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Služba nemocničních kaplanů, tedy duchovní 
(spirituální) péče neboli (klinická) pastorační péče, 
je nedílnou součástí komplexní péče o pacienty, 
jejich blízké a v neposlední řadě i o personál v ne-
mocnici.
V  náročných obdobích nemoci si člověk, možná 
více než jindy, pokládá otázky po smyslu života, 
významu své aktuální situace, smyslu nemoci, 
utrpení, umírání, smrti, víry ale i  otázky týkající 
se kvality dosavadního života. Tyto otázky často 
vzbuzují touhu po sdílení, smíření či odpuštění. 
Člověk touží být milován, potřebuje se cítit bez-
pečně a respektovaně.
I  na tyto potřeby reaguje služba nemocničních 
kaplanů, kteří slouží všem pacientům bez rozdílu, 
na jejich úrovni a způsobem, jakým oni potřebují. 
Nemocniční kaplan může nabídnout svou přítom-
nost, blízkost, rozhovor, modlitbu, čtení z bible, na 
požádání zprostředkuje návštěvu kněze pro udě-
lení svátostí. Kaplan nabízí službu průvodce v ná-
ročných obdobích nemoci, v  úzkosti, v  hledání 
naděje… Pomocí pastoračního rozhovoru napo-
máhá pacientovi k přijetí obtíží souvisejících s ne-
mocí a utrpením a ke smíření se sebou samým, 
s druhými lidmi, s Bohem…

V roce 2017 působilo ve Fakultní nemocnici Olo-
mouc (dále FN Olomouc) osm nemocničních 
kaplanů: 
Mgr. Jana Březinová;
ThLic. PhDr. Marta Hošťálková, Th.D. Ph.D.;
Mgr. Jaroslav Křivánek;
Mgr. Marie Maňáková, M.A.;
ThLic. Mgr. Jana Nováková, PhD.;
Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.;
Mgr. Marie Maxmiliána Poláková;
Vítězslav Vurst, B.Th.,

v souhrnu na 2,45 úvazku na počátku roku, poz-
ději sníženém na 2,1 a DPP po celý rok.
FN Olomouc poskytla kaplanům 1,3 úvazku, ná-
sledně snížila na 0,9. K tomu ještě přidala Dohodu 
o pracovní činnosti (do 80 hodin za měsíc) pro jed-
noho z  kaplanů. Arcibiskupství olomoucké (dále 
AO) se podílelo 1,15 úvazkem, později 1,2.
Šest kaplanů má pověření ke službě od Římskoka-
tolické církve, po jednom od Církve Českosloven-
ské husitské a od Církve adventistů sedmého dne.

1. 
Zaměstnanecké pracovní poměry 
v roce 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ

Úvodní slovo



7VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ

Poskytování klinické pastorační péče (dále KPP) 
probíhá na základě žádostí pacientů, případně 
jejich příbuzných nebo zdravotníků. Služba 
nemocničních kaplanů je aktivně nabízena na 
jednotlivých odděleních již při přijetí k hospita-
lizaci. Na všech klinikách, někde i na pokojích, 
v  ambulancích a  čekárnách jsou umístěny in-
formační letáky (Informace pro pacienty; Fm-
-L009-003-POKYN-023), jak vyplývá z Metodic-
kého pokynu (č.  MP-L004-02; 2. vydání 25. 5. 
2015). Nemocniční kaplani jsou kontaktováni 
prostřednictvím mobilního telefonu (733 789 
731), případně emailu (kaplani.fnol@seznam.
cz).
Systematické poskytování KPP – tedy pravi-
delné návštěvy klinik a  oddělení s  aktivní na-
bídkou péče o  pacienty probíhá na Oddělení 
geriatrie (Maňáková, Poláková), na 1. interní 

klinice (Březinová, Křivánek), na Psychiatrické 
klinice (Březinová), na Oddělení urgentního 
příjmu (Vurst), na Klinice plicních nemocí a tu-
berkulózy (Nováková), na 1. chirurgické klinice 
(Opatrný), nově v průběhu roku 2017 také na 
Onkologické klinice (Hošťálková).

Nemocniční kaplani v  roce 2017 poskytli cel-
kem 3138 intervencí u 2294 hospitalizovaných 
pacientů. Jednou intervencí se rozumí setkání 
v rozsahu pět až třicet minut. Někteří pacienti 
jsou navštíveni pouze jednou, jiní opakovaně 
(většinou na stejném oddělení, někdy na růz-
ných odděleních, podle toho, jak jsou mezi 
odděleními pacienti překládáni), někteří jsou 
opakovaně hospitalizováni a přejí si být dopro-
vázeni.

Počet intervencí u hospitalizovaných pacientů dle jednotlivých klinik/oddělení v roce 2017 
Intervence se uskutečnily téměř na všech klinikách/odděleních. 

Počet intervencí u hospitalizovaných pacientů v roce 2017

 INTERVENCE U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ   POČET HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

2. 
Poskytování klinické pastorační péče 
ve FN Olomouc v roce 2017
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Na žádost 91 ambulantních pacientů se uskutečnilo 139 intervencí. 

Počet kontaktů s ambulantními pacienty v roce 2017 Počet kontaktů u příbuzných v roce 2017

Dále se na systematicky navštěvovaných klinikách/odděleních u  hospitalizovaných pacientů uskutečnilo 
1472 kontaktů, tedy krátkých rozhovorů do pěti minut. 

Počet kontaktů s navštívenými hospitalizovanými pacienty v roce 2017

265 intervencí nemocniční kaplani poskytli 219 příbuzným pacientů. Dále krátce (do pěti minut) hovořili se 
102 příbuznými. 

Počet intervencí u příbuzných a počet příbuzných v roce 2017

 INTERVENCE U AMBULANTNÍCH PACIENTŮ   POČET AMBULANTNÍCH PACIENTŮ

 INTERVENCE U PŘÍBUZNÝCH   POČET PŘÍBUZNÝCH
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95 zaměstnancům bylo nemocničními kaplany poskytnuto 111 intervencí. 

Počet intervencí u zaměstnanců a počet zaměstnanců v roce 2017

Formou 49 mailů či chatů nemocniční kaplani podpořili 26 osob. 

Počet intervencí prostřednictvím mailů a chatů a počet mailů a chatů v roce 2017

Na žádost pacientů či jejich příbuzných nemocniční kaplani zprostředkovali 145x návštěvu katolického kněze 
a 1x kazatele církve československé husitské. Někteří pacienti si přitom návštěvu kněze zajišťovali sami (větši-
nou z domovské farnosti). 

Zprostředkování návštěv duchovních katolické církve v roce 2017

Dále bylo poskytnuto 127 intervencí po telefonu 116 osobám. 

Počet intervencí po telefonu a počet telefonátů v roce 2017

 INTERVENCE PO TELEFONU   POČET TELEFONÁTŮ

 INTERVENCE U ZAMĚSTNANCŮ   POČET ZAMĚSTNANCŮ

 INTERVENCE PROSTŘEDNICTVÍM MAILŮ A CHATŮ 

  POČET MAILŮ A CHATŮ
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Nemocniční kaplani pověření k  této službě podali 553x eucharistii – převážně pacientům hospitalizovaným, 
méně často pak i pacientům ambulantním. 

Eucharistie v roce 2017

V souhrnu bylo všem 2843 hospitalizovaným i ambulantním pacientům, příbuzným pacientů a zaměstnancům 
FN Olomouc poskytnuto 3827 intervencí. Kontaktů (krátkých rozhovorů) bylo realizováno celkem 1574. 

Celkový počet intervencí a osob, kterým byly poskytnuty v roce 2017

 CELKOVÝ POČET INTERVENCÍ   CELKOVÝ POČET OSOB

Celkový počet kontaktů v roce 2017
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Za dobu působení nemocničních kaplanů ve 
FN  Olomouc od 1. 1. 2010 došlo k  mnoha zá-
sadním změnám. Zatímco v  roce 2010 byla 
služba nemocničního kaplana nabízena pouze 
na zavolání, postupem času došlo k  rozšíření 
působnosti (viz samostatné výroční zprávy za 
uplynulá období).

V roce 2010 ve FN Olomouc působil jeden až tři 
kaplani celkem na 1,0–2,05 úvazku. Navštívili 
celkem 321 pacientů a  poskytli 941 intervencí. 
Tři kaplani na 2,05 úvazku vykonali v roce 2011 
již 1476 intervencí u 645 pacientů, v  roce 2012 
u  970 pacientů celkem 1956 intervencí, v  roce 
2013 u 1229 pacientů vykonali celkem 2360 in-
tervencí, v roce 2014 poskytli kaplani na 1,9–2,55 

úvazku u 1193 pacientů 2464 intervencí, v roce 
2015 na 2,45 úvazku poskytli u  2607 pacientů 
3811 intervencí a v roce 2016 při stejném úvazku 
3598 osobám 4498 intervencí a v roce 2017 po 
snížení úvazku na 2,10 (tedy o 0,35) bylo poskyt-
nuto 2843 osobám 3827 intervencí (během roku 
2017 byli také z  důvodu pracovní neschopnos-
ti a  neplaceného volna střídavě nepřítomni tři 
z kaplanů).

3. 
Srovnání poskytování klinické pastorační péče 
v roce 2017 s předchozími lety
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PhDr. et  Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA, 
psycholožka a  socioložka, průkopnice poraden-
ství pro pozůstalé v ČR.
Zázemí Poradny HOŘEC doplňuje podporu, kte-
rou nemocniční kaplani zajišťují především u  lů-
žek pacientů a umírajících, případně u jejich pří-
buzných na jednotlivých klinikách/odděleních. 
Poradci jsou pravidelně přítomni v  pondělí 
a čtvrtek od 10:00 do 11:30, ve středu od 15:00 
do 17:00 hodin. Setkání s poradcem je možné 

předem domluvit i na jiné dny a hodiny emai-
lem (poradna.horec@gmail.com) či na telefon-
ním čísle nemocničních kaplanů (733 789 731). 
Informace o Poradně je možné čerpat také na 
www.poradna-horec.cz, případně sledovat ak-
tuality na facebookovém profilu.
Poradci pro pozůstalé se věnovali 116 klientům 
při 168 intervencích. Tyto intervence jsou zapo-
čítány v celkovém přehledu intervencí výše.

4. 
Poradna HOŘEC

Poradna HOŘEC (nejen) pro pozůstalé zdarma 
poskytuje pastorační poradenství, psychosoci-
ální podporu a  doprovázení v  prožívání obtíž-
ných situací souvisejících s nemocí nebo ztrátou 
blízkého již třetí rok.
Z osmi nemocničních kaplanů jsou čtyři certifiko-
vanými poradci pro pozůstalé (Mgr. Jana Březi-
nová, ThLic. PhDr. Marta Hošťálková, Th.D. Ph.D., 
ThLic. Mgr. Jana Nováková, Ph.D., Vítězslav Vurst, 
B.Th.). Odbornou garantkou Poradny Hořec je 
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Nemocniční kaplani kromě návštěv pacientů na 
lůžkových odděleních, v  ambulancích, rozhovorů 
s příbuznými pacientů, péče o klienty Poradny Ho-
řec, rozhovorů se zaměstnanci nemocnice, včetně 
konzultací, telefonátů s pacienty, bývalými pacien-
ty, příbuznými, duchovními, osobních konzultací 
a telefonátů k poskytování pastorační péče s dal-
šími nemocničními kaplany, se účastní povinných 
školení, jednou za měsíc pracovních porad ve FN 
Olomouc, pečují o kapli ve FN Olomouc (např. vý-
zdoba kaple dle liturgického roku, aktualizace ná-
stěnky u kaple), pravidelně vždy v úterý od 15:00 
do 16:00 je v  nemocniční kapli přítomen kaplan 
– připravený k  rozhovoru, do schránky v  kapli 
je možné vhazovat prosby (případně náměty) – 
kaplani je pravidelně vybírají a  vkládají do svých 
modliteb, kaplani – katolíci se 4x ročně pracovně 
setkávají s  dalšími nemocničními kaplany Arci-
diecéze olomoucké, vedou rozhovory a konzultace 
se studenty VŠ a VOŠ ohledně jejich závěrečných 
prací (souvisejících s  doprovázením pozůstalých 
či nemocničním kaplanstvím), poskytují konzul-
tace návštěvám z  jiných nemocnic (v  tomto roce 
zaměstnancům z ÚVN Praha a z Jesenické nemoc-
nice), jednou za měsíc prezentují službu nemoc-
ničních kaplanů v rámci vstupního školení nových 
zaměstnanců FN Olomouc (J. Nováková, V. Vurst).

Nemocniční kaplani realizují či se účastní (jed-
notlivě či v různém počtu) celé řady dalších akti-
vit, tradičně již např.:
• U  příležitosti XXV. Světového dne nemoc-

ných sloužil bohoslužbu v  dominikánském 
kostele olomoucký arcibiskup Jan Graubner, 
následovalo setkání v přilehlém klášteře, sou-
částí večera byla i  přednáška ThLic. Michala 
Umlaufa „Teologie služby“. (9. 2.)

• U  příležitosti XXV. Světového dne nemoc-
ných olomoucký arcibiskup Jan Graubner 
zavítal do FN Olomouc, setkal se se zástupci 
managementu a navštívil pacienty na 3. inter-
ní klinice a na Neurologické klinice. (13. 2.)

• U příležitosti svátku svatého Lukáše, patro-
na lékařů, sloužil bohoslužbu Mons. Antonín 
Basler, pomocný olomoucký biskup, v  domi-
nikánském kostele, následovalo setkání v při-
lehlém přednáškovém sále, součástí večera 
bylo povídání o zkušenostech z cesty po Indii 
a práce ve zdravotnických zařízeních Misioná-
řek lásky, sester Matky Terezy, Mgr. Jany Bře-
zinové. (19. 10.)

• U  příležitosti Památky zemřelých připravili 
nemocniční kaplani pietní shromáždění u ne-
mocniční kaple nazvané „Vzpomínat s  lás-
kou“. (2. 11.) 

Praxe ve FN Olomouc
Ve FN Olomouc se uskutečňují praxe, v roce 2017 
dvě týdenní, další jedno-či vícedenní.

6. – 10. 2. 2017 (V. Vurst)
studenti kurzu Nemocniční kaplan na Evangelické te-
ologické fakultě UK v Praze:
Fatka Jan
Junasová Gabriela
Koselová Tereza Š.
Márföldiová Ivana
Naimanová Alena
Žůrková Pavla

24. – 28. 4. 2017 (V. Vurst, J. Nováková) 
studenti kurzu Nemocniční kaplan na Evangelické te-
ologické fakultě UK v Praze:
Čančík-Hulenová Kristýna
Eberson Arthur Markus
Cherepko Vasyl
Kejdová Ester Marie
Kostková Anna
Šeráková Martina

červen (M. Hošťálková)
praxe nastávajících tří nemocničních kaplanů Arci-
biskupství olomouckého do nemocnic v  Moravské 
Třebové, Svitavách, Uherském Hradišti 

5. 
Přehled dalších aktivit nemocničních kaplanů 
ve FN Olomouc v roce 2017
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J. Březinová
• divadlo Zlín „Budu všude kolem tebe“ – o.s. Dlou-

há cesta (leden)
• Bez obav? Vědomí blízké smrti – Léčba bolesti 

umírajícího, kavárna Öde, Olomouc (13. 3.)
• XIII. podzimní republikové setkání nemocnič-

ních kaplanů na Velehradě,  téma: „Motivace ne-
mocničního kaplana ke službě a nabídka metod 
k  rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním 
kaplanem“ (15 hodin) (1. –  4. 10.)

• kurz „Nemocniční kaplan“ na CMTF UP (od září, 
pokračuje dále v roce 2018)

M. Hošťálková
• e-learningový kurz Paliativní péče pro sociál-

ní pracovníky, vytvořený mobilním hospicem 
Cesta domů; způsob ukončení: osvědčení 
(květen)

• VI. jarní republikové setkání nemocničních 
kaplanů v  Brně, téma: „Typologie pěti dimenzí 
náboženské zkušenosti ve službě pastoračních 
přístupů“ (6 hodin) (22. 5.)

• vzdělávací kurz Pokojná smrt – akceptace a zá-
klady komunikace (8 hodin), Edukační centrum 
Rajhrad, akreditace 2015/1190-PC/SP/VP/PP 
(16. 6.)

• XIII. podzimní republikové setkání nemocnič-
ních kaplanů na Velehradě, téma: „Motivace ne-
mocničního kaplana ke službě a nabídka metod 
k  rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním 
kaplanem“ (15 hodin) (1. – 4. 10.)

• kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a ko-
munikace na LF UP, předatestační kurz pro lé-
kaře (14 hodin) (7. – 8. 12.)

• webináře Centra paliativní péče (každý 90 mi-
nut) v průběhu roku: 

 - Paliativní péče ve Velké Británii, MUDr. Radka 
Klezlová (28. 2.)

 - Práce psychologa v hospici, Mgr. Jana Ambrožo-
vá (29. 5.)

 - Budoucnost mobilních hospiců – a jak se na ni 
připravit, Mgr. Marek Uhlíř (29. 8.)

 - Obtížně řešitelná bolest u nemocného v závěru 
života, MUDr. Eva Hegmonová (25. 9.)

 - Charita Česká republika – největší poskytovatel 
domácí hospicové péče, Bc. Ludmila Kučerová, 
Dis. (20. 11.)

 - Závěr života pacientů v péči praktického lékaře, 
MUDr. Šárka Hrušáková a MUDr. Adam Hous-
ka (27. 11.)

M. Maňáková
• konference Zdravotník-křesťan v  dnešní ne-

mocnici, téma: „Modlitby za uzdravení v nemoc-
nici a  srdce zdravotníka“, Nemocnice Milosrd-
ných bratří Brno (1. 4.) 

• VI. jarní republikové setkání nemocničních 
kaplanů v  Brně, téma: „Typologie pěti dimenzí 
náboženské zkušenosti ve službě pastoračních 
přístupů“ (6 hodin) (22. 5.)

• XIII. podzimní republikové setkání nemocnič-
ních kaplanů na Velehradě, téma: „Motivace ne-
mocničního kaplana ke službě a nabídka metod 
k  rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním 
kaplanem“ (15 hodin) (1. – 4. 10.)

6. 
Další vzdělávání nemocničních kaplanů
(kurzy, semináře, účast na konferencích atd.)
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J. Nováková
• akreditovaný výcvik Zásady a  postupy pod-

pory a  provázení osob v  krizových životních si-
tuacích (40 hodin), akreditace MPSV ČR číslo: 
2014/0592-PC/VP/PP (14. 1. – 19. 3.)

• přednáška Dříve vyslovená přání – jak můžeme 
o  sobě rozhodnout, když už se rozhodnout ne-
můžeme, MUDr. Jaromír Matějek, PhD., Th.D., 
ČKA Zábřeh (31. 1.)

• VI. jarní republikové setkání nemocničních 
kaplanů v Brně, téma: „Typologie pěti dimenzí 
náboženské zkušenosti ve službě pastoračních 
přístupů“ (6 hodin) (22. 5.)

• konference ANK na téma „Spiritualita. Jak s ní 
v nemocnici pracovat?“, Praha (30. 5.)

• workshop Svépomocná setkání, podpůrné 
skupiny a  skupinová psychoterapie – informa-
ce o  průběhu, možnostech, rozdílech a  cílech 
jednotlivých nabídek pomoci, Zábřeh (pořádá: 
Charita Zábřeh, APPP), lektor: N. Špatenková 
(24. 8.)

• XIII. podzimní republikové setkání nemocnič-
ních kaplanů na Velehradě, téma: „Motivace 
nemocničního kaplana ke službě a nabídka me-
tod k rozvíjení doprovázení pacientů nemocnič-
ním kaplanem“ (15 hodin) (1. – 4. 10.)

• konference APHPP na téma: „Kdybych měl už 
jen jeden den života – Role duchovní péče o umí-
rající v 21. století“ (6 hodin), Praha (12. 10.)

• seminář Jak doprovázet děti při setkání se smr-
tí, s lektorkami Ke kořenům (A. Živá, B. Dobe-
šová) v RC Heřmánek, Olomouc (6 hodin) (15. 
10.)

• Tajemství jazyků lásky aneb jak se naučit milovat 
doopravdy, Mojmír Voráč, Postřelmovská 14, 
Zábřeh (9. 12.)

• Psychologické aspekty umírání, MUDr. Petr Be-
neš, Ph.D., v  rámci projektu Psychobraní, re-
staurace Fontána, Olomouc (27. 11.)

• Proměňující moc příběhu, prof. Pavel Hošek, 
ČKA Zábřeh (28. 11.)

• storytelling pro nemocniční kaplany, Praha (11. 
– 12. 5., 29. – 30. 6., 12. – 13. 10., 23. – 24. 11., 
7. – 8. 12.)

• semináře PEÚ FN Olomouc:
 - Spolupráce zdravotníků v  týmu, PhDr. Alena 

Sehnalová (17. 5.)
 - Vnitřní a  vnější motivace zdravotníků, 

PhDr.  František Bělohlávek, Ph.D. (14. 6.)
 - Zvládání pracovní zátěže a  řešení problémů, 

PhDr. Alena Sehnalová (20. 9.)
 - Soulad profesního a  rodinného života, PhDr. 

Alena Sehnalová (19. 10.)

 - Flexibilita, samostatnost a aktivní přístup v prá-
ci zdravotníka (8. 11.)

 - Rozvoj profesních i osobnostních dovedností za-
městnanců FN Olomouc, PhDr. Alena Sehnalová 
(13. 12.)

• webináře Centra paliativní péče (každý 90 mi-
nut):

 - Paliativní péče ve Velké Británii, MUDr. Radka 
Klezlová (28. 2.)

 - Práce psychologa v hospici, Mgr. Jana Ambrožo-
vá (29. 5.)

 - Role sociálního pracovníka v paliativním týmu, 
Mgr. Dagmar Martínková a Mgr. Václava Otco-
vá (31. 7.)

 - Budoucnost mobilních hospiců – a jak se na ni 
připravit, Mgr. Marek Uhlíř (29. 8.)

 - Obtížně řešitelná bolest u nemocného v závěru 
života, MUDr. Eva Hegmonová (25. 9.)

 - Centrum provázení a  jeho činnost, Mgr. Petra 
Tomalová, Ph.D. (26. 10.)

 - Charita Česká republika – největší poskytovatel 
domácí hospicové péče, Bc. Ludmila Kučerová, 
Dis. (20. 11.)

 - Umírání a smrt: naplnění pravidel v islámu v ne-
muslimském prostředí, Martin Klapetek, Ph.D. 
(18. 12.)

V. Vurst
• přednáška Dříve vyslovená přání – jak můžeme 

o sobě rozhodnout, když už se rozhodnout nemů-
žeme, MUDr. Jaromír Matějek, PhD., Th.D., ČKA 
Zábřeh (31. 1.)

• účast na akci LEGO pro nemocnice, LEGO Klad-
no (1. 3.)

• storytelling pro nemocniční kaplany, Praha (11. – 
12. 5., 29. – 30. 6., 12. – 13. 10., 23. – 24. 11., 7. 
– 8. 12.)

• konference SPIS, téma: „Hranice pomáhání“, 
Hrubá Voda, účast jako člen SPIS FN Olomouc 
(15. – 17. 10.)

• Proměňující moc příběhu, prof. Pavel Hošek, 
ČKA Zábřeh (28. 11.)
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J. Březinová
• Kalkata, dobrovolná pomoc u sester Matky Te-

rezy, péče o nemocné v Prem Danu a Shishu 
Bhavanu (duben)

• povídání o zkušenostech z cesty po Indii a prá-
ce ve zdravotnických zařízeních Misionářek lás-
ky, sester Matky Terezy; u příležitosti svátku sv. 
Lukáše, klášter dominikánů, Olomouc (19. 10.)

• Světový den STOP dekubitům – Mít ránu, to ne-
chceš, pořádáno FN Olomouc, Galerie Šantovka 
(16. 11.)

• vánoční zpívání na oddělení následné intenziv-
ní péče (NIP, DIOP), Vojenská nemocnice Olo-
mouc (27. 12.)

M. Hošťálková
výuka:
• Duchovní služba ve zdravotnictví (3 hodiny) VOŠ 

sociální DORKAS v Olomouci (20. 9.)
• Filozofická antropologie (6 hodin) v CŽV progra-

mu Nemocniční kaplan na CMTF UP v Olomou-
ci (30. 10., 4. 11.)

• Klinická etika (4 hodiny) na LF UP v Olomouci 
(17. 10., 31. 10.)

• Etika ve zdravotnictví (4 hodiny) v CŽV programu 
Nemocniční kaplan na CMTF UP v  Olomouci 
(11. 11., 25. 11.)

přednášky:
• Vybrané kapitoly etiky ve zdravotnictví (2 hodiny) 

na kurzu pro dobrovolníky v pastorační péči ve 
zdravotnictví v  Ostravě, pořádaném Biskup-
stvím ostravsko-opavským (4. 3.)

• Duchovní dimenze v paliativní péči na odborné 
konferenci Paliativní péče, kterou pořádala Ne-
mocnice Milosrdných sester Kroměříž s OS ČLK 
Kroměříž (26. 10.)

• Duchovní péče v  nemocnicích na VOŠ Caritas 
v Olomouci (2 hodiny) (9. 11.)

příprava a organizace:
• formačně vzdělávací setkání nemocničních 

kaplanů Arcidiecéze olomoucké v  Olomouci 
(účast průměrně 28 nemocničních kaplanů) 
(12. 1., 22. 6., 14. 9., 22. 11.) 

• VI. jarní republikové setkání nemocničních 
kaplanů v  Brně, téma: „Typologie pěti dimenzí 
náboženské zkušenosti ve službě pastoračních 
přístupů“ (6 hodin; účast 41 nemocničních 
kaplanů) (22. 5.)

• kurz poradenství pro pozůstalé v  Olomouci, 
rozsah: 24 hodin (lektorky Dr. N. Špatenková, 
FF UP; Dr. Š. Vévodová, FZV UP) (28. – 30. 6.)

• kurz CŽV na CMTF UP „Komunikace nemocniční-
ho kaplana s pacienty se specifickými potřebami“, 
rozsah: 48 hod., nástavbový kurz po předchá-
zejícím kurzu Nemocniční kaplan, výuka pro-
běhne v 1. pololetí 2018 (červen – prosinec)

• XIII. podzimní republikové setkání nemocnič-
ních kaplanů na Velehradě, téma: „Motivace ne-
mocničního kaplana ke službě a nabídka metod 
k  rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním 
kaplanem“ (15 hodin; účast 81 nemocničních 
kaplanů a  dobrovolníků v  pastorační péči ve 
zdravotnictví) (1. – 4. 10.)

• kurz „Nemocniční kaplan“ na CMTF UP ve spolu-
práci s LF (září – prosinec)

odborný garant odborných praxí v CŽV programu 
Nemocniční kaplan na CMTF UP v Olomouci v ZS 
a LS

7. 
Přednášková a jiná aktivní činnost 
nemocničních kaplanů
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M. Maňáková
• doprovod skupiny mladých (účastníků Celo-

státního setkání mládeže v  Olomouci) při ná-
vštěvě Geriatrie, zpěvu a hře nemocným a ná-
sledné setkání s nimi (17. 8.)

J. Nováková
přednášky:
• Základy religionistiky na kurzu Dobrovolník 

v  pastorační péči ve zdravotnictví v  Ostravě, 
pořádaném Biskupstvím ostravsko-opavským 
(4 hodiny) (4. 3.)

• Holistický přístup k  nemocnému a  možnosti kli-
nické pastorační péče na pravidelném semináři 
Ortopedické kliniky FN Olomouc (21. 9.)

praxe: 
• spoluvedení praxe studentů kurzu Nemocniční 

kaplan na ETF v Praze (24. – 28. 4.)
jiné:
• Světový den STOP dekubitům – Mít ránu, to ne-

chceš, pořádáno FN Olomouc, Galerie Šantovka 
(16. 11.)

• pozdravení a představení služby nemocničních 
kaplanů na setkání kaplanů CASD ve FN Olo-
mouc (23. 11.)

V. Vurst
přednášky:
• přednáška o nemocničním kaplanství na kněž-

ském dni Pražského arcibiskupství (18. 5.)
• seminář HZS o porozumění spirituálním potře-

bám, tři přednášky: „Spiritualita není sprosté slo-
vo...“, Strakonice (9. 10.)

• seminář HZS o porozumění spirituálním potře-
bám, tři přednášky: „Spiritualita není sprosté slo-
vo...“, Příbram (10. 10.)

skupinový debriefing:
• po nežádoucí události na Hemato-onkologické 

klinice FN Olomouc (14. 12.)
odborný garant:
• praxe studentů kurzu Nemocniční kaplan na 

ETF v Praze (6. – 10. 2., 24. – 28. 4.)
jiné:
• aktivní účast na kurzu pro nemocniční kaplany, 

Púchov (20. – 21. 5., 27. – 28. 5.)
• aktivní účast na konferenci Asociace nemocnič-

ních kaplanů (30. 5.)
• aktivní účast na Evropském setkání nemocnič-

ních kaplanů (10. – 12. 9.)
• Světový den STOP dekubitům – Mít ránu, to ne-

chceš, pořádáno FN Olomouc, Galerie Šantovka 
(16. 11.)
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• Setkání s  pozůstalými po Vzpomínkovém kon-
certu Charity Zábřeh (N. Špatenková, J. Nováko-
vá, V. Vurst) (26. 3.)

• Cesta v srdci s Klára pomáhá, Vranov (J. Nováko-
vá) (21. 5.)

• workshop Svépomocná setkání, podpůrné skupi-
ny a skupinová psychoterapie – informace o prů-
běhu, možnostech, rozdílech a cílech jednotlivých 
nabídek pomoci, Zábřeh (pořádá: Charita Zá-
břeh, APPP), lektor: N. Špatenková, představení 
Poradny HOŘEC: J. Nováková (24. 8.)

Ph.D. et PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, 
Ph.D., MBA
(odborná garantka Poradny HOŘEC)
Aktivní vystoupení – propagace poradny:
• Arcibiskupství Olomouc: Poradenství pro pozů-

stalé. Kurz pro nemocniční kaplany (29. – 30. 6.)
• Prosazení koncepce paliativní péče na Opav-

sku. Přednáška pro laickou veřejnost (26. 9.)
• OLÚ Paseka: Komunikace s handicapovanými. 

Přednáška pro zdravotnický a  nezdravotnický 
personál (3. 10.)

• Celostátní setkání nemocničních kaplanů 
na Velehradě. Přednáška o reminiscenční te-
rapii (4. 10.)

• Krnov. Odborná konference následné péče. 
Přednáška pro odbornou veřejnost o poraden-
ství pro pozůstalé (12. 10.)

• Prosazení koncepce paliativní péče na Opavsku. 
Přednáška pro odbornou veřejnost (17. 10.)

• 4. ročník konference k rodinné politice ve měs-
tě Olomouci na téma „Mezigenerační vztahy 
a mezigenerační soužití“ (18. 10.)

• III. Konference dětské paliativní péče. Přednáš-
ka Psychologická péče o rodiny s dětmi na kon-
ci života (30. 11. – 1. 12.)

• Časopis Slovenské pohrebníctvo. Rozhovor.

Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří služ-
bu nemocničních kaplanů ve FN Olomouc pod-
porují, především Arcibiskupství olomouckému, 
zástupcům managementu FN Olomouc, vedením 
klinik a oddělení, všem zaměstnancům, ale také 
všem dárcům, kteří věnují ze svých prostředků, 
schopností a času to, co na první pohled není ni-
kde vidět. Děkujeme také všem pacientům i jejich 
rodinám za důvěru i za to, že k nim můžeme při-
cházet a  odcházíme vnitřně obohaceni. Děkuje-
me také našim blízkým, kteří s námi nesou obtíže 
kaplanské služby a provází nás modlitbou. Děku-
jeme Bohu, že nás do této služby povolal a dává 
nám k ní sílu a své dary, abychom mohli rozdávat 
dál.
Poděkování náleží také kněžím, kteří obětavě při-
jíždějí do nemocnice, kdykoliv je potřeba. Někdy 
za jedním pacientem, jindy za více pacienty, čas-
to se setkávají i s příbuznými pacientů. Jmenovitě 
kněží Bohumír Vitásek, Rudolf Smahel, Libor Chu-
rý, Antonín Krasucki, Antonín Basler, Ladislav Švi-
rák, Savio Řičica, Česlav Plachý, František Hanáček 
i mnozí další.

8. 
Další přednášková a propagační činnost 
související s Poradnou HOŘEC

9. 
Poděkování
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10. 
Z dopisu pacienta…

 září 2017

Chvála Kristu a Panně Marii, chtěl bych ze srdce poděkovat paním kaplankám Janě Novákové, Marii Maňákové a Otci 
Vitáskovi, že mě byli minulý týden duchovně podpořit po těžké operaci ve FN v Olomouci. Četli mi evangelium, podali 
sv. přijímání a vyslechli mě v mých bolestech a snažili se mi dodat síly. Po havárce jsem prožil těžká traumata. Moc mi 
pomohli a podpořili. Je moc dobře, že v nemocnici může člověk požádat i o tuto duchovní službu a podporu.

Bohu díky. Pokoj a dobro v srdci.

Se srdečným pozdravem a poděkováním

 Pavel K.



nemocniční kaplani ve FN Olomouc:
tel: 733 789 731
e-mail: kaplani.fnol@seznam.cz 

Poradna HOŘEC: 
tel: 733 789 731
poradna.horec@gmail.com

 Poradna HOŘEC

webové stránky asociací nemocničních kaplanů:
www.kaplan-nemocnice.cz
www.nemocnicnikaplan.cz


