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Poděkování
Úvodem bychom chtěli poděkovat všem členům i našim přátelům, kteří se v letošním roce podíleli
na činnosti nově vzniklé České asociace terapeutů kraniosakrální biodynamiky. Děkujeme členům
asociace za jejich čas a dovednosti, které věnovali na rozvoj kraniosakrální biodynamiky v České
republice. Děkujeme paní Obdržálkové za první finanční dar, který asociace obdržela na účet 20.11.
2013.
Cíle ČATKSB
Hlavními cíli České asociace kraniosakrální biodynamiky jsou udržování profesionálních standardů
praxe a výcviku kraniosakrální biodynamiky, podpora práce terapeutů, šíření a propagace metody,
spolupráce s ostatními organizacemi a zejména podpora zdraví klientů.
Orgány asociace
Výkonný výbor: Martin Srdce (předseda)
Filip Žitník (místopředseda)
Barbara Dlouhá
Jarka Indrová
Zuzana Kozáková
Revizní komise: Zlata Koštejnová (předseda)
Jana Ohanková

Činnost ČATKSB v roce 2013
● Ustavující členská schůze a 1.valná hromada ČATKSB proběhla dne 25.4.2013
v centru Dotek. Valná hromada schválila změnu stanov, vytvořila výkonný výbor, revizní komisi a
načrtla myšlenku pracovních skupin a program na rok 2013.
● Založení transparentního účtu asociace u Fio banky
Výkonný výbor ČATKSB dne 4.7.2013 zřídil u Fio banky, a.s. transparentní účet pro potřeby
asociace.
Název účtu: Česká asociace terapeutů kraniosakrální biodynamiky
Číslo účtu: 2700439451/2010
Účet a veškeré pohyby na účtu jsou pro veřejnost volně na k nahlédnutí na http://www.fio.cz
● Směrnice
Výkonný výbor vypracoval směrnice pro vnitřní chod asociace
- směrnice pro další vzdělávání členů profesionálů ČATKSB
- směrnice pro hrazení členských příspěvků
- finanční a majetkové směrnice
- směrnice pro fungování knihovny

● Hospodaření asociace
Celkový příjem za rok 2013 byl 17.452 kč, z čehož 600 kč je dar od paní Ludmily Obdržálkové a
zbytek je příjem z členských příspěvků (16.852 kč). Drobné výdaje hradili členové výkonného
výboru ze svého a považují je za dar asociaci. Jiné výdaje nebyly.
● Profesní pojištění
Zlata Koštejnová věnovala čas a energii dlouhému vyjednávání profesního pojištění pro členy
asociace s pojištovnou Generali. Možnost profesního pojištění byla nakonec ze strany pojišťovny
bohužel zamítnuta. Zlata Koštejnová pokračuje v úsilí a pokouší se dojednat pojištění u jiné firmy.
● Propagace kraniosakrální biodynamiky
1) Public relations
Zahájili jsme spolupráci s PR manažerkou Alžbětou Schmidovou. V první fázi jsme vytvořili
vhodné texty, které je možné vedle materiálů z webu asociace pro prezentaci použít. Naším
záměrem je publikovat minimálně 3 články v lifestylových titulech, jeden článek na lifestylovém
webovém serveru a poskytnout jeden rozhovor, či reportáž pro rozhlas, či televizi.
V lednu 2013 vyšel na serveru Moje Betynka článek Lenky Kolárové s názvem Léčivé doteky aneb
Kraniosakrální terapie pro maminky a děti. V únoru byl uveřejněn článek Co je kraniosakrální
biodynamika? na internetovém serveru Hravá máma a v prosinci vyšel další článek na internetovém
serveru Chytrá žena.
Propagaci kraniosakrální biodynamiky bylo věnováno i několik veřejných přednášek. První
organizovala Jana Ohanková na Petřinách pro o.s. Společný den, druhou přednášku zorganizovali
Zuzana Kozáková a Filip Žitník v červnu v centru Objev svůj potenciál a třetí byl říjnový seminář
Kraniosakrální biodynamika a cvičení na každý den Martina Srdce v regeneračním studiu Dayal.
2) Webové stránky
V průběhu roku výkonný výbor pracoval na tvorbě nových webových stránek, na přípravě nové
struktury a tvorbě nových textů. Společně s Markétou Bendovou jsme pořídili pro tento nový web
fotografie. Stránky se v současné době programují s cílem spustit je před konáním valné hromady.
3) Facebook
3.11. 2013 jsme založili facebookový profil Česká asociace terapeutů kraniosakrální biodynamiky.
Slouží především pro komunikaci členů asociace a přátel asociace, ale je přístupný široké
veřejnosti. Inzerujeme zde texty, videa a akce, které se týkají kraniosakrální biodynamiky.
● Podpora práce terapeutů
1) Pravidelné neformální setkávání terapeutů
Iniciovali jsme pravidelné neformální setkávání terapeutů, které se koná každou první středu v
měsíci. V roce 2013 se uskutečnilo v listopadu a v prosinci, letos proběhly již další tři setkání.
Setkání slouží posílení terapeutické komunity a stává se pravidelnou akcí.
2) Setkání s učitelkami kraniosakrální biodynamiky
V loňském roce jsme se několikrát sešli s učitelkami kraniosakrální biodynamiky, Bhadrenou
Gemin a Abhou Sajwel. S oběma jsme se shodli na důležitosti asociace jako profesní sítě, která

podporuje terapeuty po té, co absolvují základní výcvik. Proto nám obě učitelky přislíbily, že v
závěru svých výcviků informují studenty o existenci a činnosti asociace a doporučí jim do asociace
vstoupit. Dále jsme od Bhadreny Gemin získali podnětné informace o fungování asociace v
Švýcarsku. S Abhou Sajwel jsme jednali o možnosti skupinových supervizí.
3) Setkání s Danou Pethö, BCST ze španělské asociace
Setkali jsme se s Danou Pethö, která je aktivní členkou španělské profesní organizace terapeutů
AETCB (http://www.asociacioncraneosacral.com). Španělská asociace má za sebou 15 let
fungování a čítá kolem 230 členů, mezi její členy patří 12 učitelů CSB, kteří vyučují biodynamiku
ve Španělsku. Španělská asociace vydává biodynamický časopis La marea. V roce 2014 pořádá
kongres kraniosakrální biodynamiky.
4) Intervize
V roce 2013 asociace iniciovala 2 intervize v centru Dotek. Záměrem intervize je pracovní
setkání terapeutů, platforma pro výměnu zkušeností a vzájemná podpora společného pole.
5) Další vzdělávání (postgraduály)
Asociace začala pracovat na tom, aby mohla svým členům nabídnout kvalitní a cenově dostupné
následné vzdělávání. Cílem je zvyšovat kvalitu kraniosakrální terapie v Čechách a zároveň umožnit
členům profesionálům plnit svůj dobrovolný závazek, jímž je absolvování minimálně jednoho
postgraduálu během období dvou let. Zahájili jsme proto komunikaci s Michaelem Kernem a
dalšími terapeuty ohledně možného kurzu v roce 2015.
6) Knihovna ČATKSB
Vznikla knihovna, ve které si členové mohou půjčovat odbornou literaturu související s
kraniosakrální biodynamikou. Na nových internetových stránkách naleznou seznam titulů a jejich
dostupnost i jednoduchá pravidla fungování knihovny. Knihy budou půjčovány na dobu dvou
měsíců s možností prodloužení o jeden měsíc. Knihy si bude možné vypůjčit osobně nebo je zaslat
poštou. Cílem knihovny je poskytnout členům přístup k literatuře, která se vztahuje ke
kraniosakrální biodynamice.
7) Certifikáty
Výkonný výbor nechal vyrobit certifikáty potvrzujících členství v asociaci. Certifikát je potvrzením
členství pro určitý rok a uvádí také typ členství. Předpokládáme, že certifikáty budou využívat
především členové profesionálové ve svých provozovnách.
8) Záznamy o dalším vzdělávání
Výkonný výbor nechal vyrobit tzv.indexy - záznamníky dalšího vzdělávání pro zapisování
postgraduálů a supervizí. Index by měl umožňovat kontrolu splnění náležitostí, ke kterým se člen
profesionál podle stanov zavázal. Záznamník by měl sloužit po delší časové období.
● Práce na soudržnosti a vize budoucnosti
Výkonný výbor se snažil po celý rok pracovat tak, aby byly vytvořeny pevné základy na kterých
bude asociace v budoucích letech a desetiletích stát, vyjasňovali jsme směřování asociace a snažili
jsme se posílit soudržnost mezi členy a terapeuty vůbec.

