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Jednání Výboru ČSKBT, 8.2.2016 

Jednání výboru ČSKBT v Olomouci 8.2.2016 se zúčastnili předseda MUDr. P. Možný, místopředsedkyně 

PhDr. D. Pupíková, zástupce pro vzdělání Prof. MUDr. J. Praško a člen revizní komise PhDr. H. Jůn. Ostatní 

členové výboru a revizní komise se omluvili. 

 

Počet členů ČSKBT 

Předseda MUDr. Možný informoval, že k 1.1.2016 má ČSKBT 102 platících členů a 3 čestné členy.  

Na kontě ČSKBT bylo k 8.2.2016 48.061 Kč.  

Výbor ČSKBT pověřil pokladní ČSKBT PhDr. Pejčochovou, aby odeslala na konto EABCT členský 

příspěvek za rok 2016.  

 

Členské příspěvky ČSKBT na rok 2016 

Výbor ČSKBT se usnesl, že výše členských příspěvků na rok 2016 zůstává v nezměněné výši, tedy 300 Kč. 

Pokladní ČSKBT PhDr. Pejčochová zašle všem členům ČSKBT emailem zprávu, že je třeba zaplatit členský 

příspěvek do 31. března 2016. 

 

10. Česká konference KBT 

MUDr. Možný informoval Výbor ČSKBT o přípravě 10. České konference KBT, která se uskuteční od 26. 

do 28. května 2016 v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. V současné době je přihlášeno 42 účastníků, 

program je zaplněn zhruba z poloviny.  

Informace i přihlášky najdete na www.cskbt.cz , případně si o ně můžete napsat na moznyp@pnkm.cz.   

 

Valná hromada ČSKBT 

Výbor ČSKBT se rozhodl svolat Valnou hromadu ČSKBT, která se uskuteční v rámci 10. České konference 

KBT v Kroměříži dne 27. května 2016 od 17:45 do 18:45 hodin na sále PN.  

 

Změna grafické úpravy webových stránek ČSKBT 

Výbor PS posoudil návrhy na grafickou úpravu webových stránek ČSKBT a pověřil předsedu MUDr. 

Možného, aby ve spolupráci s ing. Strnadem, správcem webových stránek ČSKBT, provedli změnu podle 

návrhu, který získal nejvíce hlasů. 

Výbor ČSKBT zároveň schválil odměnu pro výtvarnici Emílii Rudolfovou ve výši 3000,- Kč, a správce 

webových stránek ing. Karla Strnada ve výši 2000,- Kč za vytvoření návrhu nové grafické podoby webových 

stránek ČSKBT. 

 

Finanční příspěvek na účast na 46. kongresu EABCT ve Stockholmu! 

Výbor ČSKBT schválil návrh na vypsání „stipendia“ ve výši 2 x 5000,- Kč pro dva členy ČSKBT, kteří se 

zúčastní 46. kongresu EABCT ve Stockholmu.  

Přednost dostanou Ti, kdo budou mít na kongresu aktivní příspěvek.  

Zájemci se mohou hlásit emailem na adrese moznyp@centrum.cz nejpozději do 15. 3. 2016. 

Přihlášky na EABCT kongres ve Stockholmu je třeba podat nejpozději do 31.3.2016, protože poté se 

výrazně zvyšuje (již tak dost vysoký) účastnický poplatek ze 487 Euro na 586 Euro! 

 

9. Mezinárodní kongres kognitivní terapie 

se uskuteční od 29. června do 1. července 2017 v Cluji, Rumunsko.  

Další informace najdete na http://www.the-iacp.org.  

 
Výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity  
STOB pořádá ve dnech 7. - 9.října 2016 výcvik v KBT obezity.   

Seznámíte se  základy KBT obezity  a s metodikou, kterou lze využít individuálně i skupinově. Obdržíte manuál  a 

další praktické pomůcky. Informace na www.stob.cz, semináře nebo u PhDr. Ivy Málkové malkova@stob.cz 

 

V Kroměříži 18. 2. 2016     MUDr. Petr Možný 
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