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

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
po dvouleté prodlevě způsobené pandemií se opět setkáme na již 22. mezinárodním
semináři pro KIP na Velehradě. Velehrad je významným duchovním centrem, bývalým
střediskem Velké Moravy, nyní cílem náboženských poutí. Náš seminář se bude konat v již
známých krásných prostorách Stojanova Gymnázia, které sídlí v místě bývalého
cisterciáckého kláštera v těsné blízkosti baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a
Metoděje. Připravili jsme 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, Michael Stigler, Renate Sannwald, Harald Ullmann, Ulrike Linke-Stilger a z českých
docentů se můžete setkat s Ludvíkem Běťákem a s Martinou Voříškovou, která se ujme vedení
úvodního A semináře. Všechny semináře budou tlumočeny do češtiny či slovenštiny našimi
spolehlivými překladateli. Ubytování bude možné v prostorách internátu gymnázia nebo
v blízkých hotelích. Stravování je možné v místních hotelech a restauracích.
V rámci semináře proběhne také volební schůze České společnosti pro KIP.
Společnost slaví v letošním roce 30. výročí založení. Schůze se mohou zúčastnit všichni
členové ČSKIP.
Lze předpokládat, že v době konání konference budou platit nějaká vládní opatření
týkající se šíření onemocnění covid-19, prosíme účastníky o jejich respektování.
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
V ceně semináře jsou zahrnuty
■ káva o přestávkách
■ 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 novým zájemcům o vzdělávání a výcvik v této metodě nebo kolegům, kteří si chtějí na
vlastní kůži zažít, co je to KIP.
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 a je akreditovaná také Asociací klinických psychologů České republiky.
Účastníci obdrží certifikát o účasti.
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ČASOVÝ

ROZVRH
ČTVRTEK 21. DUBNA 2022
od 14:00
16:00-20:00
21:00-22:00

Registrace (hlavní vstup do gymnázia)
Teoretické semináře
Členská schůze ČSKIP a SSKIP

PÁTEK 22. DUBNA 2022
09:00
09:15-12:00
15:00-19:00
20:30

Zahájení
Plenární přednášky
Intenzivní a speciální semináře
Koncert

SOBOTA 23. DUBNA 2022
09:00-12:00
15:00-19:00
20:30

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

NEDĚLE 24. DUBNA 2022
09:00-13:00

Intenzivní a speciální semináře
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ČLENSKÁ SCHŮZE■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ČSKIP A SSKIP
Čtvrtek 21. dubna 2022, 21:00-22:00 hod.
Předsednictvo ČSKIP svolává na čtvrtek 21.4.2022 ve 21.00 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 21. dubna 2022, 20:00-21:00 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 10. března 2022, 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 21. dubna 2022, 16:00-20:00

T1 – Tělo, afekt a symbolizace
■ Eberhard Wilke
Tlumočí Petr Patočka
V symbolickém zhuštění se setkávají poselství z těla, z oblasti cítění a z myšlenkového
světa. Umění terapie spočívá v tom, že společně s pacientem směřujeme k
propracování symbolu. Přitom podchycujeme jeho významy, otevíráme cestu k
procítění afektů, které symbol prostupují, a chápeme jej také v biografickém kontextu.
V psychosomatice jsou symboly zvláště důležité a sytí se z více zdrojů. Tělesný
symptom často obsahuje symbolický rozměr, a ten může nabízet pomoc s pochopením
významu daného symptomu. Plodný terapeutický postoj spočívá v připravenosti
zakoušet u sebe to, jak se prolínají dimenze tělesných počitků, afektového prožívání a
myšlenkového zpracování.

T2 – Model rodiny v budoucnosti – jak budou vypadat rodiny našich dětí?
■ Renate Sannwald
Tlumočí Michaela Petišková
V psychoterapeutické práci se zabýváme přibývajícími rodinnými konstelacemi, které
neodpovídají konvenční rodinné struktuře, dá se předpokládat, že tento vývoj bude
pokračovat. Jak budou žít naše děti? V tomto semináři budeme zkoumat rodiny
pokračující po rozvodu, vícegenerační rodiny a rodinnou konstelaci s homosexuálními
rodiči s přihlédnutím k jejich specifikům a psychodynamickým implikacím. Cílem
semináře je zlepšit vcítění do nároků komplexní životní situace. Teoretické výstupy
lektorka doloží případy z praxe. Vlastní případy jsou vítány.
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TEORETICKÉ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
SEMINÁŘE
Čtvrtek 21. dubna 2022, 16:00-20:00

T3 – Výsledky neurobiologických výzkumů, teorie o systémech a jak to vše
souvisí s KIP
■ Harald Ullmann
Tlumočí Světlana Žuchová
Těžištěm psychodynamických teorií KIP jsou vnitřní duševní procesy a struktura
jedince, přičemž tyto teorie zároveň zohledňují i intersubjektivní faktory.
Neurobiologická perspektiva doplňuje tyto duševní aspekty o materiální pohled, který
se zabývá organickým podkladem vnitřního života a jeho struktur. Perspektiva teorie
systémů zahrnuje rozsáhlou oblast, na jedince pohlíží jako na jeden z mnohých
komplexních systémů. Teorie i praxe KIP může z podobných alternativních perspektiv
těžit.

T4 Hranice a potenciální narušování hranic v psychoterapii
■ Ulrike Linke-Stillger
Tlumočí Kristina Černá
Jako psychoterapeuti máme s našimi pacienty intenzivní vztahy. Přitom se neustále
pohybujeme na hraničních liniích. Snažíme se hranice uvolnit (například odpor) nebo
je také posilujeme, když jsou křehké. Jen tak je možné něco změnit.
To však přináší nebezpečí, že narušíme hranice, což ale může způsobit škodu.
Nezřídka vyvoláme u pacienta touhy a přání. A někdy se to děje i naopak. V rámci
psychoterapie máme jako terapeuti velmi velkou moc, a ta se dá zneužít. Proto si
musíme tuto situaci uvědomovat. A také naše hranice mohou být narušeny, fyzicky i
psychicky.
Podle mého osobního dojmu usnadnila digitalizace psychoterapie uvolnění hranic.
Přes video nebo telefon jsme najednou v soukromém prostoru, také časové aspekty se
někdy mění.
Psychoterapeutická práce je společná produkce pacienta a terapeuta. Ovšem
odpovědnost za udržení profesionálních hranic má psychoterapeut. Proto budeme v
teoretickém semináři po stručné přednášce diskutovat, jak můžeme ochránit sebe a
naše pacienty před narušováním hranic.
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PLENÁRNÍ
PŘEDNÁŠKY

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

Pátek 22. dubna 2022, 9:00-12:00 hod.

■ Michael Stigler
Enigma života po smrti – může nám ho KIP pomoci přiblížit?
Tlumočí Adam Pokorný
Otázka přetrvávání (kontinuity) našich blízkých zesnulých bude představena v sérii
několika denních snů u pacientky, která se dlouhodobě věnuje meditacím na velmi
pokročilé úrovni.
Její imaginace postupně vykreslily různé cestičky napříč touto „terra incognita“ a
budou dány do souvislosti s jevy, které popisuje probíhající výzkum v oblasti zážitků
blízkých smrti a nečekaných zpřítomnění zesnulých blízkých osob.

■ Eberhard Wilke
Možnosti a meze operací v symbolickém poli
O vývoji Leunerovy techniky 'operace na symbolu'.
Tlumočí Petr Patočka
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INTENZIVNÍ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
SEMINÁŘE
Pátek 22. dubna až neděle 24. dubna 2022
Maximální počet účastníků v intenzivních seminářích je 15 osob, neurčí-li vedoucí jinak.

A – Úvodní seminář
Úvod do katatymně imaginativní psychoterapie.
■ Vede: Martina Voříšková, spoluvedení: Ondřejka Otevřelová
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.

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 22. dubna až neděle 24. dubna 2022

S1 – Tělo afekt a symbolizace – sebezkušenostní seminář k psychosomatice
■ Vede: Eberhard Wilke
Tlumočí Petr Patočka
Požadavky: B2
Max. počet účastníků: 12
V symbolickém zhuštění se setkávají poselství z těla, z oblasti cítění a z myšlenkového
světa. Umění terapie spočívá v tom, že společně s pacientem směřujeme k
propracování symbolu. Přitom podchycujeme jeho významy, otevíráme cestu k
procítění afektů, které symbol prostupují, a chápeme jej také v biografickém kontextu.
V psychosomatice jsou symboly zvláště důležité a sytí se z více zdrojů. Tělesný
symptom často obsahuje symbolický rozměr, a ten může nabízet pomoc s pochopením
významu daného symptomu. Plodný terapeutický postoj spočívá v připravenosti
zakoušet u sebe to, jak se prolínají dimenze tělesných počitků, afektového prožívání a
myšlenkového zpracování.

S2 – Zpětný pohled do budoucnosti
■ Vede: Renate Sannwald
Tlumočí Michaela Petišková
Požadavky: seminář B1
Max. počet účastníků: 12
Jak jsem si dřív představoval/a svoji budoucnost? Pomocí stupňované věkové regrese
zpřítomníme naše představy o budoucnosti, které jsme měli v mládí, v časné a střední
dospělosti. Ve srovnání s aktuální životní situaci si budeme vysvětlovat, které z našich
dřívějších představ o životě se uskutečnily a které nikoliv. Co pro nás bylo v létech
mládí důležité? Přemýšlení o těchto otázkách umožňuje reflexi, které z životních
obsahů pro nás v průběhu byly a zůstaly důležité. Které ze záměrů je ještě možné
realizovat a se kterými se rozloučit? Kresebné potřeby přineste prosím s sebou.
Doporučená literatura: Leuner, H., Horn, G. und Klessmann E.(1990): Katathymes
Bilderleben mit Kindern und Jugendlichen. Ernst Reinhard, München.
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SPECIÁLNÍ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
SEMINÁŘE
Pátek 22. dubna až neděle 24. dubna 2022

S3 – „Mezi řemeslem a uměním“ – Psychodynamicky orientované strategie pro
proces KIP terapie
■ Vede: Harald Ullmann
Tlumočí Světlana Žuchová
Požadavky: B2
Max. počet účastníků: 12
Na základě případové studie vysvětlíme, co musíme z psychodynamicko-strategických
hledisek zohledňovat na začátku a během KIP terapie. V rámci skupinových cvičení
mohou účastnice a účastníci experimentovat s uvedenými řemeslnými nasměrováními
a diskutovat o nich. Vítány jsou také problematické aspekty z vlastní práce či
problémy z prováděných terapií.

S4 – Napětí a krize v terapeutickém vztahu – srdečně vítejte!
■ Vede: Ulrike Linke-Stillger
Tlumočí Kristina Černá
Požadavky: seminář B1
Max. počet účastníků: 12
Napětím a krizím se v terapeutickém vztahu – naštěstí – nelze vyhnout. Mohou být
výrazem toho, že pacient a terapeut jsou spolu zapleteni.
Často je pro terapeuta obtížné dostatečně vnímat napětí a také ho potom zpracovávat.
Přitom je zdárné zacházení s takovými „zádrhely“ velmi účinným
psychoterapeutickým mechanismem a je to také předpoklad pro další úspěšnou terapii.
Na semináři představíme koncept tréninku soustředěného na spojenectví
(Allianzfokussiertes Training , AFT, Safran a Muran, 2000). Kromě toho budeme
cvičit praktický postup při rozpoznávání a zpracování trhlin (poruch, zlomů). Cílem je
přitom, aby se našel výhodný způsob, jak s krizemi v terapeutickém vztahu zacházet.
A nemít před takovými krizemi strach! Jsou to opravdoví přátelé.
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

SPECIÁLNÍ
SEMINÁŘE

Pátek 22. dubna až neděle 24. dubna 2022

S5 – Jak se promítá prožitek silné lásky do tělových pocitů?
■ Vede: Michael Stigler
Tlumočí Adam Pokorný
Požadavky: B2
Max. počet účastníků: 12
Seminář se zaměřuje na emocionální, smyslové a tělesné prožitky, které se vynořují
v situaci, kdy cítíme silnou, láskyplnou přitažlivost vůči druhému člověku. Cílem
našeho zájmu budou nečekané chvíle z každodenního života, momenty silného
uvědomění ve vztahu k blízkým, kdy je naprosto jasné jen to jediné – jsem zaplaven
láskou.
Pohled na blízkého milovaného je provázen mocnou silou přitažlivosti a poskytuje
hluboký pocit naplnění. Jak se zrcadlí tato elementární síla v našem těle v průběhu
imaginace?

S6 – Co mi to říká?
■ Vede: Luděk Běťák
Bez překladu
Požadavky: Seminář A
Max. počet účastníků: 14
Vedení (následného) rozhovoru jako základní psychoterapeutická dovednost. Přístup
„kvalifikovaného nevědoucího“ v práci se slovem, obrazem a symbolem jako součást
terapeutické erudice. Naslouchání, naladění a otázka jako cesta k otevírání
imaginativního prostoru a k setkání s živou symbolickou skutečností. Otázka jako
cesta k sebevyjádření, hledání a probouzení zdrojů, k prožitku smyslu. Otázka jako
hledání přístupu k některým obtížným problémům psychoterapie (nalézání zdroje v
uvíznutí, možnosti a meze pozitivizace, práce se živým symbolem, transpersonální
aspekty v psychoterapii atp.). Seminář pro začínající i pokročilejší s kazuistickými
ukázkami, práce in situ v protagonistické situaci, supervizní konzultace vlastní
případové práce frekventantů.
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SPOLEČENSKÝ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
PROGRAM
KONCERT
Pátek 22. dubna 2022, 20:30
Bazilika
Koncert v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje. Vstup na koncert
je zahrnut v konferenčním poplatku.
SPOLEČENSKÝ VEČER
Sobota 23. dubna 2022, 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.

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 21. dubna 2022 14:00–15:55 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. Vstupní poplatky jsou odstupňovány dle data zaplacení:
Členové ČSKIP/SSKIP
Nečlenové ČSKIP/SSKIP
Do 20.2.2022
4.900,- Kč/197 €
5.400,- Kč/217 €
21.2. – 31.3.2022
5.400,- Kč/217 €
5.900,- Kč/237 €
1.4.2022 – 15.4.2022
6.000,- Kč/241 €
6.500,- Kč/261 €
Kandidátský pohovor
1500,- Kč/60 €
Terapeutické kolokvium
3000,- Kč/120 €
3500,- Kč/140 €
Společenský večer
800,- Kč/32 €
Ceny v Euro přepočítány dle kurzu 1E=24,91Kč (ČNB 28.1.2021), 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 210422
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 210422.
Do „zprávy pro příjemce“ uveďte své jméno a příjmení.
Storno podmínky: Seminární poplatek není možné při odhlášení se po 1.4.2022 nebo při
neúčasti z jakéhokoliv důvodu (nemoci apod.) vrátit. Poplatek lze převést za 250 Kč/10 E na
jiného účastníka. Odhlášení před 1.4.2022 nebude zatíženo žádným penále, seminární
poplatek vrátíme na základě písemné žádosti účastníka v plné výši. Také v případě nekonání
konference z důvodu nepříznivé epidemiologické situace vrátíme platby v plné výši.
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, tel. +420 572 508 034 www.hotelskanzen.cz,
recepce@hotelskanzen.cz Hotel Skanzen bude rezervovat kapacitu pro naše účastníky
pouze do 15.2.2022!
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
■ Linke-Stillger Ulrike, Dipl.-Psych.
psycholožka, psychoterapeutka
docentka AGKB a SITP, Schloßbergstraße 96, D-66440 Blieskastel
e-mail: u.linke-stillger@web.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
■ Stigler Michael, Doc. Dr. med.
psychiatr, psychoterapeut v soukromé praxi
docent SAGKB, ČSKIP, Rue Mauborget 12, CH-1003 Lausanne
e-mail: micstigler@bluewin.ch
■ 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
■ Voříšková Martina, MUDr.
psychiatryně, psychoterapeutka v soukromé praxi
docentka ČSKIP, Jeřábkova 6, 602 00 Brno,
e-mail: m.voriskova@gmail.com
■ Wilke Eberhard, Dr. med.
internista, specialista pro psychosomatickou medicínu a psychoterapii, psychoterapeut
prezident IGKB, docent AGKB, Wolfsberg 6, 23701 Eutin
e-mail: he.wilke@t-online.de
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PŘEKLADATELÉ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Kristina Černá, Petr Patočka, Michaela Petišková, Adam Pokorný, Světlana Žuchová

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