ZPRÁVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE
Září 2007
Vážené kolegyně a kolegové, členové ČSKBT!
V roce 2007 se uskutečnila celá řada událostí významných z hlediska KBT, jak zde v české republice,
tak ve světě.
V červnu 2007 zahájil Institut Odyssea pětiletý akreditovaný výcvik v kognitivně behaviorální terapii
další skupiny 45 frekventantů, první setkání proběhlo v Seči. Další výcviková skupina by měla předběžně
zahájit výcvik v roce 2010.
Ve dnech 10. až 14. července 2007 se konal V. světový kongres behaviorálních a kognitivních terapií
v Barceloně. Z České republiky se zúčastnilo 6 účastníků, J.Praško měl přednášku na sympóziu o výcviku
v KBT a vystavil poster, J.Kosová, J.Vyskočilová a L.Hoffmanová vystavily 2 postery. Celkem se kongresu
zúčastnilo přes 3.500 účastníků ze 72 zemí, program zahrnoval 86 workshopů, 233 sympózií, 18 panelových
debat a 39 „zvaných“ přednášek, bylo vystaveno více než 1000 posterů. Zápisky z kongresu, které pořídil
P.Možný, jsou v příloze.
V nakladatelství TRITON vyšla v srpnu 2007 kniha Kognitivně behaviorální terapie, kterou editovali
J.Praško, P.Možný a M.Šlepecký. Každý, kdo chce mít k dispozici souhrn aktuálních poznatků o kognitivně
behaviorální terapii, by měl mít tuto knihu ve své knihovně.
Další knihou, ve které se obsáhle pojednává o uplatnění KBT, je kniha Konziliární psychiatrie, editorů
E.Herman, J.Praško a D.Seifertová, kterou vydalo nakladatelství Galén v září 2007.
Ve dnech 16. – 20. října 2007 se uskuteční Psychoterapeutická konference v Luhačovicích. Pro
kognitivně behaviorální terapii zde bylo vyčleněno jedno sympózium, workshopy přihlásili J.Praško
a P.Možný.
V roce 2008 se uskuteční volby do Výboru ČSKBT. Volby se uskuteční korespondenční formou, je
třeba sestavit kandidátskou listinu. Proto žádáme všechny členy ČSKBT, aby poslali své návrhy na jména
těch, kteří by podle jejich názoru měli být členy Výboru ČSKBT – nejlépe na e-mail moznyp@plkm.cz.
Výbor ČSKBT na své schůzi dne 4.9.2007 rozhodl, že 6. ČESKÁ KONFERENCE KBT se uskuteční
ve dnech 29. až 31. května 2008 v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. Konference bude probíhat od čtvrtka
29. května od 13 hodin do soboty 31.května 12 hodin. Účastnický poplatek pro členy ČSKBT a Slovenské
společnosti KBT bude 400,- Kč, pro ostatní účastníky 500,- Kč. Při platbě až na místě bude poplatek o 100,Kč vyšší. Jako hlavní organizátor doufám, že o účast na této akci projeví zájem dostatečný počet zájemců.
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