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VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉHO INSTITUTU BIOSYNTÉZY 2011
VZDĚLÁVACÍ AKCE, WORKSHOPY, SUPERVIZE
Na počátku roku byl ukončen první běh tříletého základního výcvikového
programu. Záhy byl pak otevřen první běh navazujícího výcviku
supervizního. V průběhu celého roku pak pokračoval první ročník druhého
běhu základního výcviku.
V Praze opět úspěšně proběhla řada cvičících skupin a workshopů:
„Setkání s biosyntézou I. a II.“, „Pohyb a barvy v biosyntéze“, „Tělo jako
příběh“, „Kroky k celistvosti“, „Tělo jako cesta k sobě“, „Jak být doma ve svém
těle“, „Od fragmentace k integraci“, „Moudrost těla“.
Byly otevřeny workshopy nabízející biosyntetickou kasuistickou supervizi pod
vedením Gabriele Hoppe a dále Yvonny Lucké a Barbory Janečkové.
Nabídli a zrealizovali jsme úspěšně první běh výcviku v Somatickém
koučování, který zaštiťuje terapeutické a rozvojové centrum Pod křídly s.r.o. ve
spolupráci s Českým institutem Biosyntézy.
V Brně pak proběhla první cvičící skupina „Potkávat sebe ve svém těle“
složená z deseti setkání a workshop „Potkat sebe ve svém těle“.
Workshopy „Setkání s biosyntézou I.,II“ a „Od fragmentace k integraci“
vedené Yvonnou Luckou a Barborou Janečkovou jsou nově zařazeny do
systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů.
Ve dnech 2. – 4. září 2011 se v řeckém Epidauru odehrálo druhé Evropské
setkání biosynteticky orientovaných psychoterapeutů, které navštívilo i
několik členů ČIB. Předsedkyně institutu Barbora Janečková vedla na
konferenci workshop na téma „Využití biosyntézy pro práci s akutními
stavy“.Určující ideou vzniku této akce, jejíž první ročník se konal v Praze, bylo
vytvořit platformu, v jejímž rámci by se biosyntetičtí psychoterapeuti z různých
evropských zemí mohli setkávat a sdílet své profesní zkušenosti.
V lednu a únoru proběhl s dobrou odezvou ve spolupráci s o.s. Tvořivá škola
dvoudílný odborný workshop pro pedagogy.
V jarním semestru jsme měli možnost představit biosyntézu studentům
psychologie a psychoterapeutických studií na Fakultě sociálních studí v Brně.
Na základě workshopů vzniklo i několik zajímavých seminárních prací, z nichž
některé nabídneme umístit na našem webu.

DALŠÍ AKTIVITY
V prestižní monografii Současná psychoterapie vyšla kapitola Barbory
Janečkové věnovaná biosyntéze, což je důležitý krok v prezentaci metody
odborné veřejnosti.
Připravili jsme navazující projekt MŠMT pro rok 2012 představující
prostřednictvím 12 workshopů aplikace biosyntézy do oblasti školství pro
pedagogy.
Andrea Hanzlová zrealizovala interview s Gabriele Hoppe a publikovala ho
v odborném časopise Arteterapie.
Časopis Psychoterapie publikoval článek Petra Lisého o setkání biosyntetických
terapeutů v Řecku (č.3-4, 2011).
Publikovali jsme komentovanou kasuistiku v časopise Psychosom.

Intenzivně probíhaly práce na publikaci textů o biosyntéze. Konkrétně jde o
vydání základní knihy Davida Boadelly Lifestreames, dále se pracovalo na
překladu Boadellovy knihy o W. Reichovi. Připravovalo se také vydání sborníku
Vybrané texty z biosyntézy II.
Pravidelně probíhala supervize výcviku, institutu i aktivních členů.
Jako v předchozích letech navštívili několikrát členové ČIB mateřský institut
v Heidenu ve Švýcarsku a účastnili se základního výcviku a setkání pro trénery.
V roce 2011 získala Barbora Janečková a Yvonna Lucká roli Senior trenéra
institutu IIBS poté, co prezentovaly workshop na setkání trenérů IIBS v Heidenu.
Petr Odstrčil se pak stal Junior trenérem.

DÁRCI A SPONZOŘI
Děkujeme všem, kdo podpořili svou prací, materiálně i finančně činnost institutu.
Jmenovitě pak za finanční i nefinanční dary a pomoc:
Evě Svobodové - 10 000 Kč na překlady.
Josephu Optikerovi - 10 000 USD na výzkum.
SEEGMULLER PRAHA, s.r.o. zastoupené: Ing. Dagmar Kotrbovou, ředitelkou
společnosti - 10 000 Kč na překlady a publikaci sborníku biosyntetických textů.
Ivě Abramčukové - pomoc při dekoraci a zútulňování prostor institutu ČIB
Anně Tauchmanové – organizace a podpora aktivit ČIB ze Švýcarska
Petrovi Lisému – příprava sborníků a překlady.
Poděkování patří také všem členům institutu za jejich dobrovolnou práci.

VIZE PRO ROK 2012
Otevření třetího běhu základního výcviku.
Ukončení prvního běhu supervizního výcviku.
Otevření druhého výcviku v somatickém koučování.
Koordinace a aktivní spolupráce na mezinárodním výzkumu týkajícím se využití a
účinnosti biosyntézy.
Akreditace workshopů v oblasti vzdělávání v sociálních službách a ve školství.
Realizace vzdělávacích projektů pro oblast zdravotnictví a školství.
Příspěvek na konferenci klinických psychologů v Malenovicích.
Nabídka nových workshopů pro veřejnost.
Publikace textů z biosyntézy: vydání Lifestreames, knihy o Reichovi a druhého
sborníku textů.

EKONOMICKÉ UKAZATELE - NEZISKOVÉ
MAJETKOVÁBILANCE
2.
Dlouhodobý hmotný majetek
3.
Dlouhodobý nehmotný majetek
4.
Dlouhodobý financní majetek
5.
Fixní majetek
6.
Zásoby
7.
Pohledávky
8.
Krátkodobý financní majetek
9.
Hotovost
10. Obežné prostredky
11. Ostatní aktiva
12. Aktiva celkem
13. Krátkodobé závazky
14. Dlouhodobé závazky
15. Závazky celkem
16. Jmení, akciový kapitál
17. Rezervy tvorené ze zisku
18. Vlastní kapitál celkem
19. Ostatní pasiva
20. Pasiva celkem
ZISKYAZTRÁTY
23.
Tržby
24.
Náklady
25.
Zisk pred zdanením
26.
Dan z príjmu
27.
Zisk po zdanení
28.
Podíly na zisku, dividendy
29.
Nerozdelený zisk
POMĚROVÉUKAZATELE
32.
Bežná likvidita
33.
Krátkodobá likvidita
34.
Dlouhodobá zadluženost
35.
Podíl aktiv na vlastním kapitálu
36.
Míra krytí úroku
37.
Rentabilita tržeb
38.
Rentabilita aktiv
39.
Rentabilita vlastního kapitálu
40.
Prumerná denní tržba
41.
Obrat aktiv (dnu)
42.
Obrat obežných prostredku (dnu)
43.
Doba obratu zásob
44.
Prumerný pocet dnu inkasa

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-36 470,00
0,00
547 986,84
511 516,84
0,00
511 516,84
7 150,00
0,00
7 150,00
133 816,93
0,00
133 816,93
590 240,00
731 206,93
970 221,83
858 795,22
111 426,61
0,00
111 426,61
111 426,61
71,54
71,54
0%
3,82
0,00
11 %
22 %
83 %
2 658,14
192,43
192,43
0,00
-13,72

CASH FLOW
1. P.
2. A.
3. Z.
4. A.1.
5. A.1.1.
6. A.1.2.
7. A.1.3.
8. A.1.4.
10. A.1.5.
11. A.1.6.
12. A.2.
13. A.2.1.
14. A.2.2.
15. A.2.3.
16. A.2.4.
17. B.
18. B.1.
19. B.1.1.
20. B.1.2.
21. B.1.3.
22. B.2.
23. B.2.1.
24. B.2.2.
25. B.3.
26. B.3.1.
27. B.3.2.
28. C.
29. C.1.
30. C.1.1.
31. C.1.2.
32. C.1.3.
33. C.1.4.
34. C.1.5.
35. C.1.6.
36. C.2.
37. C.2.1.
38. C.2.2.
39. C.2.3.
40. C.2.4.
41. C.2.5.
42. C.2.6.
43. C.2.7.
44. C.2.8.
45. C.2.9.
46. D.
47. R.

Stav penežních prostredku na zacátku úcetního období 343 554,13
Penežní tok z hlavní výdelecné cinnosti
86 306,10
Úcetní zisk nebo ztráta z bežné cinnosti
111 426,61
Úpravy o nepenežní operace
21 536,10
Odpisy stálých aktiv
0,00
Odpis opravné položky k úplatne nabytému majetku
Zmena zustatku rezerv
0,00
Zmena zustatku casového rozlišení nákladu a výnosu a dohadných úctu
21 536,10
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv
0,00
Zúctování ocenovacích rozdílu z kapitálových úcastí
Úpravy obežných aktiv
64 770,00
Zmena stavu pohledávek
6 700,00
Zmena stavu krátkodobých závazku
0,00
Zmena stavu zásob
0,00
Zmena stavu krátkodobého financního majetku
0,00
Investicní cinnost
0,00
Nabytí stálých aktiv
0,00
Nabytí dlouhodobého hmotného majetku
0,00
Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku
0,00
Nabytí dlouhodobého financního majetku
0,00
Výnosy z prodeje stálých aktiv
0,00
Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investicního majetku
0,00
Výnosy z prodeje financních investic
0,00
Komplexní pronájem
0,00
Úhrada pohledávek z komplexního pronájmu
Úhrada závazku z komplexního pronájmu
Financní cinnost
0,00
Zmena stavu dlouhodobých závazku
0,00
Zvýšení dlouhodobých úveru
0,00
Snížení dlouhodobých úveru
Zvýšení závazku z dluhopisu
0,00
Snížení závazku z dluhopisu
Zvýšení ostatních dlouhodobých závazku
0,00
Snížení ostatních dlouhodobých závazku
Zvýšení a snížení vlastního jmení z vybraných operací
0,00
Upsání cenných papíru a úcastí
Premena dluhopisu na akcie
Penežní dary a dotace, dary v podobe pohledávek a krátkod. fin. majetku
Kapitalizace závazku
Úhrada ztráty spolecníky
Nárok na dividendy a podíly na zisku
Vyplácení vlastního jmení spolecníkum
Odpis vlastních akcií
Jiné zmeny
Rozdíl (R - P - A - B - C)
541 286,84
Stav penežních prostredku na konci úcetního období
0,00

