý
Olomouc: MUDr. Jindřiška Burešová, CSc.,
Plzeň: MUDr. Jiřina Křížková
Praha: MUDr. Slavoj Brichcín,CSc.
doc. MUDr. Petr Hach, DrSc.
prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
MUDr. Dagmar Pohunková
MUDr. Nina Sartoriová

Před zahájením schůze se dostavil MUDr. Jan Hromada, delegát ostravského KKL,
který přinesl stanovy KKL Ostravsko-opavské diecéze schválené Mons. Františkem
Lobkowiczem, s žádostí o přijetí kolegia za řádného člena AKKL.Omluvil se
vzhledem k jinému naléhavému jednání v Praze s tím, že se dostaví znovu později.
Schůzi zahájil v 10,15 hod prof. Marek modlitbou.
Prof. Marek po zahájení omluvil neúčast brněnského zástupce a přečetl delegátům
dopis prof.MUDr. Květoslava Šipra, CSc., který po prvotním příslibu účasti, odmítl
na schůzi přijet.

Z odstupující dosavadní pětičlenné rady AKKL byli přítomni předseda a dva
členové (Marek, Burešová, Prokešová), MUDr. Gorun se z práce AKKL omluvil
již dříve z pracovních a rodinných důvodů, spolupracuje však s hradeckým KKL,
prof. Šipr se nezúčastnil, tím také odpadla zpráva jednatele odstupujícího AKKL.
Byl schválen program zasedání (předem zaslaný delegátům).
1. Zpráva předsedy za uplynulé období
A. Pozitiva












V roce 1996 uspořádán v Praze 8.kongres FEAMC, jehož se zúčastnilo přes
500 účastníků z celé Evropy a který byl mezinárodně kladně hodnocen.
Referáty o něm přinesly časopisy jednotlivých evropských asociací a i u nás
mu media věnovala pozornost. Díky spolupráci s ČLS JEP nedošlo k
organizačním závadám a pro další kongresy FEAMC jím byl vytvořen nový
model – postery, použití audiovizuálních prostředků, dostatečný prostor na
diskusi. Finančně se jej podařilo zajistit díky sponzorům natolik, že
příspěvky domácích, českých a slovenských účastníků mohly být minimální
a účastníci z východní Evropy měli účast zdarma.
Finanční přebytky z kongresu (po zdanění) byly uloženy na konto u
Agrobanky v Praze, dosud z nich byly hrazeny příspěvky za ČR do FEAMC
a FIAMC, cestovné na výborové schůze FEAMC a účast na kongresech (1x
z Olomouce, 1x z Plzně, 2x z Prahy).
Za finanční přebytky z kongresu byly vydány sborníky kongresových
referátů jednak v češtině, jednak v původních jazycích. České sborníky byly
distribuovány pomocí České biskupské konference, čímž se ušetřilo za
poštovné, po 100 kusech na jedno kolegium, ale podle dostupných zpráv se
např. do Litoměřic nedostaly a jinde nedorazily ke kolegům. Výrobní cena
sborníku byla 70 Kč, adresáti na ně většinou nepřispěli. Zahraniční sborníky
byly do východní Evropy a na Slovensko distribuovány zdarma, resp. byly
subvencovány západními odběrateli. Pro zájemce je ještě několik sborníků k
dispozici nyní zdarma - jde o přednášky na dosud aktuální témata (možno se
přihlásit u prof. Marka, III.interní klinika 1.-LFUK v Praze)
Mezinárodní spolupráce - Během uplynulých let se rozvinula dobrá
mezinárodní spolupráce, prof. Marek byl zvolen místopředsedou FEAMC,
naši zástupci se zúčastňují přípravy kongresu FEAMC a FIAMC, který se
bude konat v roce 2000 v Římě.
Do ČR docházejí časopisy vydávané evropskými asociacemi a FIAMC distribuce oficiálního časopisu FIAMC Decisions z Říma bude napříště
zajišťována v ČR centrálně (pro úsporu poštovného) a bude rozesílán do
jednotlivých KKL, ostatní docházejí nepravidelně na jednotlivá kolegia.
Jelikož dosavadnímu prezidentovi FEAMC dr. Deschepperovi končí druhé
funkční období, bude nutno v červenci 2000 zvolit nového předsedu.
Evropští kolegové navrhují za kandidáta prof. MUDr. Josefa Marka, který s

kandidaturou souhlasí, pokud bude mít pomoc v efektivním sekretáři (bude
volen také v červenci 2000). Podmínkou zvolení je souhlas domácí
organizace - přítomní členové Rady jednomyslně kandidaturu prof. Marka
schválili aklamací. Dopis s návrhem prof. Marka pro FEAMC připraví Dr
Pohunková.
B. Negativa




Nescházela se pravidelně Rada AKKL ani výbor. Dr. Gorun se z činnosti
omluvil, korespondence s ostatními členy Rady vázla a kontakt byl udržován
sporadickým telefonickým stykem a osobními kontakty při jiných
příležitostech.
Nepodařilo se založit Kolegium v Litoměřicích.

2. Diskuse Ke zprávě předsedy
A) Zlepšení vzájemné komunikace:







Brno vydává nepravidelně Scripta Bioethica, od r. 2000 půjde o čtvrtletník v
ceně 28,00 Kč. Jednotliví členové Rady byli vyzváni, aby svůj zájem o
Scripta Bioethica presentovali u prof. Šipra (Míčkova ul. 59, 602 00 Brno,
tel. (05) 527 262)
Brno má svou internetovou stránku (www.volny.cz.kkl)
Hradec Králové zakládá internetovou stránku jednak pro vlastní KKL,
jednak pro AKKL, kam mohou své příspěvky zasílat všechna kolegia
(redakce MUDr. Jan Čáp) http://web.telecom.cz/AKKL Z centrálního
konta AKKL budou hrazena případná vydání spojená se zveřejňováním
informací na této stránce.
Je třeba publikovat zprávy o AKKL v diecézních zpravodajích (někde se tak
děje) a publikovat v mediích.

B) Ekumenická spolupráce


Dr Křížková vystoupila s návrhem prohloubit ekumenickou spolupráci. V
diskusi ujasněno, že AKKL je i podle církevního práva sdružením
katolických laiků - lékařů, je členem FEAMC a FIAMC, které mají svá
zastoupení u dalších mezinárodních organizací. Proto musí AKKL zůstat
katolická, ovšem mimořádnými členy mohou být jiní křesťané, ale i studenti,
zdravotní sestry, lékárníci, psychologové apod. - ti se ovšem nevykazují jako
členové. (Jako katolická laická sdružení existují samostatné mezinárodní
asociace sester, lékárníků, porodních asistentek etc., mimo to existuje i
ekumenická Světová asociace křesťanských lékařů, sdružující spíše
protestantské denominace.)

C) Spolupráce s biskupskou konferencí a duchovní péče v nemocnicích
Biskupem pověřeným péčí o zdravotnictví a školství je Mons. F. Lobkowicz. Nový
předseda bude pověřen, aby s ním projednal další možnosti kooperace AKKL s
biskupskou. konferencí.
Duchovní péče v nemocnicích:


Prof.Marek: AKKL by mělo mít svého duchovního poradce, který by
zároveň zprostředkovával styk s bisk. konferencí, podobně, jako je tomu v
jiných zemích. Nevíme, jak je u nás zajištěna duchovní péče v nemocnicích,
zda je nějak koordinována a zda jsou pro ni speciálně školení duchovní (v
zahraničí jsou to i teologicky a psychologicky vzdělaní laici, protože nejde
jen o udílení svátostí).



Dr. Křížková: V Plzni je kontakt přes biskupského vikáře P. RNDr.
Falkenauera, který přednáší i na Západočeské universitě. Farnosti, v nichž je
nemocnice, přebírají duchovní péči v příslušné nemocnici, bohoslužby se
konají přímo v nemocnici, mimo to tam pomáhají řády - dominikáni a 3. řád
sv. Dominika.
Dr. Burešová: Před měsícem byla zorganizováa duchovní péče ve FN - po tři
dny v týdny je přítomen dominikán, který má v nemocnici svou místnost,
telefon, záznamník, o jeho službě jsou informováni zástupce pro LPP,
přednostové klinik a vrchní sestry. Na kliniky dochází i mimo úřední dny na
požádání, v kněžském obleku s kolárkem a jmenovkou.
Dr. Lichý: Ve FN pracuje zdravotnický pracovník, dřívější sanitář vysvěcený
na kněze, který slouží denně v areálu mši sv. a je dostupný pomocí mobilu
nebo nemocniční telefonní linky. Pokud je dr. Lichému známo, zapojují se
laici z 3. řádu sv. Dominika - navštěvují nemocnici v Motole.
Dr. Brichcín: V PL v Bohnicích je duchovním správcem P. Duchek, který se
stará o léčebnu a o hospic.







D) Znak AKKL


diskutováno bylo o společném znaku, Rada se shodla, že by nejvhodnějším
motivem byla sv. Zdislava. Dr. Pohunková vyhledá výtvarníka a obstará
návrh.

3. Společné hospodaření AKKL


Po delší diskusi bylo dohodnuto, že bude vytvořen společný účet AKKL, a to
(na návrh dr. Burešové) v Praze. Na tento účet bude převedena zbývající
částka z přebytků kongresu FEAMC. Příspěvky na jednoho člena KKL



stanoví každoročně Rada. Pro r. 2000 Rada jednomyslně rozhodla, aby
příspěvek na jednoho registrovaného člena byl 50,- Kč. Z těchto příspěvků
budou hrazeny příspěvky na FEAMC a FIAMC a nutné administrativní
náklady. Zdůvodnění placení příspěvků pro FEAMC a FIAMC, které dosud
všechny KKL neplatily: FEAMC i FIAMC přispívají na aktivity v chudých a
rozvojových zemích, umožňují výměnu studentů a platí cestovné a
kongresové náklady pro členy výboru FEAMC z ekonomicky nevyvinutých
zemí Evropy. Česká republika byla zprvu také subvencována, nyní nás již
není třeba považovat v celoevropském kontextu za ”chudou” zemi
(příspěvky směřují do Albánie, Chorvatska, Rumunska na Ukrajinu
etc.) Toto ujednání bylo jednomyslně schváleno.
Hospodaření a činnost AKKL bude kontrolovat revizní komise, do níž každé
kolegium jmenuje jednoho zástupce. Revizní komisi svolá po dohodě s
ostatními členy MUDr. Jindřiška Burešová, zástupující v Olomouc. Hradec
Králové deleguje do revizní komise MUDr. Nožičku, Praha MUDr.
Humlovou, zástupci ostatních kolegií dosud nebyli jmenováni. Je nutno je
zvolit a nahlásit dr. Burešové.

4. Spolupráce s Křesťanskou akademií (KA) a federací katolických nemocnic
Jednotlivá kolegia spolupracují bez smluvního vztahu individuálně s KA.
Vzhledem k tomu, že KA bude mít napříště omezený přísun zahraničních
dotací, nelze do budoucna od KA čekat větší finanční podporu pro aktivitu
kolegií (lektorské honoráře při společných akcích). Ze strany KA je zájem o
kolektivní členství AKKL (při zachování právní subjektivity jednotlivých
kolegií i AKKL). Zjištěním a vyjednáním bližších podmínek byl pověřen dr.
Lichý, který je členem výboru KA. Pravděpodobně je třeba počkat na
vyjasnění vztahů KA a Moravsko-slezské KA. Pak by bylo možné uvažovat
i o změně oficiální adresy AKKL z Endokrinologického ústavu do pražských
Emauz.
Spolupráce s Federací katolických nemocnic a zdravotnických zařízení
Tato Federace, která se nyní celosvětově zakládá, zatím v ČR není zformována.
5. Vytvoření členské databáze:


Členové Rady po diskusi souhlasí s vytvořením společné databáze
členů podle diecézí - s udáním r.č., oboru, adresy, telefonu, příp. e mailu, pracoviště, znalostí řečí a zájmů. Databáze bude chráněna proti
zneužití, jejím vedením je pověřen MUDr. Jan Čáp z Hradce Králové.

6. Přijetí nového člena AKKL


MUDr. Jan Hromada předložil dnešního dne stanovy KKL v Ostravsko opavské diecézi, schválené diecézním biskupem. Toto kolegium vzniklo
oddělením od Olomouce a má k dnešnímu dni 50 členů. Rada AKKL
schválila jednomyslně přijetí ostravského KKL s tím, že dodatečně bude
třeba doplnit ještě registraci MV ČR.

Plzeňské kolegium bylo ustaveno 4. 2. 1995 a bylo již za člena AKKL přijato.
7. Zprávy o činnosti jednotlivých kolegií










České Budějovice: 2x ročně setkání, 2x ročně duchovní cvičení, 1x
společný adventní večer s ČLS JEP, spolupráce s KA, členské příspěvky se
nevybírají, honoráře přednášejícím proplácí KA. Duchovní asistenci převzal
kanovník Kavale.
Hradec Králové: 5x ročně celodenní setkání v sobotu, se mší sv., dopoledne
odborný seminář, odpoledne po společném obědě obecná a duchovní
problematika, plánována byla rekolekce v horách, zatím se neuskutečnila.
Dobrá spolupráce s diecézním biskupem Mons. Dukou a Mons. Sochou.
Olomouc: dobrá spolupráce s KA, schůzky kolegia nepravidelně, spíš
individuální aktivity podle potřeby, jichž se zúčastňují i mladí lidé.
Duchovní asistence: biskup Mons. Hrdlička
Plzeň: schůzky 2x měsíčně v aule univerzity, subvencované Magistrátem
města Plzně, jednou ročně celodenní program s Mons. Radkovským na
svátek sv. Lukáše.
Praha: Jednou měsíčně schůzky s přednáškou v klubu 3. interní kliniky,
navazující na sněmovní kroužek (vede MUDr. Lída Kopecká). Po společném
sezení schůzka výboru KKL. Duchovním asistentem byl dosud P. Tomáš
Vlasák, který je nyní vytížen pastorací ve věznicích, vyjednáváme o novém
duchovním asistentovi. Vzhledem k tomu, že členům výboru vypršela
funkční období, konala se 27. 10. volba nového výboru a předsedy, jímž byl
zvolen doc. MUDr. Petr Hach CSc. Místopředsedou je MUDr. Slavoj
Brichcín, prof. Marek je pokladníkem, jednatelkou je MUDr.D. Pohunková.

8. Kongres AMCI, FEAMC a FIAMC v Římě (2. -7. července 2000).





Prof. Marek podrobně informoval o programu a podmínkách účasti a rozdal
přítomným členům Rady příslušný tištěný materiál včetně formulářů
přihlášek na kongres i přihlášek na ubytování.
Pozvanými řečníky za ČR jsou doc. MUDr. Marta Munzarová z Brna a
MUDr. Slavoj Brichcín z Prahy. Pořadatelé za ně zaplatí kongresové
poplatky, Rada AKKL na návrh prof. Marka schválila, aby jim AKKL

uhradila cestovní a pobytové výlohy. Dále uhradí AKK náklady spojené s
cestou a účastí pro prof. Marka a doc. Hacha.
9. Různé


Pontifikální rada pro pastoraci ve zdravotnictví se dotazuje
prostřednictvím FEAMC, jak je v jednotlivých zemích
vyřešena specializační příprava gynekologů - problém je, aby na nich
nebylo požadováno provádění umělých potratů a aby kvůli uplatnění
”výhrady svědomí” nebyli na pracovištích diskriminováni. V ČR platí
výhrada svědomí, otázku atestací zjistí doc. Hach, k diskriminaci dochází není možné pracovat v nepřetržitých provozech v turnusu. Dr. Prokešová: V
Jindřichově Hradci je věřící primář gynekologie, který nikoho k účasti na
potratu nenutí.

Ve 13.30 se vrací prim. MUDr. Jan Hromada. Je seznámen s předchozím
jednáním a vyslovuje s ním svůj souhlas.

10. Změna stanov


Spolu s pozvánkou rozeslal prof. Marek na všechna KKL text stanov AKKL
a návrh na jejich změnu. Viz přílohu.

1. čl. 4. Orgány asociace, odst. 1:
Druhá věta se mění následovně:
”Radu tvoří delegáti zvolení maximálně na dobu čtyř let diecézními kolegii
v počtu jednoho člena rady za každé diecézní kolegium”.
Změna schválena jednomyslně.

2. čl. 4. Orgány asociace, odst. 3:
Třetí věta se mění následovně:
”Volí ze svého středu místopředsedu, jednatele a pokladníka”
(zůstává v platnosti druhá věta odst.2: ”Rada volí předsedu a další čtyři
členy výboru” – tj. přímá volba předsedy)

Změna schválena 10 hlasy, 1 se zdržel hlasování (tedy přímá volba
předsedy)

3. čl. 4. Orgány asociace, odst. 3:
Sedmá a osmá věta se mění následovně:
”Funkční období členů výboru je čtyřleté. NMejdelsší doba nepřetržitého
působení ve funkci předsedy jsou dvě čtyřletá období”.
Schváleno jednomyslně.

4. čl. 5. Zásady hospodaření.
Prvá věta se mění následovně:
”Jednotlivá KKL poskytují ze svých prostředků na činnost Asociace
pravidelné příspěvky, jejichž výši na jednoho člena stanoví každoročně
rada AKKL”.
Schváleno jednomyslně.

V diskusi se ukázalo, že prakticky všechna KKL mají mimo platících členů i členy
neplatící. Dohodnuto, že členové neplatící svůj příspěvek pro AKKL a tím také pro
FIAMC a FEAMC nebudou jako členové vykazováni pokud ostatní členové AKKL
za ně platbu nepřevezmou. Pro určení počtu zástupců jednotlivých KKL v Radě
AKKL je rozhodující počet platících členů.

11. Volba předsedy a nového výboru AKKL
Protože vypršelo funkční období (opakované) dosavadního předsedy a výboru
AKKL, bylo nutné uspořádat volbu. Jednomyslně schváleno, že volba bude tajná.
Kandidátka byla sestavena podle návrhů jednotlivých KKL (Čáp, Hach, Horáková,
Křížková, Pohunková, Prokešová, Rozsívalová, V. Svobodová). Všichni kandidáti
s kandidaturou souhlasili a členové Radyi neměli po prodiskutování jednotlivých
jmen ke kandidátce výhrady. Ve smyslu nových Stanov byla schválena přímá volba
předsedy AKKL a v tomto smyslu připravena kandidátka.

Byla zvolena volební komise ve složení Brichcín, Hromada, Lichý (pro 8 hlasů, 3
se zdrželi hlasování). Komise si zvolila za svého předsedu dr. Lichého.

Výsledek volby:
1. kolo volby:
Platných hlasů bylo odevzdáno 11.
MUDr. Jan Čáp, CSc. (Hradec Králové) 11 hlasů
doc. MUDr. Petr Hach, CSc. (Praha) 10 hlasů
MUDr. Marie Horáková (Olomouc) 6 hlasů”
MUDr. Jiřina Křížková (Plzeň) 6 hlasů
MUDr. Dagmar Pohunková (Praha) 9 hlasů
MUDr. Věra Prokešová (Č. Budějovice) 4 hlasy
prof. MUDr. V. Rozsívalová, CSc. 1 hlas
MUDr. Viola Svobodová (Brno) 8 hlasů

2. kolo volby:

Vzhledem k rovnosti hlasů na 5. a 6. místě (Dr Horáková, Dr Křížková) bylo
uspořádáno druhé kolo volby:
Před 2. kolem volby odchází Dr Burešová
Výsledek 2. kola volby:
Platných hlasů odevzdáno 10
Dr Horáková 6 hlasů, Dr Křížková 4 hlasy.
Za předsedu AKKL bylo zvolen doc. Petr Hach (8 hlasů, dr. Pohunková
obdržela 3 hlasy).

Nový výbor AKKL má složení:
Hach (předseda), Čáp, Horáková, Pohunková, Svobodová.

Výsledky volby oznámil předseda volební komise dr. Lichý v 15,30 hod.
Po volbě pogratuloval odstupující předseda AKKL prof. Marek nově zvolenému
předsedovi AKKL doc. Hachovi ke zvolení a popřál mu mnoho zdaru při řízení
AKKL. Dále poděkoval za dlouholetou spolupráci všem členům Rady AKKL a
všem kolegiím. Poté předal slovo nově zvolenému předsedovi doc. MUDr. Petru
Hachovi, CSc.

Doc. Hach poděkoval odstupujícímu předsedovi prof. MUDr. Josefu Markovi
DrSc. a odstupujícímu výboru za dosavadní práci a slíbil, že se vynasnaží dobře
koordinovat práci AKKL, aktivizovat její činnost (zejména mu jde o založení KKL
v Litoměřické diecézi), zlepšit spolupráci s biskupskou konferencí a dobře
reprezentovat AKKL na mezinárodní úrovni.
Zapsala Pohunková

