Česká společnost pro
katatymně imaginativní
psychoterapii

I - 2020

Psychiatrická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Česká republika
www.cskip.cz

Vážení a milí členové ČSKIP,
dostáváte do rukou letošní zpravodaj České společnosti pro KIP, srdečně zdravíme a
přejeme dobrý rok 2020.
S radostí oznamujeme, že 17.1.2020 byli na schůzi vzdělávacího výboru jmenováni noví
docenti společnosti, mohou nyní poskytovat supervize a vést výcvikové semináře.
Výcvikovou terapeutkou byla nově jmenována MUDr. Martina Holubová. Všem gratulujeme!
V letošním roce pořádá mezinárodní seminář pro KIP Slovenská společnost, srdečně Vás
zveme k účasti, přihlašování je již v plném proudu. Odkaz pro přihlášení je uveden na
stránkách společnosti www.cskip.cz. V průběhu semináře proběhne dne 25.4.2020 ve
20:30 valná hromada ČSKIP, zveme Vás k účasti.
Ve zpravodaji dále najdete informaci o dalších akcích, které budeme letos pořádat.
Za výbor ČSKIP
Mgr. Jan Dufek
Předseda ČSKIP

1. AKTUALITY
1.1. 22. mezinárodní seminář pro KIP
Slovenská společnost pro KIP pořádá letos již 22. Mezinárodní seminář pro KIP tradičně
v krásném prostředí Trenčianských Teplic. Termín semináře je také tradiční, 23.4. –
26.4.2020. Připraveno je množství teoretických i speciálních seminářů pod vedením
zahraničních lektorů. Přímý odkaz pro přihlášení je:
https://www.sskip.eu/TrencianskeTeplice/SK_verzia/Teplice.htm
Srdečně vítáme všechny zájemce o KIP, těšíme se na setkání!
1.2. Zprávy vzdělávacího výboru
Opravujeme termín, uvedený v loňském zpravodaji, akreditace pro pořádání komplexního
vzdělávacího programu v psychoterapii pro zdravotnictví jsme získali pro období do konce
roku 2022.
Výcvikový program v Brně, který organizuje MUDr. Zuzana Studená, je v plném proudu.
Noví absolventi: V roce 2019 úspěšně ukončila výcvik v KIP kolokviem Mgr. et Mgr.
Vladimíra Šídlová.
Výcvikovou terapeutkou byla jmenována MUDr. Martina Holubová.
Docenty ČSKIP byli jmenováni Mgr. Helena Dokoupilová, Mgr. Jan Dufek, MUDr. Robert
Kulísek, PhD., Mgr. Petr Patočka a MUDr. Martina Voříšková.
1.3. FB stránka společnosti
Funguje facebooková stránka, která má sloužit k propagaci činnosti české společnosti KIP
a také k rychlému zveřejňování novinek a aktuálního dění. Na stránku můžete vkládat své
příspěvky. Správkyně stránky Lenka Rašticová, e-mail: rasticova.lenka@gmail.com, Vám
ráda pomůže či poradí.
https://www.facebook.com/psychoterapieKIP/
Slovenská společnost má také svoji FB stránku:
https://www.facebook.com/psychoterapiaKIP/
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1.4. Členské příspěvky
Termín pro zaplacení členských příspěvků ve výši 500 Kč za rok 2020 je jako obvykle do
konce února 2020. 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 2019.

2. NABÍDKA SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH ČSKIP V ROCE 2020
Seminář S – Práce s nočním snem
Lektor: Ludvík Běťák, koterapie Helena Dokoupilová
Termín: 14.2. - 16.2.2020
Místo: Brno
Určeno pro výcvikový běh Zuzany Studené, ale po domluvě je možno se připojit.
Organizace: Zuzana Studená, email: zuzana.studena@email.cz
Cena: Placeno předem půlročně pro členy výcviku, ostatní 4000,- Kč
Variabilní symbol: 140220
Seminář C2.2
Lektor: Jitka Škodová, koterapie Helena Dokoupilová
Termín: 27.3. – 29.3.2020
Místo: Brno
Určeno pro výcvikový běh Zuzany Studené, ale po domluvě je možno se připojit.
Organizace: Zuzana Studená, email: zuzana.studena@email.cz
Cena: Placeno předem půlročně pro členy výcviku, ostatní 4000,- Kč
Variabilní symbol: 270320
Seminář C3.1
Lektor: bude upřesněno
Termín: 11.9. - 13.9.2020
Místo: Brno
Určeno pro výcvikový běh Zuzany Studené, ale po domluvě je možno se připojit.
Organizace: Zuzana Studená, email: zuzana.studena@email.cz
Cena: Placeno předem půlročně pro členy výcviku, ostatní 4000,- Kč
Variabilní symbol: 110920
Katatymní tuplák 2020
Téma: Inspekce našich temných zákoutí a skrytých pokladů IV
Lektor: Doc. Dr. med. Michael Stigler
Termín: 16.9. – 19.9.2020 (středa 9:00 – sobota 14:00)
Místo: Moravská Bouda, Špindlerův Mlýn, Krkonoše
Katatymní tuplák je intenzivní seminář, který tradičně spojuje experimentování s novými KIP
motivy a postupy, výzkum psychoterapeutického procesu i sebezkušenost. Seminář
tematicky volně navazuje na předchozí ročníky. Dříve i nově příchozí jsou vítáni. Ubytování
je v krásném prostředí Moravské Boudy na hřebeni Krkonoš s dalekými výhledy do
širokého okolí (www.moravskabouda.cz). Maximální počet účastníků: 12
Cena: 4000 Kč pro členy ČSKIP a SSKIP. Pro nečleny 4500 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: 160920.
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Překlad: Adam Pokorný. Organizace: Robert Kulísek, robertkulisek@seznam.cz, tel. +420
773937779. Přihlášky prosíme do 15.6.2020 e-mailem.
Seminář C3.2
Lektor: bude upřesněno
Termín: 2.10. – 4.10.2020
Místo: Brno
Určeno pro výcvikový běh Zuzany Studené, ale po domluvě je možno se připojit.
Organizace: Zuzana Studená, email: zuzana.studena@email.cz
Cena: Placeno předem půlročně pro členy výcviku, ostatní 4000,- Kč
Variabilní symbol: 021020
Připravované termíny pro nový výcvikový běh:
Seminář A: 18.9. - 20.9.2020
Seminář B1.1: 23.10. - 25.10.2020
Seminář B1.2: 27.11. - 29.11.2020
Seminář B2.1: 8.1. - 10.1.2021
Místo: Praha
Organizace: Leona Dyrehauge, email: leonadyrehauge@gmail.com
Cena: Placeno předem půlročně pro členy výcviku, jednorázově 4200,- Kč pro členy
společnosti, 4500,- Kč pro nečleny.

Možnosti skupinové supervize:
Jitka Škodová
Termín: dle domluvy
Cena: dle počtu účastníků, platba na místě.
Kontakt: skodova.jitka@tiscali.cz, tel.: +420 776095089
Lucie Vlček Pelková
KIP supervize v malé skupince nebo individuální KIP supervize dle domluvy.
Místo: Olšanská 5, Praha 3
Termín: vždy pondělí od 17:30 do 20:00 hod (17.2., 20.4., 18.5.2020)
Kontakt: pelkoval@seznam.cz, tel.: +420 731172521
Víkendová sobotní supervize s Jitkou Škodovou a Lucií Vlček Pelkovou
Místo: Olšanská 5, Praha 3
Termín: 14.3.2020 od 10:00 – do 17:30 hod
Další supervize v Praze je plánována s Georgem Glettlerem (termín bude upřesněn).
Ludvík Běťák
Termín: Středa 13:00 - 19:00 hod podle domluvy
Místo: Psychologická ambulance, Dykova 26, 636 00 Brno
Cena: Dle počtu účastníků, platba na místě
Kontakt: ludvik.betak@seznam.cz, tel.: +420 605555858
Miroslav Petržela
Supervize v malé skupině
Termín: v sobotu od 9:00 do 14:00 hod.
Místo: Malinovského náměstí 4, Brno
Jedno supervizní sezení trvá i s přestávkami 5 hodin, skládá se ze 6 supervizních hodin
rozdělených do 3 bloků po 90 min. (9:00 - 10:30, 10:45 - 12:15 a 12:30 - 14:00).
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Cena jednoho supervizního sezení (= 3 bloky) je 1.300 Kč, platba na místě
Pokud se účastník supervize rozhodne předložit svůj případ, má na něj celý blok, tj. 1:30
hod.
Kontakt: tel.: +420 608709862, e-mail: petrzela@email.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.

5. VÝCVIK V KIP
Systematický výcvik v Brně, organizovaný MUDr. Zuzanou Studenou – otevřen od
podzimu 2018, bližší informace o eventuelní možnosti doplnit si Vaše chybějící semináře si
vyžádejte u organizátorky.
Systematický výcvik v Praze, organizovaný PhDr. Leonou Dyrehauge – do výcviku je
možno se přihlašovat, jsou volná místa. Předpokládané termíny pro podzimní semestr 2020
jsou uvedeny v seminářích, změna vyhrazena!

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,
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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: 7772020 (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.

8. SEZNAM VÝCVIKOVÝCH TERAPEUTŮ A DOCENTŮ
8.1. Docenti ČSKIP
PhDr. Oldřich Bajger, psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi, Dubová 3322/4, 723
00 Ostrava-Martinov, tel.: +420 702 099 994, e-mail: o.bajger@post.cz
PhDr. Ludvík Běťák, psycholog, psychoterapeut v soukromé praxi, Psychologická
ambulance, Dykova 26, CZ-636 00 Brno, tel.: +420 605 555 858, 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
Mgr. Helena Dokoupilová, psycholožka a psychoterapeutka, Psychologická ambulance,
Kalvodova 11, 602 00 Brno, tel.: +420 737 868 694, e-mail: h.dokoupilova@seznam.cz
Mgr. Jan Dufek, psycholog a psychoterapeut, Dvořákova 1, 69301 Hustopeče,
tel.: +420 608 383 355, e-mail: jan.dufek@email.cz
Dr. med. Georg Glettler, specialista pro neurologii/psychiatrii, psychoterapii,
psychoanalýzu, Dietrichsholz 1, D-88410 Bad Wurzach
MUDr. Robert Kulísek, PhD., psychiatr, psychoterapeut, Brno,
tel.: +420 773 937 779, email: robertkulisek@seznam.cz
PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD., psycholožka, psychoterapeutka. E-clinic, institut pro
výzkum a léčbu poruch příjmu potravy, ambulance klinické psychologie. e-mail:
pelkoval@seznam.cz
Mgr. Petr Patočka, psychoterapeut, Pekařská 44, 60200 Brno, tel.: +420 777 812 897, email: petrpatocka@centrum.cz
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela, psycholog, psychoterapeut. Špalíček, Zelný trh 12,
602 00 Brno, tel.: +420 608 709 862, e-mail: petrzela@email.cz
Doc. Dr. med. Michael Stigler, psychiatr, psychoterapeut, rue Mauborget 12, CH-1003
Lausanne, Švýcarsko, tel.: +41 21 3127841, e-mail: micstigler@bluewin.ch
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PhDr. Jitka Škodová, psycholožka, psychoterapeutka, Praha, tel.: +420 776 095 089,
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
MUDr. Martina Voříšková, psychiatryně a psychoterapeutka, psychoterapeutická praxe,
Jeřábkova 6, 602 00 Brno, tel.: +420 606 736 285, e-mail: m.voriskova@gmail.com
8.2. Výcvikoví terapeuti ČSKIP
MUDr. Lea Brodová, psychiatryně a psychoterapeutka, e-mail: lea.brodova@fnmotol.cz
PhDr. Helena Strnadlová, psycholožka a psychoterapeutka, e-mail:
strnadlovahelena@seznam.cz
PhDr. Leona Dyrehauge, psycholožka a psychoterapeutka, e-mail:
leonadyrehauge@gmail.com
MUDr. Martin Holub, psychiatr a psychoterapeut, e-mail: martin.holub73@gmail.com
MUDr. Martina Holubová, psychiatryně a psychoterapeutka, e-mail: psychoterapieholubovi@seznam.cz
Mgr. Ondřejka Otevřelová, psycholožka a psychoterapeutka, e-mail:
ondrejka.otevrelova@gmail.com
Mgr. Vladimír Straka, psycholog a psychoterapeut, e-mail: straka.vladimir@seznam.cz
PhDr. Marie Tomášková, psycholožka a psychoterapeutka, e-mail:
ordinacetomaskova@seznam.cz
8.3. Individuální sebezkušenost a supervize
Individuální supervizi a sebezkušenost poskytují docenti ČSKIP, individuální sebezkušenost
poskytují výcvikoví terapeuti ČSKIP.

9. KONTAKTNÍ ADRESY
Centrální kontakt – tajemnice ČSKIP:
Mgr. Marta Beníčková
Svatopluka Čecha 743
688 01 Uherský Brod
tel.: +420 724 631 119
e-mail: info@cskip.cz

Ekonomka – účetní ČSKIP:
Ing. Marie Baráková
e-mail: barakova.marie@email.cz
Webmaster:
Mgr. et Mgr. Vladimíra Šídlová
tel.: +420 604 868 776
e-mail: vladkasidlo@seznam.cz

Předseda ČSKIP:
Mgr. Jan Dufek
Ambulance klinické psychologie
Dvořákova 1
69301 Hustopeče
tel.: +420 608 383 355
e-mail: jan.dufek@email.cz

Webové stránky:
www.cskip.cz

Garant výcviku a vzdělávání:
Mgr. Jan Dufek

Brno, 30.1.2020
redaktor: Jan Dufek + výbor ČSKIP
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