Zpráva VV pro CS 2013
1. Členská schůze VDP se sešla 29. března 2012 ve sboru ČCE v Praze Nuslích. Jako host se účastnil
Ředitel kanceláře GŘ a ředitel kanceláře gen.ředitele plk. PhDr. Martin Kocanda.
2. Úkoly, které nový výbor nejvíce zaměstnávaly: a.otázka vysluhování svátostí, b. profesní příprava
členů VDP včetně již délesloužících včetně bezpečnostního školení
a. Jedním z témat, kterému se VV VDP i v letošním roce věnoval, byla otázka křtů ve vězení. Touto
otázkou se VV zabýval i v loňském roce. Oblast křtů ve vězení byla rozšířena na celkovou oblast
vysluhování svátostí, která byla rozpracována a které se týkal ekumenický seminář o svátostech,
konaný v měsíci září. Protože členové VV vnímají nadále především otázku křtů a případného
překřtívání vězněných osob za velice problematickou z teologických i praktických důvodů,
předkládáme t.zv. „Služebný kodex ekumenické spolupráce VDP“, který VV přijal již 20.1.2011 a jehož
znění je uveřejněno na našich webových stránkách, členské schůzi ke schválení jako text, jehož přijetí
a stvrzení podpisem bude nedílnou součástí přijímacího řízení členů VDP.
b. Meditační sejití je nadále obecně považováno za velmi žádoucí. Na základě diskuse při minulé ČS
bylo rozhodnuto konat jej střídavě: jeden za rok centrálně na jednom místě republiky a rok druhý
regionálně. V souvislosti s konáním meditačního shromáždění v regionech by se měl zmíněný rok
rovněž konat seminář VDP ve věznici, v roce, kdy bude meditační shromáždění centrální, z časových
důvodů od konání semináře upustit. V uplynulém roce se meditační shromáždění konalo v měsíci
listopadu ve sboru ČCE v Pardubicích. V roce 2013 by se mělo meditační shromáždění konat
v regionech.
c. Profesní příprava členů VDP. S rozvíjející se působností VDP se ukazuje jako nezbytná profesní
příprava našich členů. K tomu slouží jednak nástupní kurzy, jednak semináře v konkrétní věznici.
Letošní nástupní kurz VDP proběhl 14. a 15. listopadu v místnosti duchovní služby na generálním
ředitelství VS v Praze. Vzhledem k aktuálním důrazům na bezpečnost služby ve věznicích a ústavech a
zahájení činnosti GIBS (Generální inspekce bezpečnostních sborů) proběhla také regionální
bezpečnostní školení dobrovolných duchovních v Praze, Plzni, Kuřimi a Ostravě. Povážlivějším
zjištěním ovšem je, že mnozí z původních průkopnických pionýrů duchovní služby postrádají aktuální
informace o vězeňském prostředí a o podmínkách pastorace, byť do zařízení pravidelně docházejí.
d. Službu koordinátorů považujeme stále za velice důležitou a podstatnou – a to právě v těch
místech, kde neslouží kaplani VS. Rovněž tak úlohu tzv. „Kmotrů“, tedy těch, jimž je přidělen nový
člen VDP a který ho provede počátečními úskalími služby. Kmotr po zkušební době nového člena
podává zprávu VV VDP o průběhu této zkušební doby.
e. Organizace zasedání VV VDP. Vzhledem k velkému počtu akcí VDP i církevních bylo rozhodnuto o
úpravě zasedání VV. A to tak, že tzv. Velký VV se bude konat min. 2 x ročně, malé VV se budou konat
beze změn.
f. Vážným problémem se ukázalo založení MVS – PFI, které zhruba před dvěma lety začalo působit
v rámci ČR. Snahou PFI je působit ve věznicích vedle VDP v podstatě různým způsobem, od zajišťování
sociální pomoci klientům a pomoci při postpenitenciární péči až po poskytování v podstatě duchovní
péče za pomoci různých tréninkových programů duchovní povahy. VV VDP vnímá jako problém snahu
tímto způsobem zastřešovat i duchovní službu a umožnit tak vstupovat do věznic i osobám, které
nesplňují všechny zákonné normy. MVS‐PFI je součástí americké nadnárodní organizace. Používá
v podstatě standardizované programy, často nedostatečně uzpůsobené místnímu prostředí. V jejich
činnosti spatřuje VV VDP směs jisté naivity s okázalou asertivitou a snahou působit suverénně ve
věznicích vedle VDP. Jak organizace katolických kaplanů ICCCPPC, tak obdobná asociace ekumenická

IPCA vnímají jejich působení ve věznicích po zkušenostech ve světě rozporuplně až negativně. Dají se
tedy předpokládat problémy s jejich působením i v ČR. Výbor se intenzivně touto otázkou na několika
jednáních zabýval a proběhlo i jednání mezi představiteli VDP a MVS – PFI v Praze Na Květnici. Více
k tomuto tématu v rozpravě.
3. Loňské akce: v měsíci květnu se v Německu ‐ Bad Alexandersbad – konal zahraniční seminář o práci
ve věznicích, kterého se účastnili frekventanti: B. Pivoňka, R. Balcarová, 13. – 14. 6. –se konal
Mezioborový seminář VDP‐VS ve Stráži pod Ralskem za účasti Dr. Pavlové, věnovaný tématu „Lidský
rozměr služby ve věznicích“. 5. ‐ 6. 7. se uskutečnila v moravském Velehradě tradiční výstava
zaměřená na práci s vězni, tentokrát výstava fotografií z věznic autorky Marie Havlenové‐Saudkové
za účasti ředitele kanceláře GŘ a ředitele pro vzdělávání plk. PhDr. Martina Kocandy a další
doprovodný program duchovní služby ve věznicích, (beseda a rozhovor do rozhlasu). V měsíci září se
uskutečnil ekumenický seminář o problematice svátostí, konaný ve společenském centru CASD
v Praze 4, jehož audiozáznam je na webových stránkách VDP. Dále 4. 16. – 17. 10. se konal
jednodenní seminář VDP ve věznici Znojmo na téma „Možnosti vzdělávání vězňů ve vězeňské službě“.
Celorepublikové meditační shromáždění se konalo 29. 11. ve věznici v Pardubice. Nástupní kurz VDP
proběhl 14. a 15. listopadu v místnosti duchovní služby na generálním ředitelství VS v Praze. Dále se
konala regionální bezpečnostní školení členů VDP a to 12. 9. v Plzni, 26. 9. Praha 2. 10. v Kuřimi, 4. 10.
v Ostravě. 14. 12. se uskutečnila Ekumenická bohoslužba v Praze Řepích u příležitosti Dne čs.
vězeňství.
4. Internetové informace jsou stále důležitější, rozvoj elektronické komunikace usnadňuje vzájemnou
komunikaci i obeznámenost s děním v okruhu naší služby. Současný webmaster B. Pivoňka spravuje
nové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány. Zde také najdete všechny aktuální důležité
informace. Adresa našeho webu se nezměnila: www.vdpcr.eu
5.VV zasedal v r. 2012 v těchto termínech: 12.1. (malý), 9.2. (velký), 7.3. (velký), 26.4. (malý), 24.5.
(velký), 13.6. (malý), 20.9. (velký), 16.10. (malý), 22.11. (velký).
6. Noví členové VDP přijatí v průběhu r.2012: ŘKC: Pawlica Andrzej, Šipanová Marta, Jandejsek Pavel,
Šavel Marcel, Relichová Eva, Faldík Karel; AC: Šrom Jiří; ČCE: Kadlecová Jana, Marek Bedřich;
ECM: Černá Monika; CČSH: Moravec Vladimír
7. Doporučení ke kaplanské službě obdrželi: Mgr. Daniela Zdislava Klimešová pro VVTeplice
(12.1.2012), Mgr.Michael Martínek pro VBělušice (26.4.2012), P.Marek Andrzej Pawlica pro VOpava
(22.11.2012)
8. Další údaje a upřesnění, jakož i zprávy o návštěvách vedení VDP a VDS na věznicích vyplynou ze
zpráv předsedkyně R.Balcarové a hlavní kaplanky K. Jakubalové, která bude mít vlastní příspěvek o
situaci v kaplanské službě.
V tomto znění text přijala členská schůze v Praze dne 20.3.2013

