■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ÚVODEM

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Pro 21. mezinárodní seminář pro KIP jsme zvolili opět novou lokalitu, tentokrát v malebné
obci Velehrad na Slovácku. Velehrad je významným duchovním centrem, bývalým střediskem
Velké Moravy, nyní cílem náboženských poutí. Náš seminář se bude konat v krásných
prostorách Stojanova Gymnázia, které sídlí v místě bývalého cisterciáckého kláštera v těsné
blízkosti baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje. Opět jsme pro vás
připravili pestrou paletu teoretických a speciálních seminářů, plenární přednášky. Plánujeme
také úvodní seminář A, který je určený pro nové zájemce o výcvik v KIP. Účast na semináři
přislíbila řada zahraničních lektorů, svoji účast potvrdili Eberhard Wilke, Leonore KottjeBirnbacher, Renate Sannwald, Peter Teichmann, Harald Ullmann, Norbert Uhnák a
z českých docentů se můžete setkat s Ludvíkem Běťákem. Vedení úvodního semináře se ujme
Lucie Vlček Pelková. Všechny semináře jsou tlumočeny do češtiny či slovenštiny našimi
spolehlivými překladateli. Ubytování bude možné v prostorách internátu gymnázia nebo
v blízkých hotelích. Stravování bude zajištěno v blízké restauraci nebo můžete využít dalších
zařízení v místě.
Srdečně vítáme všechny zájemce o KIP, těšíme se na hojnou účast kolegů z ČR i z tentokrát
velmi blízkého Slovenska. Těšíme se na setkání!

Za ČSKIP
Jan Dufek

K PRŮBĚHU ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
SEMINÁŘE
Zájemci o mezinárodní seminář na Velehradě se mohou zúčastnit
■ plenárních přednášek
■ jednoho vybraného T semináře
■ úvodního semináře A nebo jednoho vybraného S semináře
■ kandidátského pohovoru nebo terapeutického kolokvia
V ceně semináře jsou zahrnuty
■ káva o přestávkách
■ společenský večer s hudbou tancem
■ koncert
Upozornění a doporučení
Výcvik v KIP je založen na stupňovitém systému vzdělávání. Respektujte prosím
uváděné požadavky pro účast v seminářích.
Přihlašování probíhá elektronicky, odkaz na přihlášku naleznete na stránkách
společnosti www.cskip.cz. Kapacita je omezená, neváhejte proto s přihlášením. Pokud by
došlo k situaci, že již bude zaplněný Vámi preferovaný seminář, pokusíme se Vám nabídnout
náhradní. Bylo by škoda si nechat ujít tento informacemi a setkáními vždy nabitý mezinárodní
seminář.
Intenzivní seminář „A“ je úvodem do katatymně imaginativní psychoterapie, který je
určen zájemcům o vzdělávání a výcvik v této metodě.
Doporučujeme, aby se účastníci, kteří jsou v blízkém přátelském nebo partnerském
vztahu, nehlásili do stejného semináře, resp. aby v rámci semináře nepracovali v téže malé
skupině. Otevřenost, která je předpokladem práce skupin, je možná jen tehdy, pokud si každý
účastník může být jist, že vše, co při výcviku probíhá, je důvěrné. Přísné dodržování
mlčenlivosti je proto samozřejmou povinností. Doporučujeme všem účastníkům, aby si do
seminářů přinesli pomůcky na kreslení.
Organizátoři si vyhrazují právo provést změnu v programu podle počtu přihlášených
účastníků, např. otevřít další semináře anebo v případě neúčasti některého z docentů zajistit
náhradního lektora. Aktualizované informace najdete na www.cskip.cz.
Vzdělávací akce je pořádaná v rámci kontinuálního vzdělávání lékařů dle Stavovského
předpisu ČLK č. 16. Účastníkům náleží 18 kreditů. Odborný garant: MUDr. Martin Holub,
pracoviště Psychiatrie a psychoterapie MUDr. Holub & MUDr. Holubová s.r.o., Křemencova
178/10, Praha 1. Účastníci obdrží certifikát o účasti. Akce je akreditovaná také Asociací
klinických psychologů České Republiky.
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ČASOVÝ

ROZVRH
ČTVRTEK 25. DUBNA 2019
od 13.00
15:00‐19:00
20:00‐21:00
21:00‐22:00

Registrace (hlavní vstup do gymnázia)
Teoretické semináře
Členská schůze ČSKIP a SSKIP
Kandidátské pohovory a terapeutická kolokvia

PÁTEK 26. DUBNA 2019
09:00
09:15‐12:00
15:00‐19:00
20:30

Zahájení
Plenární přednášky
Intenzivní a speciální semináře
Varhanní koncert (Bazilika)

SOBOTA 27. DUBNA 2019
09:00‐12:00
15:00‐19:00
20:30

Intenzivní a speciální semináře
Intenzivní a speciální semináře
Společenský večer (klášterní sklep)

NEDĚLE 28. DUBNA 2019
09:00‐13:00

Intenzivní a speciální semináře
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ČLENSKÁ SCHŮZE■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ČSKIP A SSKIP
Čtvrtek 25. dubna 2019, 20:00-21:00 hod.
Předsednictvo ČSKIP svolává na čtvrtek 25.4.2019 ve 20.00 členskou schůzi České
společnosti pro KIP, srdečně zveme všechny členy ČSKIP k účasti. Uvítáme zájemce o práci
ve výboru společnosti. Návrhy do programu schůze můžete posílat na adresu předsednictva
kipvybor@seznam.cz.

KANDIDÁTSKÉ POHOVORY A■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
TERAPEUTICKÁ KOLOKVIA
Čtvrtek 25. dubna 2019, 21:00-22:00 hod.

KANDIDÁTSKÉ POHOVORY
Dvojice docentů budou sestaveny podle počtu zájemců o pohovory. Docenty si
zájemci sami nevolí.
Místo konání kandidátských pohovorů bude oznámeno přihlášeným zájemcům při
registraci. Počítejte také s možnou změnou termínu pohovorů vzhledem k počtu přihlášených.

TERAPEUTICKÁ KOLOKVIA
Zájemci o složení kolokvia mohou zaslat své práce dvojici KIP docentů dle vlastní
volby a domluvy s nimi. Kolokviální práce zašlete nejpozději do 15. března 2019, abyste
mohli být včas upozorněni na případná doplnění. Přiložte seznam absolvovaných seminářů
v rámci výcviku v KIP. Kopie potvrzení o celkovém psychoterapeutickém vzdělání, jak to
stanoví vzdělávací řád, přineste s sebou ke kolokviu.
Kolokvium je veřejné pro omezený počet zájemců. Chcete-li se ho jako posluchači
zúčastnit, přihlaste se prosím při registraci.
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■TEORETICKÉ

SEMINÁŘE
Čtvrtek 26. dubna 2019, 15:30-19:00
T1
■ Leonore Kottje-Birnbacher
Specifika práce se staršími pacienty
Tlumočí Stanislava Merdinger
Starší lidé stále více využívají možnost psychoterapie a terapeuti se musí nastavit na
jejich specifické potřeby a zvláštnosti. Stárnutí může být chápané a zpracovávané jako
krize dosavadního sebepojetí (narcistická krize). V kontextu psychologie životního
cyklu budeme diskutovat o tématech, která jsou obzvlášť významná u starších
pacientů, spolu s možnostmi jejich zvládání, jako je selektivní optimalizace a
kompenzace. Dále budeme diskutovat věkově specifické terapeutické cíle a zvláštnosti
přenosu mezi mladšími terapeuty a staršími pacienty.

T2
■ Renate Sannwald
Ambulantní psychodynamická psychoterapie anorexie a bulimie
Tlumočí Adam Pokorný
V tomto semináři Dr. Sannwald představí historický vývoj porozumění anorexii a
bulimii. Psychoanalytické chápání obrazu nemoci odvozuje z prací Hildy Bruch,
Philippa Jeammeta a pracovní skupiny kolem Wernera Köppa.
Popíše také technické postupy terapie v ambulanci, její limity a problémy, které
přináší psychiatrická komorbidita.
Seminář je otevřený pro všechny ty, kdo pracují s dětmi a mladistvými, ale i pro
zájemce z řad terapeutů pracujících s dospělými.
Literatura: Bruch, H. (1982): Der goldene Käfig – Das Rätsel der Magersucht. Fischer,
Frankfurt; Feiereis, H. (1989): Diagnostik und Therapie der Magersucht und Bulimie.
Schattauer, Stuttgart; Pfeiffer, E.; Hansen, B.; Korte, A.; Lehmkuhl, U. (2005):
Behandlung von Essstörungen bei Jugendlichen aus der Sicht der kinder- und
jugendpsychiatrischen Klinik. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie,
268 – 285.–Weitere Literatur ist bei der Seminarleiterin erhältlich.
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TEORETICKÉ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
SEMINÁŘE

T3
■ Harald Ullmann
Struktury mezi chaosem a řádem
Tlumočí Imelda Selková
Živé systémy stále znovu překračují hranice obvyklých příčinných souvislostí – jsou
spíš organizovány nelineárně nebo chaoticky.
Platí to i pro lidi a jejich neuronální sítě.
Lineárně chápané psychoterapeutické intervence tedy často selžou.
Naproti tomu vezmeme-li v potaz zpětnovazebné procesy, o nichž pojednává
systemika, můžeme jako výchozí body použít symboly, jaké jsou vlastní KIP.
Seminář zprostředkuje teoretické základy nutné pro použití systemického myšlení
v praxi KIP
Literatura:
Maturana, H., Pörksen, B. (2014):
Vom Sein zum Tun: Die Ursprünge der Biologie des Erkennens.
Heidelberg: Carl Auer.
Haken, H., Schiepek, G. (2010):
Synergetik in der Psychologie. Selbstorganisation verstehen und gestalten.
Göttingen: Hogrefe.

T4
■ Norbert Uhnák
Precizovanie diagnostiky v priebehu KIP
Slovensky bez překladu
Diagnostické uchopenie klienta začína už od prvého kontaktu, významne k nemu
prispievajú anamnestické informácie. Priebeh KIP potvrdzuje, dopĺňa, ustaľuje
diagnostické hypotézy. Práca s imagináciou môže vyniesť na povrch aj nové, či
prehliadané, diagnosticky významné elementy. Tým sa obraz klienta, jeho ťažkostí,
ale i zdrojov stáva bohatším, čo podporuje terapeutove kompetencie v práci s
klientom.
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PLENÁRNÍ
PŘEDNÁŠKY

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Pátek 26. dubna 2019, 9:00-12:00 hod.

■ Eberhard Wilke
KIP v léčbě onemocnění provázených chronickou bolestí
Tlumočí Petr Patočka
Chápání vzniku chronických bolestí se v posledních letech změnilo, a díky tomu se
změnily i koncepty léčby.
Na místo jednoduchého schématu založeného na sledování vzruchu a reakce nastoupil
bio-psycho-sociální model onemocnění, ve kterém se zohledňuje biografie, a
psychoterapeutické intervence a medikamentózní léčba se potkávají v plodné
součinnosti.
U psychogenních bolestí mohou symbolizace v průběhu imaginace tvořit východisko
psychodynamického chápání. U primárně organicky zapříčiněných bolestí mohou
imaginace přispět k psychovegetativnímu uvolnění a zmírnění bolesti.

■ Leonore Kottje-Birnbacher
Co udržuje lásku naživu?
Tlumočí Stanislava Merdinger
Vztahy založené na lásce, které umožňují seberozvoj a jsou ústředním zdrojem
emocionální podpory, jsou jedním z nejdůležitějších cílů v naší společnosti. Přednáška
zkoumá různé dimenze lásky (vášeň, duševní intimita, loajalita), různé vzorce
stabilních partnerství a typických vývojových trajektorií. V každém partnerství musíte
dosáhnout rovnováhu mezi splněním vlastních přání a zohledněním přání partnera.
Strategie, které se pro tento účel používají, jsou velmi odlišné v závislosti na úrovni
struktury Já partnerů a budou představené na příkladech.
Na základě případové studie je možno vidět, jak se může znovusblížení a návrat
k živému vztahu v párové terapii podařit, když se pár odváží pohlédnout na konflikty,
kterým se dosud vyhýbal.
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INTENZIVNÍ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
SEMINÁŘE
Pátek 26. dubna až neděle 28. dubna 2019
Maximální počet účastníků v intenzivních seminářích je 15 osob, neurčí-li vedoucí jinak.
A – Úvodní seminář
Úvod do katatymně imaginativní psychoterapie.
■ Vede: Lucie Vlček Pelková, spoluvedení: Martina Voříšková
Bez překladu
Do tohoto úvodního semináře zveme všechny, kdo se chtějí s katatymně imaginativní
psychoterapií „na vlastní duši“ setkat. Seminář je otevřen zájemcům, pracovníkům i
studentům všech oborů. Vítáni jsou jak ti, kteří chtějí po tomto úvodním semináři
pokračovat v systematickém dlouhodobém výcviku v KIP (viz www.cskip.cz), tak ti,
kdo si zde chtějí rozšířit svůj přehled o spektru psychoterapeutických metod.

Semináře typu B a C na konferenci nebudou.

Doporučená literatura k seminářům základní řady:
H. Leuner, E. Wilke: Katatymně imaginativní psychoterapie, Portál, Praha 2007.
H. Leuner: Lehrbuch der Katathym-Imaginativen Psychotherapie. 3. Aufl., Huber, Bern 1994.
H. Ullmann, E. Wilke (eds.): Handbuch Katathym-Imaginative Psychotherapie, Huber, Bern 2013.
E. D. Uhrová: Imaginácia ako zrkadlo. Psychoprof, Nové Zámky 2005.
M. Bürgi-Kraus, L. Kottje-Birnbacherová, I. Reichmannová, E. Wilke (eds): Vývoj v imaginaci – imaginativní
vývoj, Vydavatelství a nakladatelství MAJ, Ostrava 2008.
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

SPECIÁLNÍ
SEMINÁŘE

Pátek 26. dubna až neděle 28. dubna 2018.
Předpokladem účasti ve speciálních seminářích je absolvování seminářů A až C2
(není-li uvedeno jinak).
S1 – Tělo, afekt a symbolizace – cvičení k psychosomatice
■ Vede: Eberhard Wilke
Tlumočí Petr Patočka
Požadavky: Seminář B2
Max. počet účastníků: 16
V symbolickém zhuštění se slévají dohromady poselství z těla, ze světa pocitů a ze
světa myšlenek.
Umění terapie prostředky KIP spočívá v tom, že podchytíme symbolické významy,
napomůžeme pacientovi, aby je prožil v jejich afektovém rozměru, a rozluštil je pak
také kognitivně v procesu společné práce v přenosovém poli. V terapii
psychosomatických poruch je symbolická rovina obzvlášť plodná, protože se sytí
z více zdrojů. Tělesný symptom totiž často sám obsahuje symbolickou dimenzi.
Symbol ovšem často vyžaduje pomoc s jeho překladem. Aby byl terapeut schopen
tento mnohovrstevný terapeutický proces podnítit a provázet, musí být připraven
pocítit sám u sebe, jak se vzájemně prostupují roviny pociťování, afektového
prožívání a myšlenkového pronikání.
S2 – Práce na párovém vztahu v individuální terapii
■ Vede: Leonore Kottje-Birnbacher
Tlumočí Stanislava Merdinger
Požadavky: Seminář B2
Max. počet účastníků: 12
Mnoho pacientů si v psychoterapii svým terapeutům stěžuje na své partnery. Jak by
měl terapeut takové stížnosti řešit? Seminář ukáže způsoby, kterými může terapeut
získat co nejjasnější obraz o situaci propojenou s projekcemi, projektivními
identifikacemi, vztahovými touhami a strachy prostřednictvím systemické explorace a
specifických KIP imaginací. Dále budeme diskutovat a praktikovat terapeutické
intervence na základě příkladů a kasuistik, sebezkušenostních cvičení a rolových her,
s cílem dále objasnit vývojové cíle pacienta a podpořit rozvoj vztahu.
Přineste si s sebou pomůcky na kreslení.
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SPECIÁLNÍ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
SEMINÁŘE
S3 – Zlatá klec – KIP terapie anorexie a bulimie
■ Vede: Renate Sannwald
Tlumočí Adam Pokorný
Požadavky: seminář B1
Max. počet účastníků: 12
V tomto semináři budeme zkoumat možnosti KIP u anorexie a bulimie pomocí
sebezkušenosti.
Zvláště důležité je, aby nemocní po měsících až letech askeze znovu objevili svou
schopnost požitku. To lze podpořit volbou motivů (dovolená, rajská zahrada) a
celkovým terapeutickým postojem.
Dalším problémem těchto nemocných je neschopnost přijmout s laskavostí obraz
svého těla. S tím pomůže současná práce na sebeobrazu a práce se symboly (Bátovská
2014).
Prosíme účastníky, aby si přinesli drobné předměty a obrázky (fotky), které jsou pro
ně důležité a které mají rádi.
Přineste si také věci na kreslení.
Literatura:
Sannwald, R. (2015): Die psychodynamische Psychotherapie von PatientInnen mit
Anorexia nervosa und Bulimia nervosa, Forum für Kinderpsychiatrie, Psychosomatik
und Psychotherapie 1/2015, 2 – 16; Sannwald, R. (2016): Neuere Entwicklungen in
der Katathym Imaginativen Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen. Forum für
Kinderpsychiatrie Psychosomatik und Psychotherapie 1/2016, 25 – 42.
S4 – Seminář zrušen
S5 – Postupy práce s KIP ze systemického hlediska
■ Vede: Harald Ullmann
Překlad: Imelda Selková
Požadavky: B2
Max. počet účastníků: 16
KIP je z dobrých důvodů považována za hlubinně psychologickou metodu. Může ale
být obohacena o jiné úhly pohledu.
Tak v systemickém rámci, soustředěném na vztahy a vzájemné zpětnovazební
ovlivňování interakcemi, je možné otevřít pomocí KIP objevné možnosti organizace
sebe sama.
V semináři budou z tohoto aspektu probrány osvědčené intervenční techniky, nejlépe
na kasuistikách, přinesených účastníky semináře.
Přineste si prosím potřeby na malování
Literatura:
Strunk, G. & Schiepek, G. (2014): Therapeutisches Chaos. Göttingen: Hogrefe.
Ullmann, H. (2017): Einführung in die Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP).
Heidelberg: Carl Auer.
Kottje-Birnbacher, L: (1998): Die Katathym-imaginative Psychotherapie als
tiefenpsychologisch-systemische Therapie. Imagination 4/1998, S. 53-69.
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SPECIÁLNÍ
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S6 – Trpět je snazší než měnit – Ego stavy a změna
■ Vede: Peter Teichmann
Tlumočí Kristina Černá
Požadavky: B2
Max. počet účastníků: 15
V psychoterapii se často setkáme s pacienty, kteří trpí svými symptomy a konflikty,
ale z různých důvodů nejsou schopni vybudovat nová neuronální spojení, která by jim
umožnila změnu volby nebo jinou změnu. Budeme hledat přístupy k té „části“
nevědomí, zodpovědné za „odpor ke změně“.
Odpor má být kreativně zobrazen na „vnitřní scéně“ pacienta, aby jej pak bylo možno
katatymně imaginativním postupu diferencovaně zpracovat. Osobnostní podíly jsou
identifikovány a propracovávány pomocí metod z „Ego-State-Theory“ (práce s
různými osobnostními podíly = např. jedna „část“ si přeje změnu, jedna „část“ je
proti) a dále pomocí hypnotických a systemických intervenčních technik.
S7 – Strom a snový strom
■ Vede: Ludvík Běťák, spoluvedení Robert Kulísek
Požadavky: B2
Max. počet účastníků: 12
Před více než dvaceti lety rozvinuli Ludvík Běťák a Libuše Hršelová koncept kresebného
znázornění motivu stromu způsobem, který rozšiřuje a intenzifikuje možnosti jeho „předmětně
symbolického“ využití o novou dimenzi „jinakosti“. Specifické kresebné instrukce spolu
s následným rozhovorem a imaginativně-narativním rozvinutím otevírají často překvapivě
bohaté diagnostické a terapeutické možnosti v individuální i skupinové práci s dětmi,
dospívajícími i dospělými.
Metoda získala širokou oblibu u nás i v zahraničí. Lze ji využít u neurotických, osobnostních i
psychotických poruch, v diagnostických či indikačních rozhovorech, při některých krizových
intervencích, při práci s traumatem, závislostmi, sexuologickými a psychosomatickými
poruchami.
Vztahování se k jinakosti, rozvíjení narativity a imaginace i přímé operace v symbolickém
poli patří k základním přednostem KIP. Seminář podporuje a rozvíjí využití otevřených otázek
při práci se symbolem s respektem ke zdrojům a individuační dynamice klienta.
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SPOLEČENSKÝ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
PROGRAM
KONCERT
Pátek 26. dubna 2018, 20:30
Bazilika
Varhanní koncert v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje. Vstup na
koncert je zahrnut v konferenčním poplatku.
SPOLEČENSKÝ VEČER
Sobota 27. dubna 2019, 20:30 hod.
Klášterní sklep, v budově Stojanova gymnázia
Společenský večer s cimbálovou muzikou k poslechu i k tanci, v rámci večera raut,
ochutnávka vín. Účast na společenském večeru je zahrnuta v konferenčním poplatku. Vřele
zveme všechny účastníky.

ORGANIZAČNÍ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
POZNÁMKY
Místo konání
Všechny semináře se budou konat v prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě,
v prostorách bývalého kláštera cisterciáků. Adresa: Velehrad 1, 687 06
Registrace
Čtvrtek 25. dubna 2019 13:00–15:00 hod, ve vstupních prostorách Stojanova gymnázia.
Vstupní poplatky
Jednotný vstupní poplatek zahrnuje účast na plenárních přednáškách, jednom vybraném
teoretickém semináři, jednom intenzivním semináři A nebo na jednom vybraném speciálním
semináři, účast na společenském večeru s rautem. Vstupní poplatky jsou odstupňovány dle
data zaplacení:
Členové ČSKIP/SSKIP
4.400,- Kč/172 €
4.900,- Kč/192 €
5.500,- Kč/215 €

Nečlenové ČSKIP/SSKIP
4.900,- Kč/192 €
Do 22.2.2019
5.400,- Kč/211 €
23.2. – 31.3.2019
6.000,- Kč/235 €
Po 1.4.2019
1200,- Kč
Kandidátský pohovor
3000,- Kč
3500,- Kč
Terapeutické kolokvium
Ceny v Euro přepočítány dle kurzu 1E=25,56Kč (ČNB 14.1.2019), zaokrouhleno.
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ORGANIZAČNÍ

POZNÁMKY
Placení
Účastníci z ČR a odjinud než ze Slovenska plaťte prosím na účet ČSKIP:
Číslo účtu ČSKIP: 3607342/0300, Československá obchodní banka a.s., pobočka Brno.
Ze zahraničí: IBAN: CZ96 0300 0000 0000 0360 7342, BIC: CEKOCZPP
Jako variabilní symbol uveďte 250419
Do „zprávy pro příjemce“ uveďte své jméno a příjmení.
Účastníci ze Slovenska plaťte prosím na účet SSKIP:
Číslo účtu: SK5831000000004000852308, Sberbank, Bratislava, název účtu: SSKIP,
Lazaretská 11, Bratislava. Jako variabilní symbol uveďte 250419.
Do „zprávy pro příjemce“ uveďte své jméno a příjmení.
Ubytování
INTERNÁT
Pro účastníky konference zajišťujeme levné ubytování přímo v prostorách internátu Stojanova
gymnázia. Jedná se o 3-4 lůžkové pokoje, sociální zařízení je na patře. Cena: 250,Kč/osobu/noc. Pokud máte zájem o toto ubytování, rezervujte si je přímo při přihlašování na
konferenci v rámci webového formuláře, cena ubytování Vám bude připočtena ke
konferenčnímu poplatku. Ubytováni budete při registraci.
Pro zájemce o hotelové ubytování doporučujeme hotely přímo v místě konání. Kapacita
hotelů je rezervovaná pro potřeby účastníků konference, při objednávání ubytování hlaste, že
jste účastníky KIP semináře. Rezervaci a úhradu ubytování si dojednejte přímo s hotelem.
HOTEL MLÝN****
Na Hrádku 4, 687 06 Velehrad, tel.
www.hotelmlyn.cz, recepce@hotelmlyn.cz

+420 572 571 460, +420 737 829 893

HOTEL SKANZEN***
Modrá 227, 687 06 Velehrad,
recepce@hotelskanzen.cz

+420

tel.

572

508 034

www.hotelskanzen.cz,

Dále je možné využít ubytovacích zařízení v blízkém okolí, doporučujeme:
HOTEL BUCHLOVICE (11 minut autem z Velehradu) www.hotelbuchlovice.cz
PENZION BOBULE ve Starém Městě (10 minut autem z Velehradu)
www.penzionbobule.com
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ORGANIZAČNÍ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
POZNÁMKY
Jak se na seminář dostanete
Místo konání: Stojanovo gymnázium Velehrad, Velehrad 1
Autem: ze Starého Města u Uherského Hradiště odbočíte ze silnice č. 55 směrem na Velehrad.
Přijedete do středu obce, na levé straně budete mít basiliku a hned vedle ní je gymnázium. Na
pravé straně uvidíte parkoviště. Druhé parkoviště je dál rovně u informačního centra. Třetí
parkoviště je před základní školou. Malé parkoviště je i před hotelem Mlýn. Velké parkoviště
je před hotelem Skanzen.
Autobusem: Vyhledejte spojení přes Uherské Hradiště, popř. Staré Město u Uherského
Hradiště (jezdí zde spousta dálkových autobusů). Cílová stanice je „Velehrad náměstí“.
Vlakem: Vyhledejte vlakové spojení do Starého Města u Uherského Hradiště (je to docela
významný vlakový uzel). Odtud pak musíte autobusem směr Velehrad, cílová stanice je
„Velehrad náměstí“
Vstup do gymnázia je z nádvoří na stejné straně jako je hlavní vstup do basiliky vlevo (to je
po Vaší levé ruce), asi o 20 metrů dál. Zde také bude probíhat registrace účastníků.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na:

info@cskip.cz
mobil: +420724631119

Aktualizované informace o semináři:

www.cskip.cz
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■DOCENTI
■ Běťák Ludvík, PhDr.
klinický psycholog, psychoterapeut
docent ČSKIP, Dykova 397/26, CZ-636 00 Brno,
e-mail: ludvik.betak@seznam.cz
■ Kottje-Birnbacher, Leonore, Dr. phil., Dipl.-Psych.
psycholožka, psychoterapeutka v soukromé praxi
docentka AGKB, Düsseldorfer Strasse 55, 40545 Düsseldorf, Deutschland,
e-mail: info@kottje-birnbacher.de
■ Sannwald Renate, Dr. med.
pedopsychiatryně v soukromé praxi, psychoterapeutka, psychoanalytička
docentka AGKB, Pertisauer Weg 41, D-12209 Berlin,
e-mail: resannwald@t-online.de
■ Teichmann Peter, Dipl.-Psych.
psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi
docent AGKB, ÖGATAP a SSKIP, Am Bäkaquell 13, D-12165 Berlin,
e-mail: petbrodler@aol.com
■ Uhnák Norbert, Mgr.
klinický psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi
docent SSKIP, Údernícka 6, Bratislava 851 01
e-mail: psychologovi@psychologovi.sk
■ Ullmann Harald, Dr. med.
internista, neurolog, specialista pro psychoterapeutickou medicínu – psychoanalýzu
v soukromé praxi
docent AGKB, ČSKIP, Nowackanlage 15, D-76137 Karlsruhe
e-mail: harald.ullmann@t-online.de
■ Vlček Pelková Lucie, PhDr., PhD.
klinická psycholožka, psychoterapeutka
docentka ČSKIP, Praha
e-mail: pelkoval@seznam.cz
■ Wilke Eberhard, Dr. med.
přednosta Curtius-Klinik, internista, specialista pro psychosomatickou medicínu a
psychoterapii
prezident IGKB, docent AGKB, Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Neue
Kampstraße 2, D-23710 Bad Malente-Gremsmühlen
e-mail: he.wilke@t-online.de
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PŘEKLADATELÉ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Kristina Černá, Stanislava Merdinger, Petr Patočka, Adam Pokorný, Imelda Selková

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Marta Beníčková, Jan Dufek, Robert Kulísek, Ondřejka Otevřelová, Lucie Vlček
Pelková, Lenka Rašticová, Martina Voříšková
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