
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY 
Generální ředitelství 

Soudní č. 1672/1a, P.O.Box 3,  140 67  Praha 4 
 

HLAVNÍ KAPLAN VS ČR 
tel.: 244 024 434, fax: 244 024 436, VDP: 244 024 435 

mob.723 782 651,   e-mail: bpivonka@grvs.justice.cz 

Čj.: 43/110/2009-50/070 

V Praze dne 14.10.2009 

KAPLANŮM VS ČR 

Věc: celorepubliková porada kaplanů VS ČR Praha Květnice 12.-13.11.2009 
 

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

 

  v souladu se schváleným celoročním plánem akcí ve VS na rok 2009 se bude 

konat ve dnech 12.-13. listopadu 2009 celorepubliková porada kaplanů v rekreačním 

zařízení VS ČR v Praze Na Květnici. Porada započne ve čtvrtek 12.11.2009 od 9:30 hod. 

prezencí a v 10 hodin úvodním zamyšlením s meditací. Potrvá do pátku 13.11.2009, 

zakončení porady obědem. V rámci porady se sejde koordinační rada VDP 12.11. od 16 hod. 

Tradiční sejití velkého výkonného výboru VDP bude tentokrát předřazeno poradě a proběhne 

ve středu 11.11.2009 rovněž v zasedacím sále zotavovny Na Květnici. 

 

Téma porady: JÁ, KAPLAN 

(různé formy výkonu kaplanské služby) 

Nástin programu: 
• naše chyby – a naše hříchy 

• naše vzájemnost 

• kaplanská kázeň 

• aplikovatelnost křesťansky orientovaných oddělení ve VT („La Plata“) 

• co s novým hlavním kaplanem (výsledky dotazníkové akce) 

• aktuality z oboru 

 

Zvaní hosté: 
-  Plk. PhDr.Radomíra Dlouhá, VŘK GŘ VS ČR  

- PhDr. Mgr. Martin Kocanda, právník Věznice Pardubice 

-  Mons. Karel Herbst, SDB, světící biskup pražský 

- zástupce Ekumenické rady církví v ČR  - a další hosté 

 

Poznámky: 
-  stravování a noclehy jsou zajištěny na Květnici, pro členy a přísedící VV - kaplany 

jsou noclehy na Květnici i 11.11.2009 

- ve středu 11.11.2009 bude v zasedacím sále Na Květnici od 9:30 hodin probíhat 

schůze velkého VV VDP. Oběd 11.11. si  budou členové VV hradit sami v rámci 

cestovního příkazu. 

      -   ve čtvrtek 12.11.2009 od 16 hodin bude ve zotavovně probíhat setkání koordinační 

 rady VDP 

 

Změny vyhrazeny, aktuální informace průběžně e-mailem, přesný program na místě. 

Prosím, připravte si velice stručný přehled inspirativních momentů z vaší praktické práce. 

 

   S pozdravem      

        Mgr.Bohdan Pivoňka, 

        hlavní kaplan VS ČR 

 


