
ČSPAP 

 

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii  

 člen European Federation for Psychoanalytic Psychoterapy (EFPP) 

Břehová 3, 110 00 Praha 1 – Josefov, IČO 49626990, www.cspap.cz, group@cspap.cz  
 

Skupinová sekce 
zve zájemce o skupinovou práci na specializovaný seminář 

 

v sobotu 7/10/2017 
 

!!!místo konání semináře změněno!!! 
SETKÁNÍ, Emauzské opatství, Vyšehradská 49, Praha 2. 

TRAM Moráň nebo Palackéh náměstí, Metro B Karlovo náměstí. 
Vejdete hlavním vchodem/ vjezdem do areálu Emauzského opatství z ul. Vyšehradská. Vjezd autem až k nám ani parkování 

v areálu nejsou možné. Pokračujete dlážděnou silničkou rovně. Vzadu se stáčí vlevo, kolem kostela, průjezdem do dvora 
zadního traktu. Tam jsme 1. vchod vpravo v úrovni země. Zvoňte na SETKÁNÍ místnost č. 9 (hvězdička, po zaznění tónu pak 

číslice 3-6-3). 

 
Program: 
9:00 – 10:30, 10:45 – 12:15 
MUDr. Petr Klimpl (Brno): 
Příprava pacienta na skupinu a indikace (4h) 
 
13:45 – 15:15, 15:30 – 17:00 
MUDr. Petr Zahradník (Brno): 
Skupinová práce se závislými (3h) 
Vědomé a nevědomé motivace skupinových terapeutů (1h) 
 

Seminář je součástí výuky skupinové psychoanalytické teorie. 
Srdečně zveme také kolegy terapeuty jakéhokoliv zaměření se zájmem o skupinovou práci. 
 
Cena semináře základní: 1.200,- Kč 
Cena snížená (pro kandidáty a řádné členy ČSPAP, matky na MD, důchodce) : 1000,- Kč 

 
Se všemi zájemci se těšíme na shledanou! 

 
Dotazy a přihlášky: 
MUDr. Dana Holubová, 
vedoucí skupinové sekce ČSPAP - 
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii 
Břehová 3, 110 00 Praha 1 
group@cspap.cz; + 420 608 070 639 

http://www.cspap.cz,%20group@cspap.cz
mailto:group@cspap.cz
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