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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí členové ČSKBT! 

Dne 2.března 2005 se sešel Výbor ČSKBT ve složení J.Praško, P.Možný, K.Durecová, B.Pašková a F.D.Krch.  

J.Praško informoval, že spravováním účtu ČSKBT, vedením dokumentace o placení členských příspěvků a rozesíláním 
Zpráv ČSKBT byla pověřena Lenka Hoffmanová z PCP Praha, jejíž činnost bude kontrolovat pokladník ČSKBT 
F.D.Krch. Dosavadní pokladník ČSKBT J.Veselý připraví pro J.Praška vyúčtování a seznam členů ČSKBT, kteří zaplatili 
členský příspěvek za rok 2004, do konce března 2005. 

Členský příspěvek do EABCT byl zaplacen. 

Výbor ČSKBT rozhodl o změně Stanov ČSKBT v tom smyslu, že se sídlo společnosti přesune z PL Havlíčkův Brod do 
Psychiatrického centra Praha, aby to odpovídalo současnému stavu. Tuto změnu Stanov musí svým souhlasem potvrdit 
členové ČSKBT.  

Výbor ČSKBT proto žádá všechny členy ČSKBT, aby nejpozději do konce března zaslali vyplněný přiložený 
lístek, zda se změnou stanov souhlasí, na adresu MUDr.Ján Praško, Psychiatrické centrum, Ústavní 91, 181 03 
Praha 8-Bohnice. Souhlas lze zaslat i e-mailem na adresu prasko@pcp.lf3.cuni.cz. 

V březnu 2005 pojede J.Praško jako zástupce ČSKBT do Atén na pololetní setkání výboru EABCT. Výbor schválil 
proplacení cestovních nákladů proti vyúčtování. 

V lednu 2005 byl zahájen nový 5-letý výcvik v KBT, který organizuje Odyssea, mezinárodní institut KBT, 
organizátorkou je S.Veselková, hlavními lektory J.Praško a P.Možný. Prvního týdenního setkání se zůčastnilo 45 
frekventantů. Informace o MIKBT Odyssea lze najít na internetu www.kbtinstitut.cz. 
Kdy bude zahájen výcvik další skupiny dosud není stanoveno, předběžně v lednu 2007 

J.Praško informoval o zájmu ukrajinských kolegů o spolupráci při organizaci jejich výcviku KBT . Je ochoten zajet 
na podzim do Kyjeva prozkoumat situaci a možnosti, problémem je nedostatek finančních prostředků ukrajinských 
kolegů.  

P.Možný informoval, že do Seznamu KB terapeutů zaslalo své údaje 31 jedinců. Seznam není uzavřený, ale další 
zájemci do něj budou průběžně doplňováni. 

Znovu připomínáme, že ve dnech 12. – 15. května 2005 se koná Slovenské konference KBT v Liptovském Mikuláši. 
Předkongresové workshopy budou mít J.Praško a P.Možný. Žádáme členy ČSKBT, aby se konference zúčastnili 
v hojném počtu a aby tak byly zachovány tradiční blízké vazby se slovenskými kolegy. 

Na konferenci EABCT v září v Soluni (Řecko) se zatím přihlásili J.Praško, P.Možný a B.Pašková. Připomínáme, že pro 
členy ČSKBT je stanoven zlevněný účastnický poplatek 195 Euro (pro západní Evropu je to 300 Euro), avšak pouze 
pokud bude uhrazen do 31.3.2005. Bližší informace na www.gacbp.com.  

Výbor ČSKBT s hlubokým zármutkem přijal zprávu, že počátkem prosince 2004 náhle zemřel ve věku 62 roků jeden ze 
zakládajících členů ČSKBT MUDr.Ji ří Procházka ze Želivi, který jako jeden z mála psychiatrů po celý svůj život 
rozvíjel a uplatňoval principy behaviorální terapie v léčbě sexuálních deviací a ovlivnil svým přístupem řadu svých 
spolupracovníků. Právě v Želivi se konaly první přípravné schůzky, které vedly jak k zahájení prvního výcviku v KBT 
v roce 1991, tak k vytvoření ČSKBT. Bez iniciativy Jirky Procházky a jeho ženy Ivy by bylo prosazování kognitivně-
behaviorálního přístupu na poli psychoterapie v České republice po roce 1989 mnohem obtížnější. 

Výbor ČSKBT rozhodl, aby bylo MUDr.J.Procházkovi in memoriam a MUDr.I.Procházkové uděleno čestné členství 
ČSKBT za jejich zásluhy při zakládání ČSKBT a uplatňování principů behaviorální terapie v léčbě sexuálních deviací 
(J.Procházka) a závislosti na alkoholu (I.Procházková) v době, kdy to bylo zcela ojedinělé. 

Pro členy ČSKBT trvá nabídka možnosti vypůjčit si knihy z oblasti KBT od P.Možného – viz přiložený seznam. 
Podmínky půjčení: Zájemce si napíše o příslušný titul na adresu MUDr.Petr Možný, Psychiatrická léčebna, 767 40 
Kroměříž, nebo na e-mail: moznyp@plkm.cz. Uvede název knihy, své jméno, adresu včetně PSČ a kontaktní telefon (!). Pošle 
v obálce či složenkou   50,- Kč (poštovné a balné). Výpůjční doba je 6 týdnů. Pouze pro členy ČSKBT, kteří zaplatili 
členský příspěvek na rok 2004 či 2005! 

Přejeme všem členům ČSKBT hodně pohody, zdraví a úspěchů a těšíme se další setkávání a spolupráci v roce 2005. 

       

       Za výbor ČSKBT MUDr.Petr Možný 

 


