
 
Zbraslavské náměstí 461, 156 00 Praha 5 

tel.: 257 922 584 
info@homeopatickaakademie.cz 

  www.homeopatickaakademie.cz 
 
 

V Praze dne 13. 9. 2017 
 

1) Termíny kurzů pro školní rok  2017/2018   
 
Přednášky pro  1. – 3. Ročník: 
 
Lektoři:  Mgr. Jiří Čehovský, Ing. Jan Matyáš,  MUDr. Petr Pudil,  Marie Valášková   
(pokud není uvedeno jinak) 
 
Rok 2017 
23. – 24. 9. –  2. + 3. ročník + abs. + ASPHP – MUDr. D. Siveková – gymnázium Na Zatlance 11, Praha 5  
30. 9. – 1. 10. –  1. ročník – úvodní kurz – gymnázium Botičská 
21. - 22. 10. -     1. ročník, 2. ročník (2.roč. v so praktic. seminář, v ne přednáška) – střední průmyslová škola  
               potravinář.technologií - VOŠ, SPŠ a SOŠ,  Podskalská 10,  Praha 2 
11. - 12. 11. -     1., 2.,  3. ročník – gymnázium  Botičská 1, Praha 2 
9. - 10. 12. -       1., 2. ročník - Botičská 
 
Rok 2018 
13. – 14. 1. –  1. + 2. + 3. ročník + absolventi + posluchači ASPHP – Pyramida – Dr. Frans Kusse (Holandsko)  
17. – 18. 2. –  1., 2. ročník – Botičská (2. ročník v sobotu praktický seminář, v neděli přednáška)   
10. – 11. 3. –  1. + 2. + 3. ročník + absolventi + posluchači ASPHP – FTVS (bude upřesněno) – zahraniční lektor 
14. – 15. 4. – 1., 2. roč. –  Botičská 
5. – 6. 5. – 1. + 2. + 3. ročník – FTVS  
2. 6.– 1., 2., 3. ročník – FTVS (dopoledne společná přednáška, od 14 h písemné seminární ročníkové práce) 
3. 6. – 1. +2. + 3. ročník + absolventi – FTVS – společná přednáška 
 
Místa konání se mohou změnit (např. v říjnu-kvůli volbám nemůžeme být v gymnáziu Botičská)– sledujte info na we-
bových stránkách. 
 
Praktika: 
 
Letní seminář:   30. 6. – 6. 7. 2018 (50 vyuč.hodin) – zahraniční lektor 

Semináře v gymnáziu Botičská 
Pro všechny ročníky. 18 – 21 h (4 vyuč. h)    

Středeční  – první středa v sudém  měsíci: 
rok  2017:    4. 10.,  6. 12. 
rok 2018:     7. 2.,    4. 4.,   6. 6.  

Páteční –v  sudém měsíci před kurzem: 
rok 2017:   20. 10.,    8. 12. 
Rok 2018:  16. 2.,   13. 4.,    1. 6. 

 
Semináře  na Zbraslavi 
Pro 3. ročník a absolventy. 9 -17 h(9 vyuč. h)  
 

Skupina A – soboty  
30. 9. 2017 
2. 12. 2017 
3. 2. 2018 
28. 4. 2018 

Skupina B – neděle  
1. 10. 2017 
3. 12. 2017 
4. 2. 2018 
29. 4. 2018    

Skupina C – soboty  
14. 10. 2017 
16. 12. 2017 
10. 2. 2018 
7. 4. 2018 
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2) Úvodní kurz pro 2. a 3. ročník a pro posluchače ASPHP – MUDr. Danuša Siveková 
 
23. – 24. 9. 2017  - program naleznete na www.homeopatickaakademie.cz  v sekci Pro studenty 
Místo konání: gymnázium Na Zatlance 11, Praha 5 od 9h 
Cena: 1 900 Kč. Platba v hotovosti na místě 
Lektor: MUDr. Danuša Siveková 
Témata: Osvědčené indikace: ORL // Psychosomatika – průřez případy z 25 leté praxe // Lantanoidy – úvod do skupi-
ny léků a možnosti použití // Osvědčené indikace: Nemoci pohybového aparátu. Traumata  
 
Na tomto kurzu obdrží studenti loňského 1. – 3. ročníku zároveň s opravenými písemnými pracemi z června také  
Potvrzení o ukončení příslušného ročníku. Přijít mohou tedy i absolventi 3. ročníku, zejména pokud si nejsou 
jisti, že mají ukončenou docházku. Nepřítomným zašleme potvrzení i písemku poštou. 
 

3) Medicínské minimum: 
 
25 – 26. 11. 2017 – přednáška I. – MUDr. Pitínová  - gymnázium Botičská 
24. – 25. 2. 2018 – přednáška II. – MUDr. Pitínová -  gymnázium Botičská 
 
Informace a programy jednotlivých víkendů jsou na webových stránkách. 
Tyto kurzy nejsou povinné a nezapočítávají se do hodin docházky na Homeopatické akademii. Mohou je kdykoli 
navštěvovat (po předchozím přihlášení)  jak současní studenti 1.– 3.ročníku, tak bývalí absolventi. 
Studenti, kteří absolvovali v minulých letech kurzy III a IV a chtějí cyklus dokončit, musejí se nyní přihlásit na před-
nášky I. a II. Jednotlivé víkendy jsou samostatné celky, takže je jedno, zda nejdříve navštěvujete kurzy III. a IV. a 
následně další rok kurzy I. a II. nebo opačně. 
Místo konání: gymnázium Botičská 1, Praha 2.   9–18 sobota, 9–16 neděle. 
Cena  dvou víkendových kurzů školního roku 2017/18  je 3 200 Kč, platbu je třeba zaslat do konce října na účet: 
126893369/0800  VS 2511.  Ještě máme 6 volných míst na tento školní rok !! 

 
4) Zahraniční přednášky: 
  
9 – 18 sobota, 9 – 16,30 neděle 
 
13. – 14. 1. 2018 – Dr. Frans Kusse (Holandsko) – autor knihy „Dětské typy v homeopatii“, která vyšla v Alternativě 
v českém jazyce. Místo konání – kongresový sál hotelu Pyramida, Praha 6, Bělohorská 24 
 
10. – 11. 3. 2018 – jméno zahraničního lektora oznámíme na podzim. Kongresový sál – FTVS, Praha 6. 
 

5) Praktické semináře 
 
Homeopatická akademie nabízí během tříletého studia kromě přednášek celkem více než 500 hodin praktických se-
minářů. Připomínám, že studenti musí během svého tříletého studia absolvovat do termínu své závěrečné ústní 
zkoušky minimálně 120 h praktických cvičení. Studenti mohou získat část praktických hodin (max. 12 h za dobu stu-
dia) formou písemně zpracovaného vlastního případu. Jedna kazuistika bude počítána jako jeden čtyřhodinový prak-
tický seminář. Práci dle našeho uvážení zveřejníme na našich webových stránkách. 
 
a) Letní škola 2018   
Hotel Jezerka u Sečské přehrady, celkem 50 vyučovacích hodin. 
Termín: 30. 6. – 6. 7. 2018.  Cena pro studenty a absolventy HA cca 6 000 Kč (pro zájemce mimo HA 7 500 Kč.) Uby-
tování včetně plné penze v hotelu Jezerka se pohybuje také kolem 6 000 Kč.  O letní školy je tradičně velký zájem, 
předběžné přihlášky je možné posílat již nyní, ubytování si bude možné zarezervovat na webovém formuláři hotelu 
Jezerka nejpozději od ledna.  
Jméno lektora oznámíme do konce roku 
 

http://www.homeopatickaakademie.cz/
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b) Celodenní sobotní semináře pro 2. ročník na Zatlance  (v rámci a termínu běžné výuky)   
21. 10. 2017 a 17. 2. 2018 – případy z praxe lektorů. Studenty druhého ročníku upozorňuji, že tyto 2 dny se 
započítávají do praktik (každý kurz jako 10 vyuč.hodin), nikoli do docházky na přednášky. K uzavření 2. ročníku je 
tedy třeba absolvovat 8 víkendů. 
 
c) Středeční  v Botičské: První středa v sudém měsíci (5x ročně)  od 18 do 21 h (4 vyuč.h). Pro všechny ročníky. 
Úhrada 300 Kč za každý seminář zvlášť na místě. Není třeba předem hlásit svou účast. Rozbory  případů studentů 
s následnými kontrolami.  Lektor ing. Matyáš 
 
d) Páteční v Botičské: V sudém měsíci před kurzem (5x za rok)  – vždy od 18 do 21 h (4 vyuč.h). Úhrada 300 Kč za 
každý seminář zvlášť na místě. Není třeba předem hlásit svou účast. Rozbory  případů studentů s následnými 
kontrolami Lektor M. Valášková 

 
e) Celodenní sobotní nebo nedělní  na Zbraslavi – pro 3.roč. a absolventy 
 Lektoři: M. Valášková a J. Matyáš 
Stejně jako v minulých letech  budou mít možnost studenti 3. ročníku a absolventi pracovat s lektorem v malých 
skupinách – maximálně 14 posluchačů. 
Tato praktika  jsou celodenní (sobota nebo neděle), pro každou skupinu 4x ročně, vždy 9 – 17 h. 
Cena za školní rok 4400 Kč (vždy 9 vyuč.h, celkem za rok 36 h)  
Platba předem na celý školní rok  na účet: 126893369/0800.  Jako variabilní symbol uveďte prosím datum prvního 
semináře. 
 
Ve skupině A a B je ještě několik volných míst. Na tato místa se mohou nyní přihlásit zájemci ze 2.ročníku a absol-
venti. Přihlášky zašlete na:  vanda.cehovska@alternativa.cz   
Jedná se ovšem jen asi o 4 volná místa. Nejpozději 2 týdny před vaším prvním termínem obdržíte e–mail od lektora 
s potřebnými informacemi. 

6) Náhradní termín písemných zkoušek (za 1., 2., 3. ročník) 

21. 10. (So) – od 14 h – budova  VOŠ, SPŠ a SOŠ,  Podskalská 10,  Praha 2 
Zájemci (pokud tak již neučinili) nahlásí co nejdříve svou účast. 

 
7) Závěrečné ústní zkoušky Homeopatické akademie  
l. termín: 19. 10. 2017 (čt)  14,00 – 19h 
2. termín: 14. 11.2017  (út) 13 – 19h  
3. termín: 9. 1. 2018 (út) – opravný termín   15 – 18h 
Zkoušejí vždy 2 z těchto lektorů: MUDr. Ryba, MUDr. Pudil, Mgr. Čehovský, Ing. Matyáš 
Místo konání: Alternativa, Zbraslavské náměstí 461, Praha 5 
  
Na vybraný termín se uchazeč sám přihlásí (písemně nebo telefonicky). Již dříve přihlášené studenty samozřejmě 
evidujeme, nemusí se znovu hlásit. Ústní zkouška probíhá cca 20 – 30 min. Strukturu zkoušky – Témata a seznam 
léků k ústní zkoušce –  naleznete na www.homeopatickaakademie.cz 
Přihlásit se mohou všichni absolventi 3. ročníku (ať již loňští nebo dřívější), kteří mají splněnu povinnou docházku na 
přednáškách i na praktických seminářích a vykonali úspěšně alespoň 2 písemné ročníkové práce. Zkoušky se mohou 
zúčastnit také ti, kteří při loňské nebo dřívější zkoušce  neuspěli a  museli si během roku své vědomosti ještě utřídit a 
doplnit.  
Posluchače, kteří se k závěrečné zkoušce  přihlásili, ale nemají splněnu některou z podmínek pro absolvování ústní 
zkoušky, budu včas o této skutečnosti informovat.  
Přihlášení zájemci obdrží cca měsíc před příslušným datem pozvánku se všemi potřebnými informacemi včetně 
hodiny, kdy se mají ke zkoušce dostavit.  Úspěšným absolventům budou diplomy předány jako obvykle na lednovém 
kurzu.  
 
 

mailto:vanda.cehovska@alternativa.cz
http://www.homeopatickaakademie.cz/
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8) Kurzy Autopatie  

Veškeré informace a kompletní termíny naleznete na www.autopatie.cz 
Lektoři: J. Čehovský, J. Matyáš, K. Čehovský 
Studenti Homeopatické akademie absolvují během tříletého studia všechny 3 kurzy v rámci učebního plánu. Možno 
kombinovat se samostatnými kurzy autopatie I., II., III. 
Upozorňujeme studenty akademie zejména na Kurz autopatie pro pokročilé – 4. 11. 2017,  konferenci Autopatie-  
27. 1. 2018 a Jarní praktický seminář 6. – 8. 4. 2018. 

9)  Výroční X. konference o  autopatii  27. 1. 2018 

Po úspěšných devíti konferencích opět organizujeme toto setkání lidí, používajících autopatii. Další příležitost podělit 
se s ostatními o své zkušenosti a diskutovat o nich. Jádrem konference jsou referáty účastníků, zaměřené zejména na 
popisy případů. Může jít jak o zkušenosti z profesionální praxe, tak i o zprávy o samoléčbě a léčení v rodině, nebo 
dalších tématech.  Mgr. Čehovský  opět přednese své nové zkušenosti s touto rychle se rozvíjející metodou. Přihlášky 
k účasti zašlete e–mailem do 5. ledna 2018. Účastníci, kteří se rozhodnou přednést referát, jej zašlou nejpozději do 
konce roku na: kurzy@autopatie.cz  Budou následně  vyrozuměni o jeho zařazení do programu. Délka referátů cca 5 
až 40 min. Účastnický poplatek: cca 1 000 Kč včetně oběda.  Pro ty, kdo přednesou referát, je účast zdarma. Více 
informací bude uveřejněno na www.autopatie.cz 

10) HOMEO – homeopatický software v českém jazyce  

Moderní homeopatický diagnostický program vyvinutý ve spolupráci s lektory Homeopatické akademie. Navržen s 
mnoha pokročilými funkcemi jako je například repertorizace z materií medik, sofistikované vyhledávání, rozšířené 
možnosti repertorizační analýzy ad. Obsahuje několik repertorií, mnoho materií medik a další odbornou literaturu 
(celkem cca 10 000 stran textů). Potěší moderním designem a snadným intuitivním ovládáním. Můžete si jej pro-
hlédnout a vyzkoušet během většiny našich školení nebo v kanceláři na Zbraslavi. Podrobné informace naleznete na 
www.alternativa.cz  

11) Literatura  

Připravujeme (vyjde koncem roku 2017): 

James Tyler Kent: Klinické případy ; Aforismy 
Dvě menší práce  nejznámějšího amerického homeopata, jehož díla, především Přenášky o Materii medice a Reperto-
rium stále tvoří základ současné diagnostické literatury klasické homeopatie.  Klinické případy dávají nahlédnout do 
dílny  Prof. Kenta. Jeho praxe se vyznačovala hlavně jednorázovým podáním vysoké potence a  celostním, tzv. konsti-
tučním pojetím.  Popisy více než sta případů ukazují, jak  kentiánská homeopatie  v reálu vypadá  a seznámíme se s 
případy vyléčení "nevyléčitelných" nemocí a stavů. Dovíme se  mnoho nejen o metodě, ale  také o obrazech použi-
tých léků.  Aforismy  jsou krátké úryvky z přednášek, citlivě vybrané a sestavené jeho žáky. Osvětlují jasně a stručně 
autorův přístup k případu, ale odkazují i k širšímu filosofickému rámci jeho pojetí homeopatie, utvářenému  praxí a 
ovlivněnému  Organonem, spirituální filosofií Emanuela Swedenborga  a celkovým kulturním klimatem jeho doby, 
přelomu 19. a 20. stol., 300 str. 
 

Již vyšlo: 

Dětské typy v homeopatii – Frans Kusse 
Charakteristické duševní a fyzické vlastnosti padesátišesti hlavních dětských lékových typů. 296 str., váz.,  459 Kč.  

Rakovina a moje homeopatická metoda – Dr. A.U. Ramakrishnan  
Rakovinu je možné zlepšit, zmírnit a vyléčit homeopatickými léky. Je také možné provádět její prevenci, zejména v 
rodinách, kde se rakovina vyskytla. Známý indický lékař Dr. A.U. Ramakrishnan vyvinul metody použití homeopatic-
kých léků k praktickému dosažení těchto cílů. Kniha je stručným, ale úplným a podrobným průvodcem, jak homeopa-
ticky léčit nejrůznější formy rakoviny. 260 str., váz. 590 Kč 
 
 

http://www.autopatie.cz/
mailto:kurzy@autopatie.cz
http://www.autopatie.cz/
http://www.alternativa.cz/
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Střevní nosody – Dr. Russell Malcolm 
Materia medica s repertoriem předního současného britského homeopata pojednává o kategorii léků, která má v 
knihách dosud jen slabé zastoupení a popisy těchto dobře vyzkoušených léků nám zatím chyběly. Řada zahraničních 
homeopatů v čele s autorem knihy však referuje překvapující celostní účinky homeopatických léků vyrobených pře-
vážně ze střevních mikroorganismů. Práce navazuje na objevy homeopatických lékařů E. Bacha (též autora známé 
květové terapie), J. Patersona a J. Wheelera.  329 Kč, dotisk 
 
Pozn.: Nejnovější info naleznete vždy na obchod.alternativa.cz 
 

12) www.homeopatie.cz 

Sdílejte své zkušenosti, poznatky a názory s ostatními. Pokud máte zajímavou kazuistiku, nebo jakékoli téma na poli 
homeopatie, o které byste se chtěli podělit se svými kolegy, rádi je uveřejníme a zpřístupníme tak širokému publiku. 
U článku mohou být uvedeny kontakty na autora, což znamená reklamu pro Vaši praxi. Za články vyplácíme honorář. 
Příspěvky zasílejte na adresu redakce@homeopatie.cz   
 

 
Souhrn míst konání kurzů a dopravní spojení: 
 
Gymnázium Na Zatlance, Na Zatlance 11, Praha 5 – Smíchov 
Metro B – výstup stanice Anděl. Pěšky po Plzeňské ulici a třetí doleva je ulice Na Zatlance. Velká budova gymnázia se 
nachází po pravé straně (trochu do kopečka). Od metra je to cca 5 min. Do stanice Anděl jedou také tyto tramvaje: č. 9, 
10, 4, 7. Za rohem je další stanice tramvají 20, 12,14. 
      
Střední průmyslová škola potravinář.technologií - VOŠ, SPŠ a SOŠ,  Podskalská 10,  Praha 2 
MetroB-stanice Karlovo náměstí, výstup směr Palackého nám., vyjít nejvzdálenějším východem z vestibulu, pokračo-
vat rovně přes Zítkovy sady do Podskalské ulice (od metra cca 350 m). Nebo tramvaj 3, 4, 7, 10, 16, 17 - výstup Palac-
kého nám., nebo 3, 7, 17 - výstup Výtoň.   
 
Gymnázium Botičská, Botičská 1, Praha 2 
Metro B – stanice Karlovo náměstí, výstup směr Palackého nám., pak pěšky cca 8 min. Nebo z metra B Karlovo nám 
přestoupit na tram 24, 14, 18 - výstup Botanická zahrada nebo Albertov. Možno také tramvají 17, 3, 7, 2  do stanice 
Výtoň. Parkování v okolí gymnázia možné jen na tzv. zelených zónách – o víkendu zdarma (např. Ostrčilovo nám)  
nebo oblast Albertova  
 
FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, José Martího 31, Praha 6 – Vokovice 
Dopravní spojení: Metrem A do stanice Nádraží Veleslavín, potom buď 5 min pěšky nebo 1 stanici tramvají 20, 26 do 
stanice Nad Džbánem. Žlutá budova FTVS se nachází po levé straně-souběžně s hlavní ulicí – Evropskou, po které 
jede tramvaj. Automobilisté pojedou po ul. Evropské, hlavní přístupové trase k letišti – orientační bod – budova City 
Bank po pravé straně a velký nápis T-mobile. 
 
Hotel Pyramida – kongresový sál,  Bělohorská 24, Praha 6 
Dopravní spojení: zastávka Malovanka - bus 108, 174, 180, tram 22, 25, 57 
 
Vyhledání dopravního spojení zde: http://spojeni.dpp.cz 

  
 
 
Těšíme se na naše další vzájemná setkání při poznávání homeopatie.   
 
S přátelským pozdravem 
Mgr. Vanda Čehovská 

 

http://obchod.alternativa.cz/
mailto:redakce@homeopatie.cz
http://spojeni.dpp.cz/

