
 

 

LETNÍ  ŠKOLA  2013  
 
 

Vážená paní, vážený pane, milí přátelé, 

 

povodně doufáme skončily, léto se konečně blíží, stejně jako naše každoroční prázdninové setkání 

s homeopatií. Posíláme Vám tedy informace k letnímu semináři, na který jste se  přihlásil(a).  

 

Termín kurzu: 29. 6. – 5. 7. 2013   (So-Pá) 

Místo konání: hotel Jezerka, Seč - Ústupky 278.  Telefon do recepce: 469 676 327 

 

Lektor: Louis Klein, FSHom 

Překlad: Mgr. Eva Leňová, Mgr. Jana Vlková 

 

Nástup na kurz: 29. 6. (sobota) 

od cca 14,30 – ubytování – recepce 

14,30 – 15,30 – prezence u stolku ve vstupní hale u recepce 

15,45 –  seznámení s programem kurzu, organizační informace, dotazy  (kongresový sál - přízemí) 

16,00  – 18,45 – úvodní seminář - ing. Jan Matyáš:  Potencovaná záření - radiační a elektrické léky  

19,00  – večeře 

 

Další dny – od neděle 30.6.  do čtvrtka 4. 7. bude program v zásadě organizován takto: 

8,00 – 9,15 – snídaně 

9,30 – 12,30 – seminář -  Louis Klein 

12,45 – 13,30 – oběd 

13,30 –16,00 – individuální práce, konzultace s kolegy, samostudium. Ve zbývajícím čase rekreace   

16,00 – 18,45 seminář -  Louis Klein 

19,00 – večeře 

 

V pátek  5. 7.  je třeba vyklidit  pokoje do 10 h.  Bude připravena místnost u recepce, kde si uschováme svá zavazadla 

(pokud si je nechcete dát rovnou do auta). 

Seminář bude probíhat  od 9 do 12,30 h.  Potom oběd ve 12,45. Po obědě odjezd. 

 

Konec kurzu je  5. 7. (pátek) -  po obědě  

K obsahu: 

Letní školu povede kanadský homeopat Louis Klein,FSHom.   mezinárodní učitel homeopatie a autor odborných 

knih. Jeho specialitou je téma nosod, které přednášel na Homeopatické akademii v lednu 2012. Na toto téma vyšla 

v Alternativě také jeho světově známá kniha Miazmata a nosody. Na letošní letní škole však zazní i jiná témata a 

zejména budete s lektorem analyzovat konkrétní případy. V rámci  programu  letní školy  děláme každý rok i 

ukázková  vyšetření  osob, které si sami přivedete. V letošním roce si přihlásili naši studenti dva živé případy: paní 

Holmerová – úterý 2. 7. v 9,30,  paní Dufková  - čtvrtek v 9,30.  

Program: Stavební kameny pokročilého dynamického předpisování, případy, videa a materia medica 
 

Základy minerálů a periodické tabulky. Hydrogen a kyseliny; inertní plyny; motýli a ptačí léky; hmyzí a pavoučí léky; 

uhlíkové léky; rybí léky, jejich identita a hodnota. Neurologické a psychiatrické případy. Neobvyklá spiritualita a 

religiosní témata. Dynamické interakce: rostlinné léky a animální trauma. Individualizované homeopatické 

www.homeopatickaakademie.cz 

kurzy@alternativa.cz, tel.: 257 922 331 

Zbraslavské náměstí 461, 156 00 Praha 5 



předpisování pro stejné nemoci. Nová Materia medica nosodů. Nové miasmatické perspektivy. Studium Organonu a 

Hahnemannův vývoj. Klíčový bod a změna stavu. Koncízní obraz léku. 

 

Připravili jsme pro vás jako vždy  i několik  krátkých doplňkových večerních programů. 

V neděli večer si nejdříve uděláme jako každý rok  příjemný večer  u ohýnku (pokud počasí dovolí). 

Pondělní  večer budeme věnovat přednášce na téma: Může být člověk zdravý i nemocný v jednom čase? Může být 

nemocný, i když se předpokládá, že je zdravý? Co vyjadřuje pojem zdraví v současném světě? Můžeme dosáhnout 

absolutního zdraví - a jak? (Mgr. Jiří Čehovský).  V úterý večer  si můžete vyslechnout přednášku na téma: 

Magnesiové soli-společná témata, rozdíly, praktické případy ( Marie Valášková). První 3 dny budete mít také 

možnost si stejně jako vloni objednat osobní kondiční trénink (Kryštof Čehovský). Věříme, že i tato neformální 

večerní setkání opět přispějí k příjemné atmosféře těchto prázdninových dní. 

 

 

Služby zahrnuté v ceně pobytu: 

- 2  hodiny denně přístup do areálu aquacentra (krytý bazén, vířivka, parní sauna, infrakabina). Vnitřní bazén je 

v provozu denně 7:00 – 21:00 h, 

-  celodenní přístup do venkovního areálu  9-19h (venkovní vyhřívaný bazén 20m + brouzdaliště pro děti), -   Dále je v 

 hotelu  k dispozici sauna, posilovna,  tenisový kurt, ad. Sečská  přehrada je vzdálena od hotelu cca 300m.  

 Seznam služeb hotelu je vyvěšen na nástěnce u recepce, kde bude také náš denní rozvrh 

  a další potřebné informace. 

 

 

Doprava autem 

Hotel Jezerka se nachází cca 5 km za obcí Seč (Chrudimsko), v oblasti zvané Ústupky. Z Prahy  cca 100 km,  stejně 

jako např.z Brna. Z obce Seč vás k hotelu Jezerka  navedou ukazatele, které jsou dobře viditelné a to již od od 

odbočky vedoucí k hrázi přehrady, kterou musíte přejet.  

 

Veřejná doprava 

Vlakové spojení je např. do Třemošnice (cca 14  km) nebo do Pardubic, odtud pak autobusem cca 1 hodinu do Seče.   

Pokud byste měli problém s dopravou ze Seče do hotelu (cca 5 km), eventuelně  bychom  pro vás přijeli. Je třeba to 

však domluvit předem, abychom mohli vše dobře zorganizovat. 

   

S sebou nezapomeňte: 

Knihy!!! (repertorium, materii mediku), psací potřeby eventuelně notebook s prodlužovačkou. 

Teplejší sportovní oblečení a  deštník (čímž zaženeme špatné počasí), plavky, event. sportovní potřeby. Vhodné je vzít 

si podložku, deku nebo malou  židličku na sezení venku. Hudební nástroje jsou vždy velmi vítány.  

 

Ubytování bude provádět recepce hotelu podle mého seznamu, kde jsem zohlednila vaše požadavky. Prezenci 

přítomných budu dělat průběžně v hale u recepce, ty z vás, kteří přijedou později, prosím, aby se mi nahlásili např. 

během večeře nebo po úvodním semináři. 

Rozpis stolů na obědy a večeře bude vyvěšen u recepce a u restaurace. Doplatky a přeplatky budu vyřizovat v sobotu 

po večeři v kongresovém sále.  

 

Vaše event. dotazy  ráda zodpovím na výše uvedených číslech. 

 

 

 

 

Přeji příjemné dny a těším se na viděnou 29.6. 

 

 

S přátelským pozdravem 

 

Za Alternativu 

Mgr.Vanda Čehovská          V Praze dne 14. 6. 2013 


