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ZPRÁVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI KBT 04/2021 

Září 2021 

Vážené členky a vážení členové České společnosti KBT! 

 

Prázdniny jsou za námi a mám pro vás několik nových informací. 

Jednak bych vás chtěl upozornit na dvě knihy, o kterých se domnívám, že by mohly být příznivce KBT přístupu 

zajímavé. 

Kolegyně Nora Gavendová napsala knihu „Dialogy ze života dětí s psychickými problémy“, vydalo ji 

nakladatelství Grada a měli by si ji přečíst všichni terapeuti, kteří pomáhají dětem a jejich rodičům (pro které je 

primárně určena).  

Její cena je necelých 200 Kč, což je zcela zanedbatelná investice ve srovnání s tím, jak podnětné a inspirující 

informace koupí knihy získáte. 

Knihu si můžete objednat například zde: Dialogy ze života dětí s psychickými problémy - Nora Gavendová | 

KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví 

 

Dále vyšel překlad knihy Russe Harrise ACT jednoduše (přeložila Katka Bartošová a já).  

ACT, česky „Terapie přijetí a odhodlání“ (v titulu jsme nechali mezinárodně srozumitelnou zkratku, protože české 

TPO se mezi terapeuty, kteří tento přístup využívají, zkrátka neujalo). 

ACT se počítá do třetí vlny KBT, je transdiagnostická a velmi dobře prakticky uplatnitelná při terapii celého 

spektra úzkostných, depresivních či somatoformních potíží. Russ Harris je autor, který má dar vysvětlit a přiblížit 

tento přístup velmi přístupnou a zábavnou formou. 

Pokud ještě nevíte, co je to ACT a jakým způsobem rozvíjí klasický KBT přístup, pak není lepší knihy, jak se 

s tímto přístupem seznámit.  

Knihu vydalo nakladatelství Triton, její cena je necelých 500 Kč.  

Můžete si ji objednat například zde: ACT jednoduše - Harris Russ | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví 

 

No a konečně bych chtěl připomenout, že stále ještě optimisticky doufám, že se ve dnech 21. až 23. října 2021 

uskuteční v Kroměříži 12. česká konference KBT. 

V příloze posílám tabulku přihlášených k 31. 8. 2021, abyste si mohli ověřit, zda jste mezi nimi. Pokud nejste, 

můžete využít Pozvánku (také posílám v příloze), na které je odkaz na internetovou stránku, kde se můžete 

přihlásit.  

Dále posílám aktuální verzi programu konference a anotace workshopů, přičemž upozorňuji, že některé 

workshopy jsou již zaplněny. Stále jich však zbývá dostatek se zajímavým obsahem, na které se můžete přihlásit – 

prostě mi napište e-mail, o které máte zájem a já vám je budu rezervovat. 

K doprovodnému programu vás chci informovat, že jsem se minulý týden dozvěděl, že obrazová galerie zámku 

Kroměříž v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí a v době konání konference nebude návštěvníkům 

přístupna.  

Nicméně jsem se, za použití svých asertivních dovedností, zahrnujících škemrání a plačtivé doprošování, dohodl 

s pracovníky zámku Kroměříž, že budou místo toho pro účastníky naší konference ochotni uspořádat hodinovou 

prohlídku reprezentativních zámeckých komnat, v nichž se v minulosti konaly významné historické události (viz 

Kroměřížský sněm, vyhledejte si na Wikipedii) a natáčela se zde řada historických filmů, včetně Formanova 

Amadea a naposledy životopisného seriálu Marie Terezie. Věřím, že z této prohlídky budete mít srovnatelně 

estetický zážitek, jaký by ve vás vyvolalo třeba shlédnutí sadistického Tizianova obrazu „Apolo trestá Marsya“ 

(opět, můžete si najít na internetu). 

 

Doufám, že jste si užili dovolenou, a těším se na setkání s mnoha z vás v říjnu v Kroměříži. 

Petr Možný, předseda ČSKBT 

 

V Kroměříži 2. 9. 2021 
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