
ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ VÝCVIKOVÉ KOMUNITY SUR RUCH  

PRO SPRÁVNÍ RADU SUR 
 
 
Věc: Předběžná informace o připravované výcvikové komunitě SUR 
 
 
 Na jaře 2019 bude ukončen pětiletý výcvik komunity SUR-KUŠ pod vedením 
MUDr. Jiřího Krombholze, PhDr. Ley Rathausová a PhDr. Jaroslava Šturmy. 
V návaznosti na to připravujeme otevření nové komunity SUR – RUCH, která plánuje 
zahájení své činnosti na podzim r. 2019. 
 Zamýšlená komunita bude vycházet z ověřených principů a zásad 
předchozích komunit, které nabízí svůj výcvikový program od roku 1969. Výcviková 
komunita respektuje k tradici a zkušenost výcvikové školy SUR, s kořeny ve 
výcvikové větvi Eduarda Urbana.   
 Vedoucími nové komunity budou PhDr. Věra Rašková a PaedDr. Michael 
Chytrý s týmem lektorek a lektorů, jehož základem jsou dosavadní lektoři a výcvikoví 
terapeuti MUDr. Vlaďka Bečvárová, prim. MUDr. Petr Popov PhDr. Oswald Schorm, 
MHA, Mgr. Naďa Šolaja. Dle zájmu uchazečů bude tým komunity případně posílen o 
další výcvikové lektory. 
 Vedoucí komunity budou zároveň supervizory lektorů. Supervizi vedoucím 
komunity bude zabezpečovat PhDr. Lea Rathausová, supervizi týmu MUDr. Jiří 
Krombholz a PhDr. Hana Junová. PhDr. Jaroslav Šturma zajistí v průběhu trvání 
komunity praktický výcvik v základech nižšího a vyššího stupně relaxačních technik, 
resp. autogenního tréninku apod.  

Předpokládáme, že výběrové řízení pro budoucí frekventanty proběhne na 
jaře 2019 (zájemci by se měli přihlásit do konce r. 2018). Výcviková komunita začne 
svou činnost na podzim 2019 a měla by svou práci zakončit v říjnu 2024. 
 V současnosti probíhá konkrétní jednání o doplnění týmu o další lektory 
(výcvikové terapeuty). Jejich celkový počet bude záviset i na zájmu frekventantů. Při 
jejich výběru budou respektována kritéria osvědčená v rámci celého výcvikového 
systému.  

Příprava je koncipována tak, aby komunita poskytovala psychoterapeutický 
výcvik v předepsaném rozsahu i obsahu a naplňovala akreditační normy ČAP a EAP 
a budeme mít snahu naplnit i kriteria ČPS. O průběhu přípravy a vlastní činnosti nové 
komunity bude správní rada SUR průběžně informována. 
 
 
V Praze dne 10.9.2018 
 
 
 
PhDr. Věra Rašková      PaedDr. Michael Chytrý 
 
 
  
 


