
Kaplanská služba 

Vážení, dámy a pánové, představuji Vám službu parlamentního kaplana, která se pomalu rodí už 
několik let a poslední rok probíhá zkušebně v Senátu PČR 

Zaměstnankyně a zaměstnanci ústavních institucí, poslankyně a poslanci, senátorky a senátoři 
dostanou v následujících měsících dopis tohoto znění:  

Dobrý den, jmenuji se Daniel Kvasnička, jsem duchovním státem uznané Církve bratrské. Píšu Vám 
jako parlamentní kaplan. Prosím, věnujte mi chvilku své vzácné pozornosti.  
 Kaplani působí v místech, kde jde o hodně, vlastně občas i o život, o přežití, o minulost  
a vždycky o budoucnost. Kaplany najdete v nemocnicích a hospicech, v armádě, v policii,  
ve vězeních, ale i ve školách a dokonce i ve sportovních klubech.  
 Kaplan v Parlamentu je nablízku všem zaměstnancům ústavních institucí i samotným 
voleným zástupcům a jejich politickému aparátu proto, aby věděli, jak je jejich práce důležitá  
a potřebná. A zároveň, aby se v ní necítili sami. Aby si mohli být jisti, že se za ně někdo vytrvale 
modlí a je ochoten naslouchat, když se potřebují svěřit se svými zmatky, bolestmi i radostí. Vlastně 
s čímkoliv; třeba jen vydechnout a být si jisti, že kaplan to nikde nebude vykládat, protože se 
neplete do politiky.  
 Ostatně kaplan nechce nikde promlouvat na veřejnosti, dělat si známé a sbírat selfíčka  
s důležitými lidmi. Naopak: Pokud budete potřebovat, budu nablízku a pak na mne klidně můžete 
zapomenout.  
 Působím v pozadí, sedávám na galerii pro veřejnost, jsem na telefonu a emailu pro 
každého, kdo se chce sejít narychlo a nebo plánovaně. Za lidmi jedu tam, kde se cítí bezpečně, 
mám na paměti i jejich rodinné příslušníky a kohokoliv, kdo je jim drahý.  
 Držím zpovědní tajemství, které je mi zaručeno i zákonem. Rozvíjím službu, která patří  
k běžné službě v některých zákonodárných sborech ve světě. To, co nabízím, jsem nevymyslel. 
Patří to k našemu životu.  
  
Náklady na mou službu jsou kryty věřícími a přáteli, nikoli státním rozpočtem. Nehledám výhody 
ani pro třetí osoby. Jsem na odchodu do důchodu, dosud působím jako evangelický farář  
v litomyšlském Novém kostele. V důchodu plánuji působit také jako nemocniční kaplan Léčebného  
a rehabilitačního zařízení ve Chvalech, v Praze - Horních Počernicích. 

 Pokud mne potřebujete, stačí volat +420 604 947 739 a nebo psát na 
dkvasnicka@gmail.com, odpovím obratem. 

  

Působím v Parlamentu České republiky s vědomím České biskupské konference, Ekumenické rady 
církví v ČR. Pracuji s podporou prezidenta České křesťanské akademie a Institutu Terezínské 
iniciativy 

mailto:dkvasnicka@gmail.com


Doporučení:  
Psané pro paní místopředsedkyni Senátu, RNDr. Jitku Seitlovou 

Vážená paní místopředsedkyně, pan Daniel Kvasnička, kterého dobře znám řadu let, mne 
seznámil se svým návrhem zřízení kaplanské služby pro pracovníky zákonodárných sborů.  
 Naše Česká křesťanská akademie, ekumenická instituce s celostátní působností, se věnuje 
výzkumu a intelektuální podpoře kategoriální pastorace (službě vojenských, 
policejních, vězeňských, nemocničních a  hospicových kaplanů), realizuje konference pracovníků 
v této oblasti, kde si mohou vyměňovat zkušenosti a poznávat i zkušenosti ze zahraničí. Lze 
konstatovat, že jejich působení je ve společnosti všeobecně velmi dobře přijímáno. 
 Domnívám se, že by bylo velmi užitečné rozšířit tuto službu také pro pracovníky 
zákonodárných sborů, kteří jsou často vystavení psychicky a také morálně náročným rozhodováním 
a jistě by uvítali možnost psychologické a duchovní podpory ze strany politicky nezávislých a 
odborně kompetentních specialistů.  
 Rovněž se domnívám, že pan Daniel Kvasnička má pro tuto službu patřičné zkušenosti a 
morální i odborné předpoklady. Proto bych rád jménem České křesťanské akademie doporučil jak 
jeho návrh na zřízení této služby, tak jeho osobu jako vhodného kandidáta. 
 Se srdečnými pozdravy Mons. Prof. Tomáš Halík 

bývalý starosta v Říčanech (Klidné město) Vladimír Kořen:  

„V politice jsem byl dvanáct let, z toho deset let jsem pracoval jako starosta Říčan. Dlouhá léta 
před tím jsem působil na nejrůznějších pozicích zpravodajství České televize – od redaktora, 
moderátora po vedoucího vydání hlavního komentovaného pořadu zpravodajství České televize. 
Setkal jsem se s mnoha situacemi politiků na úrovni komunální i národní. Těžkost rozhodování, tlak 
politických soupeřů, médií. Napětí způsobené časem, všudypřítomnými otázkami i složitostí jazyka 
při formulování odpovědí. Vím, jak bolí odsudky veřejnosti a také mně se při některých otázkách 
novinářů potily ruce a cítil jsem ten dravý úhel pohledu.  
 Setkal jsem se ale také s daleko osobnějším pohledem na veřejnou službu politika. Noci, 
kdy při pohledu do stropu zpytujete svědomí. Hledáte hranice dobrého a zlého, míru ublížení. 
Probíráte zrady lidí, o nichž jste si mysleli, že jsou přátelé. Berete zpět slova, která ublížila. A 
litujete, že už nejdou vrátit. Hodnotíte své kroky, svou morální integritu. Cítíte vlastní nejistotu, 
slabost i pochyby. Politik není obraz, je to člověk. 
 Daniela Kvasničku znám od svých starostenských začátků. Sedávali jsme na zahradě a 
povídali si o rozměrech místní politiky, o víře i o obyčejném lidství. Vždy mne fascinovala hloubka 
poznání, ze které se rodil obraz světa kolem. A když jsem potřeboval pomoci, neváhal a pomohl mi 
třeba vymalovat dům. Bezkoliznost, laskavost, trpělivost naslouchat. Když odešel na novou misi do 
Litomyšle, přišel jsem o něco, co jsem si tehdy neuvědomoval. O něco, co jsem ale hodně 
potřeboval…“    



Životopis 
Daniel Kvasnička, narozen 1959 v Českých Budějovicích, ženatý,  
s manželkou Miroslavou mají čtyři dospělé děti 

Studium a zaměstnání: Po Střední průmyslové škole grafické v Praze nebyl přijat ke studiu 
teologie, protože nedostal souhlas StB, studoval při práci v nelegálním semináři své Církve 
bratrské. Pracoval v chemičce v Pardubicích, v technických službách v Děčíně 

Církevní služba: Nastoupil do Děčína po boku zkušeného učitele (1985-1995). Spravoval 
sbor v Náchodě a Novém Městě nad Metují (1995-2005) a zakládal sbor v Říčanech 
(2005-2014). Posledním působištěm je Nový kostel v Litomyšli (od 2014) 

Některé reference z veřejného působení: 
• Při službě byl šéfredaktorem Náchodského zpravodaje (1998-2000) a vedl tiskové 

středisko radnice 
• Vedl mediální komisi Ekumenické rady církví  
• Vedl kancelář kampaně ANO pro Evropu (2002-2003)  
• Zakládal a vedl lokální evropské struktury (Místní akční skupina) na Říčansku. Založil a vedl časopis Zápraží 

(2007-2009) 



• Vedl církevní kampaň pro vysvětlování návrhů vyrovnání státu a církví (1. verze v roce 2008 a 2009)


