
 

 

LETNÍ  ŠKOLA  2016   
 
 
Vážená paní, vážený pane, milí přátelé, 
 

léto se blíží stejně jako naše každoroční prázdninové setkání s homeopatií. Posíláme Vám tedy informace 
k letnímu semináři, na který jste se  přihlásil(a).  

Termín kurzu:  2. 7. – 8. 7. 2016 (So – Pá) 
Místo konání: hotel Jezerka, Seč - Ústupky 278.  Telefon do recepce: 469 676 327 

Lektor: David Mundy, R.S.Hom F.S.Hom 
Překlad: Mgr. Eva Leňová, Mgr. Jana Vlková 
 
Nástup na kurz: 2. 7. (sobota) 
Ubytování : od 14 h  - recepce hotelu (některé pokoje budou připraveny již od 13 h, některé po 14h) 
 
14 – 15,30 – prezence u stolku ve vstupní hale u recepce. Kongresový sál bude otevřen v 15,30 h 
15,45 –  seznámení s programem kurzu, organizační informace, dotazy  (kongresový sál - přízemí) 
 
16,00  – 18,45 –   seminář – David Mundy   (kongresový sál – přízemí) 
19,00  – večeře – jídelna  - přízemí 

rozpis jednotlivých stolů se jmény bude vyvěšen u jídelny a na nástěnce u recepce.  
 
Další dny – od neděle 3. 7.  do čtvrtka 7. 7. bude denní harmonogram následující: 
 
8 – 9h – snídaně (není nutné dodržovat zasedací pořádek, na snídaně se chodí v individuálních časech) 
9 – 12,30 – seminář -  David Mundy 
12,45 – 13,45 – oběd (je třeba dodržet zasedací pořádek). Jídla (obědy i večeře) na celý týden si na jídelníčku   
                           s vlastním jménem objednáte hned při první sobotní večeři. Výběr ze 4 jídel, z toho 2  
                           vegetariánská. Jedno vegetar. bude bezlepkové a jedno masové bezlepkové. 
13,45 –16,00 – individuální práce, konzultace s kolegy, samostudium. Ve zbývajícím čase rekreace   
16,00 – 18,45 seminář -  D. Mundy 
19,00 – večeře  
 
V pátek  8. 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 i v pátek probíhat  od 9 do 12,30 h.  Potom oběd ve 12,45. Po obědě odjezd. 
Konec kurzu je  8. 7. (pátek) -  po obědě  
 
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 k dispozici na nástěnce u recepce, kde bude také náš denní rozvrh  a další potřebné 

informace – např.rozpis stolů ( zasedací pořádek)  v jídelně. 

www.homeopatickaakademie.cz 

kurzy@alternativa.cz, tel.: 257 922 584 

Zbraslavské náměstí 461, 156 00 Praha 5 



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 náměstí obce Seč vás k hotelu Jezerka navedou ukazatele, které jsou dobře 
viditelné. Orientační bod je  hráze přehrady, kterou přejedete a pokračujete serpentinami lesem do kopce až 
k odbočce na hotel Jezerka. Parkování u hotelu zdarma. 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), je možné předem kontaktovat hotel a dojednat individuelní dopravu. Některé autobusy 
však staví v Ústupkách cca 300m od hotelu. 
 
S sebou nezapomeňte: 
Knihy (repertorium, event materii mediku a Organon, psací potřeby eventuelně notebook s prodlužovačkou. 
Kongresový sál je klimatizovaný, takže i  ve vedrech je možno zapojit mozkové závity, ale zejména dámám doporučuji 
vzít si na semináře svetr a ne jenom tílko. Pro jistotu doporučuji s sebou mít i teplejší sportovní oblečení a deštník 
(čímž zaženeme špatné počasí), plavky. Kdo bude chtít cvičit jógu, vezme si podložku. Vhodné je mít také deku, 
polštářek nebo malou  židličku na sezení venku a repelent. 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, ti z vás, kteří přijedou později,  se mi nahlásí po večeři. 
 
Vyúčtování doplatků a přeplatků vyřídíme v sobotu po večeři a v neděli po obědě v kongresovém sále. Vezmeme 
s sebou k prodeji i některé knihy.  

Program letní školy 
Pracovní semináře letní školy povede britský homeopat David Mundy, R.S.Hom F.S.Hom., mezinárodně známý 

lektor, vyučující pravidelně homeopatii nejen v anglických colleges, ale též např. v Japonsku. Praxi má v Londýně. U 

nás se představil na víkendovém semináři  před třemi lety a předvedl svou praktickou techniku odebírání případu, 

zvanou "Zrdcadlení" s níž se opět setkáme při rozborech případů. Bude s námi sdílet 40 let zkušeností, které při 

celostním léčení sbíral nejdříve jako akupunkurista a většinu své kariéry jako homeopat. Jak může syntéza různých 

homeopatických přístupů přispět k vyhledání nejlepšího možného similima pro pacienta. Jak "odemknout" případ. 

Do svého výkladu zahrne vedle klasického přístupu i některé další.  

V přednáškové části položí důraz na méně popsané léky říše živočišné, především léky z moře a léky z hmyzu. Bude 

se zabývat i léky z radioaktivních materiálů. Má přichystaná videa k dokumentaci s vých přednášek a seminářů. Jistě 

si opět přiveze dostatek dobré nálady, které měl při minulém pražském semináři na rozdávání.  

V rámci programu letní školy děláme téměř každý rok i ukázková vyšetření osob, které si sami přivedete. V letošním 
roce si přihlásil svůj případ zatím jen jeden student a to na pondělí od 9 h, takže je zde ještě prostor pro 1-2 případy. 
Případem může být samozřejmě i sám účastník semináře, musí si však dohodnout s některým kolegou, že dále jeho 
případ povede.                                                                                                                                         (změna programu vyhrazena) 

Připravili jsme pro vás jako vždy i několik kratších doplňkových  programů: 
V neděli si nejdříve uděláme jako každý rok příjemný večer u ohýnku (pokud počasí dovolí). 
Dva až tři večery  budou  přednášet  a vést semináře naši čeští lektoři (Mgr. Čehovský, M.Valášková, Ing. Matyáš). V 
úterý,  ve  středu a ve čtvrtek ráno  si od cca 7,45  zacvičíme jógu s Mgr. Povrovou. Věříme, že i tato neformální  
setkání opět přispějí k příjemné atmosféře těchto prázdninových dní. 

 
Vaše eventuelní dotazy zodpovím na výše uvedených číslech. Telefon pro případ nouze:  603 535 821 
 
Přeji příjemné dny a těším se na viděnou 2. 7. v hotelu Jezerka 
 
S přátelským pozdravem 
 

Za Alternativu Mgr. Vanda Čehovská          V Praze dne 10. 6. 2016 
 


