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Vážení a milí členové ČSKIP,
zdravíme vás v roce 2017, přejeme hodně zdraví, radosti a úspěchů při práci
s imaginacemi. Ve zpravodaji nabízíme přehled akcí, které v tomto roce plánujeme
uspořádat a poskytujeme základní informace o chodu společnosti. Letos pořádáme
mezinárodní seminář pro KIP v Kuksu, přihlašování bude spuštěno co nevidět. Jistě si
nenecháte ujít příležitost k vzájemnému setkání v krásném prostředí Hospitalu Kuks,
těšíme se na setkání s vámi a srdečně zveme k účasti.
V rámci mezinárodního semináře proběhne členská schůze ČSKIP. Srdečně zveme
všechny členy ČSKIP k účasti. Jedná se o volební schůzi, proběhne volba nového
předsednictva společnosti. Vítáme nové zájemce o práci ve výboru společnosti, kandidáty
do výboru a návrhy do programu schůze můžete posílat na adresu předsednictva
kipvybor@seznam.cz.
Na podzim minulého roku byl otevřen nový výcvikový běh základních kurzů v KIP Praze,
který organizuje Leona Dyrehauge, výcviková skupina organizovaná Lenkou Chválovou
v letošním roce končí.
A na závěr platí také naše výzva kolegům, kteří mají splněny požadavky výcviku a koketují
s myšlenkou složení terapeutického kolokvia, aby neváhali a sepsali kolokviální práci a ke
kolokviu se přihlásili. Rádi bychom rozšířili řady KIP terapeutů a do budoucna postupně
také posílili tým výcvikových terapeutů a docentů KIP.

Za výbor ČSKIP
Mgr. Jan Dufek
Předseda ČSKIP

1. AKTUALITY
1.1. 19. mezinárodní seminář pro KIP
ČSKIP letos pořádá mezinárodní seminář pro KIP v Kuksu v termínu 20. – 23.4.2017.
Seminář se uskuteční opět v nové lokalitě, Hospital Kuks můžete prozkoumat na webových
stránkách https://www.hospital-kuks.cz/ Plánujeme základní A seminář, 7 speciálních
seminářů, 4 teoretické semináře. Program zveřejníme na webových stránkách společnosti
www.cskip.cz, přihlašování plánujeme spustit koncem ledna. Srdečně zveme všechny
zájemce k účasti a těšíme se na společné setkání! Neváhejte s přihlášením a také
s objednávkou ubytování. V místě konání je pouze omezená kapacita ubytování, většina
účastníků bude využívat ubytování v blízkém okolí.
1.2. Členská schůze ČSKIP
V rámci 19. mezinárodního semináře pro KIP v Kuksu proběhne ve čtvrtek 20.4.2017 ve
20:00 řádná členská schůze ČSKIP, zveme všechny členy k účasti. Bude se jednat o
volební schůzi, zájemci o práci ve výboru ČSKIP jsou vítáni. Program schůze bude
zveřejněn na www.cskip.cz.
1.3. Mezinárodní kongres KIP 2018
Německá společnost AGKB předběžně oznámila, že příští mezinárodní kongres
uspořádá ve dnech 7. – 10.6.2018 v Kolíně nad Rýnem.
Na programu budou workshopy i krátké odborné přednášky, příspěvky účastníků vítány.
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O podrobnostech budou průběžně informovat jejich stránky www.agkb.de i naše
www.cskip.cz.
V roce 2007 jsme tento kongres organizovali v Praze v Obecním domě za velmi hojné
účasti německých kolegyň a kolegů. Zkusme jim to v příštím roce oplatit.
1.4. Členské příspěvky
Termín pro zaplacení členských příspěvků ve výši 500 Kč za rok 2017 je do konce února.
Připomínáme, že bez zaplacení příspěvku nemůže být poskytnuta členská sleva na akce
ČSKIP ani na mezinárodní seminář pro KIP. Způsob placení viz níže „6. identifikace plateb“.
Spolu s tímto zpravodajem také posíláme na vloženém listu upomínku těm, kteří dosud
nezaplatili členský příspěvek za rok 2016.

2. NABÍDKA SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH ČSKIP V ROCE 2017
Supervizní „předkolokviální“ seminář
Termín konání: 21.1.2017, 9:00-18:00
Místo konání: Brno, priv. praxe MUDr. M. Voříškové
Lektor: PhDr. Dana Dufková
Organizace: Mgr. Helena Dokoupilová
Přihlášky: h.dokoupilova@seznam.cz
Seminář B2.1
Lektor: Jitka Škodová
Termín: 20. - 22.1.2017
Místo konání: Praha
Určeno pro výcvikovou skupinu Leony Dyrehauge, kurz naplněn.
Organizace: Leona Dyrehauge, e-mail: leonadyrehauge@gmail.com
Variabilní symbol: 200117
Seminář B2.2
Lektor: Ludvík Běťák
Termín: 24. - 26.2.2017
Místo konání: Praha
Určeno pro výcvikovou skupinu Leony Dyrehauge, kurz naplněn.
Organizace: Leona Dyrehauge, e-mail: leonadyrehauge@gmail.com
Variabilní symbol: 240217
Seminář B3
Lektor: PhDr. Lygia Bátovská
Termín: 2. - 4.6.2017
Místo konání: Praha
Určeno pro výcvikovou skupinu Leony Dyrehauge, kurz naplněn.
Organizace: Leona Dyrehauge, e-mail: leonadyrehauge@gmail.com
Variabilní symbol: 020617
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Katatymní tuplák 2017
Téma: Inspekce našich temných zákoutí a skrytých pokladů.
Vede: Doc. Dr. med. Michael Stigler
Termín: 20.9. – 23.9.2017 (středa 14:00 – sobota 14:00)
Místo konání: Moravská Bouda, Špindlerův Mlýn, Krkonoše
Maximální počet účastníků: 12
Katatymní tuplák je intenzivní seminář, který tradičně spojuje experimentování s novými KIP
motivy a postupy, výzkum psychoterapeutického procesu i sebezkušenost. Seminář bude
tematicky volně navazovat na loňský tuplák, dříve i nově příchozí vítáni. Ubytování je
v krásném prostředí Moravské Boudy na hřebeni Krkonoš s dalekými výhledy do širokého
okolí (www.moravskabouda.cz).
Cena: 3500 Kč pro členy ČSKIP a SSKIP. Pro nečleny činí 4000 Kč. Cena platí při počtu od
10 účastníků, při nižším počtu může být navýšena o max. 500 Kč. Storno poplatek je
v souladu s podmínkami seminářů ČSKIP (www.cskip.cz). Ubytování a strava se platí na
místě.
Variabilní symbol platby: 200917.
Překlad: Adam Pokorný
Organizace: Doc. RNDr. Dan Pokorný, dan.pokorny@uni-ulm.de, tel. +49 73169273, +49
73150061810 MUDr. Robert Kulísek, robertkulisek@seznan.cz, tel. +420 773937779.
Přihlášky prosíme do 15.6.2017 e-mailem na adresu: robertkulisek@seznam.cz
Víkendová supervize Praha
Vedou: PhDr. Jitka Škodová, PhDr. Lucie Vlček Pelková
Termín: 3. – 5.11.2017
Cena: 2700 Kč členové a 2900 nečlenové
Přihlášky: pelkoval@seznam.cz
Min. počet účastníků: 9

Možnosti skupinové supervize v Praze:
PhDr. Jitka Škodová
Termín: dle dohody
Místo konání: Psychologická ambulance Jordana Jovkova 3253/5, Praha 4 - Modřany.
Cena dle počtu účastníků, platba na místě.
Kontakt: skodova.jitka@tiscali.cz, tel.: +420 244401140
PhDr. Lucie Vlček Pelková
nabízí možnost supervize KIP v malé skupince, dle dohody předem
Termín: vždy středa 17- 18:30, 1.3.,12.4., 31.5.2017
Individuální KIP supervize dle domluvy.
Kontakt: pelkoval@seznam.cz, tel.: +420 731172521
Supervizní semináře v Brně:
Vede: PhDr. Ludvík Běťák
Termín: Středa 13:00 - 19:00 podle domluvy
Místo konání: Psychologická ambulance, Dykova 26, 636 00 Brno
Cena: Dle počtu účastníků, platba na místě
Kontakt: +420 605555858, e-mail: ludvik.betak@seznam.cz
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Supervize v Brně:
Supervizní setkání pro jednotlivce nebo pro maximálně 3-4 členné skupinky
Termín konání: 18.1.2017, 15.2.2017, vždy 15:00-18:00. Další setkání dle domluvy přímo
s Dr. Dufkovou.
Místo konání: Brno, priv. praxe PhDr. Dany Dufkové
Lektor: PhDr. Dana Dufková
Organizace: PhDr. Dana Dufková
Přihlášky: dana.dufkova@seznam.cz
Změna programu seminářů ČSKIP vyhrazena!
Lektoři ČSKIP jsou ochotni přizpůsobit se požadavkům z řad zájemců o vzdělávání a
výcvik v KIP. Pokud se utvoří skupina se specifickým zájmem (zvlášť máme na mysli
kolegy, kterým chybí některý B či C seminář), je možné dohodnout se s některým
z lektorů na konkrétní vzdělávací akci.

3. OBECNÉ PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY
Prosíme účastníky, aby se přihlašovali a platili za semináře včas. Velmi tím ulehčíte
práci organizátorům seminářů.
U každého semináře je organizátory určen termín zaplacení. Pokud nebude v tomto
termínu platba uhrazena, organizátor má právo přihlášení zrušit a obsadit místo
jiným účastníkem. V případě pozdního přihlášení a zaplacení semináře, nebo při
platbě na místě bude účastnický poplatek navýšen o částku stanovenou
organizátorem (obvykle 10-20% ceny semináře).
Pokud se účastník nemůže zúčastnit semináře, může za sebe poslat náhradníka. Tuto
změnu akceptujeme až do dne konání semináře. Uhrazený poplatek je převeden na
náhradníka.
Pokud účastník zruší svoji účast na semináři, vrací se účastnický poplatek takto:
30 a více dní před konáním semináře
100%
14-29 dní před konáním semináře
50%
13 a méně dní před konáním semináře
0%
Pokud se účastník na seminář bez omluvy nedostaví, účastnický poplatek se nevrací.
Organizátoři seminářů mají právo na změnu podmínek.

4. SEMINÁŘE POŘÁDANÉ VE SLOVENSKÉ REPUBLICE
Informace o seminářích SSKIP naleznete na webové adrese slovenské společnosti
www.sskip.eu, pravidelně je zveřejňujeme také na www.cskip.cz.
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5. VÝCVIK V KIP
Systematický výcvik v Praze, organizovaný Mgr. Lenkou Chválovou - V letošním roce
bude nabídnut závěrečný speciální seminář v rámci vzdělávání výcvikové skupiny, která se
setkávala od roku 2013. Účastníci této skupiny budou dále pokračovat v individuálních či
skupinových supervizích a sebezkušenosti.
Nový běh systematického výcviku v Praze, organizovaný PhDr. Leonou Dyrehauge –
Nový výcviková skupina pracuje od září 2016, probíhají B semináře. Semináře plánované
pro tuto skupinu v dalším semestru jsou uvedeny v sekci semináře.
V roce 2017 neplánujeme otevření další výcvikové skupiny.

6. ČLENSTVÍ
Každý, kdo úspěšně absolvoval kandidátský pohovor, je oprávněný stát se členem
společnosti. Zájemce o členství nechť si stáhne z webové stránky www.cskip.cz přihlášku,
vyplněnou ji pošle spolu s kopií dokladu o absolvování kandidátského pohovoru tajemnici
společnosti Martě Beníčkové, která zájemci přidělí osobní kód.
Tento kód pak zájemce uvede jako specifický symbol při platbě členského příspěvku. Po
zaplacení příspěvku se stává členem ČSKIP.

7. IDENTIFIKACE PLATEB
Číslo účtu ČSKIP: 3607342/0300, Československá obchodní banka a.s., pobočka Brno.
Ze zahraničí: IBAN: CZ96 0300 0000 0000 0360 7342, BIC: CEKOCZPP
Při platbách dodržujte následující pravidla:
Na složenkách a bankovních příkazech uveďte vždy variabilní symbol.
Do „zprávy pro příjemce“ uveďte své jméno a příjmení.
Variabilní symboly:
Roční členský příspěvek: 7772017 (při použití trvalého příkazu uveďte pouze 777)
Dar společnosti: 999. Na konci roku Vám paní účetní o daru pošle potvrzení.
Platba za seminář: uveďte datum začátku semináře ve tvaru ddmmrr.
Specifický symbol:
Uveďte svůj osobní kód (přiděluje tajemnice Mgr. Marta Beníčková).
Nečlenové společnosti, kteří nemají přidělen osobní kód, uvedou datum svého
narození ve formátu ddmmrr.
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8. SEZNAM VÝCVIKOVÝCH TERAPEUTŮ A DOCENTŮ
8.1. Docenti ČSKIP
PhDr. Oldřich Bajger, psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi, Psychologická
ambulance, Martinovská 3168, CZ-723 02 Ostrava-Martinov, tel.: +420 596934232, +420
602536288, e-mail: o.bajger@post.cz
PhDr. Ludvík Běťák, psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi, Psychologická
ambulance,
Dykova
26,
CZ-636 00
Brno,
tel.:
+420 548535868,
e-mail:
ludvik.betak@seznam.cz
Dr. med. Monika Bürgi-Kraus, psychiatryně, psychoterapeutka, Bernerring 20,
CH-4058 Basel, tel.: +41 61 6816070, e-mail: monika.buergi@bluewin.ch
PhDr. Dana Dufková, psycholožka, psychoterapeutka v soukromé praxi, Kamenná čtvrť
53, CZ-639 00 Brno, tel.: +420 604661129, e-mail: dana.dufkova@seznam.cz
Dr. med. Georg Glettler, specialista pro neurologii/psychiatrii, psychoterapii,
psychoanalýzu, Dietrichsholz 1, D-88410 Bad Wurzach
PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD psycholožka, psychoterapeutka. Centrum pro poruchy
příjmu potravy při PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2,
E-clinic, institut pro výzkum a léčbu poruch příjmu potravy, ambulance klinické psychologie
CZP Jirny. Tel: +420 731172521, e-mail: pelkoval@seznam.cz
Doc. Dr. med. Michael Stigler, psychiatr, psychoterapeut, rue Mauborget 12, CH-1003
Lausanne, Švýcarsko, tel.: +41 21 3127841, e-mail: micstigler@bluewin.ch
PhDr. Jitka Škodová, psycholožka, psychoterapeutka v soukromé praxi, Psychologická
praxe, Jordana Jovkova 3253/5, CZ-143 00 Praha 4-Modřany, tel.: +420 244401140,
e-mail: skodova.jitka@tiscali.cz
Dr. med. Harald Ullmann, internista, neurolog, specialista pro psychoterapii,
Nowackanlage 15, D-76137 Karlsruhe, e-mail: harald.ullmann@t-online.de
8.2. Výcvikoví terapeuti ČSKIP
MUDr. Lea Brodová, psychiatryně a psychoterapeutka, lea.brodova@fnmotol.cz
PhDr. Helena Strnadlová, psycholožka a psychoterapeuta, strnadlovahelena@seznam.cz
Mgr. Jan Dufek, psycholog a psychoterapeut, jan.dufek@email.cz
MUDr. Martin Holub, psychiatr a psychoterapeut, martin.holub73@gmail.com
PhDr.Marie Tomášková, psycholožka a psychoterapeutka,
ordinacetomaskova@seznam.cz
8.3. Individuální sebezkušenost a supervize
Individuální supervizi po domluvě poskytují: PhDr. Oldřich Bajger, PhDr. Ludvík Běťák,
PhDr. Dana Dufková, PhDr. Lucie Vlček Pelková, Ph.D., PhDr. Jitka Škodová. Individuální
sebezkušenost výše jmenovaní, navíc MUDr. Lea Brodová, PhDr. Helena Strnadlová, Mgr.
Jan Dufek, MUDr. Martin Holub a PhDr. Marie Tomášková.
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9. KONTAKTNÍ ADRESY
Výzkum:
Doc. RNDr. Dan Pokorný
Schaffnerstr. 4
D-89073 Ulm, BRD
tel.: +49 731 69273
+49 731 50061810
e-mail: dan.pokorny@uni-ulm.de

Centrální kontakt – tajemnice ČSKIP:
Mgr. Marta Beníčková
Svatopluka Čecha 743
688 01 Uherský Brod
tel.: +420 724631119
e-mail: info@cskip.cz
Předseda ČSKIP:
Mgr. Jan Dufek
Ambulance klinické psychologie
Brněnská 615/45
69301 Hustopeče
tel.: +420 608383355
e-mail: jan.dufek@email.cz

Ekonomka – účetní ČSKIP:
Ing. Marie Baráková
e-mail: barakova.marie@email.cz
Webmaster:
PhDr. Tomáš Málek
Rumburská 10
190 00 Praha
tel.: +420 723305282
e-mail: tmalek@seznam.cz

Garant výcviku a vzdělávání:
MUDr. Lea Brodová
Křenova 17
162 00 Praha
tel.: +420 220611538
e-mail: lea.brodova@fnmotol.cz

Webové stránky:
www.cskip.cz

Brno, 16.1.2017
redaktor: Jan Dufek + výbor ČSKIP
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