
 
Zbraslavské náměstí 461, 156 00 Praha 5 

tel.: 257 922 584 
info@homeopatickaakademie.cz 

  www.homeopatickaakademie.cz 
 
 

V Praze dne 13. 9. 2018 
 

1) Termíny kurzů pro školní rok  2018/2019   
 
Lektoři:  Mgr. Jiří Čehovský, MUDr. Tomáš Lebenhart, Ing. Jan Matyáš, MUDr. Petr Pudil, Marie Valášková   
(pokud není uvedeno jinak) 
 
Místa konání:  
Gymnázium Na Zatlance 11, Praha 5 
Gymnázium Botičská 1, Praha 2 
Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy (FTVS), José Martího 31, Praha 6  
Masarykova kolej, Praha 6 
Alternativa - Homeopatická poradna, Zbraslavské náměstí 461, Praha 5  
 
 Pozn.: Změna místa konání jednotlivých kurzů vyhrazena - je třeba sledovat www.homeopatickaakademie.cz 
 

Přednášky pro 1. – 3. ročník 
Rok 2018 
22. – 23. 9.  2. + 3. roč. + ASPHP – gymnázium Na Zatlance 11, Praha 5 – MUDr. Siveková 
6. – 7. 10.           1. roč. – gymnázium Na Zatlance 11, Praha 5 
27. – 28. 10.      1. roč., 2. roč. (2. roč. v so praktický seminář, v ne přednáška) – gymnázium Botičská 1, Praha 2 
17. – 18. 11. 1., 2., 3. ročník – Botičská  
8. – 9. 12.     1., 2. ročník - Botičská   
 
Rok 2019 
19. – 20. 1.    1. + 2. + 3. roč. + absolv. + posluchači ASPHP – Masarykova kolej, Praha 6, Dr. Massimo Mangialavori 
16. – 17. 2.   1., 2. ročník – Botičská (2. ročník v sobotu praktický seminář, v neděli přednáška)   
16. – 17. 3.  1. + 2. + 3. ročník + absolv. + posluchači ASPHP – Masarykova kolej, Praha 6, zahraniční lektor 
13. – 14. 4.    1., 2. roč. – Botičská 
4. – 5. 5.  1. + 2. + 3. ročník – FTVS  
1. 6.                1., 2., 3. ročník – FTVS (dopoledne společná přednáška, od 14 h písemné seminární ročníkové práce) 
2. 6.                1. + 2. + 3. ročník + absolventi – FTVS - společná přednáška 
 

Medicínské minimum 
10. – 11. 11.  přednáška III. – MUDr. Pitínová  (gymnázium Botičská) 
5. – 6. 1.  přednáška IV. – MUDr. Pitínová  ( gymnázium Botičská) 

 
Praktické semináře 
Letní škola (50 vyuč. hodin)  29. 6. – 5. 7. 2019 – zahraničního lektora oznámíme na podzim 

 
Semináře v gymnáziu Botičská      
Středeční – první středa v sudém  měsíci: 
rok 2018: 3. 10., 5. 12. 
rok 2019: 6. 2., 3. 4., 5. 6.  
 

Páteční – v sudém měsíci před kurzem: 
rok 2018: 26. 10., 7. 12. 
Rok 2019: 15. 2., 12. 4., 31. 5. 

 

mailto:info@homeopatickaakademie.cz
http://www.homeopatickaakademie.cz/
http://www.homeopatickaakademie.cz/


 2 

Supervize na Zbraslavi    

Skupina A - Matyáš 
14. 10. 2018 
9. 12. 2018 
3. 2. 2019 
13. 4. 2019 
 

 
 

 
Skupina B - soboty - Valášková 
13. 10. 2018 
15. 12. 2018 
23. 2. 2019 
6. 4. 2019 

 

2) Úvodní kurz pro 2. a 3. ročník a pro posluchače ASPHP  
– přednáší slovenská homeopatka MUDr. Danuša Siveková 
22. – 23. 9. 2018 – program naleznete na www.homeopatickaakademie.cz  v sekci Pro studenty 
Místo konání: gymnázium Na Zatlance 11, Praha 5, od 9 h 
Cena: 2 100 Kč. Platba v hotovosti na místě 
Témata: * Homeopatická celostní léčba emocí - strach, úzkost, deprese aj. * Dermatologie  - homeopatická léčba a 
případy * Zkušenosti z ordinace homeopatické lékařky s více než 25 letou praxí: „Když se daří a případ se úspěšně 
vyvíjí navzdory nepříliš dobré prognóze“. „Když nevíte jak dál…“ 
 
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 za 3. r. Nepřítomným zašleme potvrzení i písemku poštou. 
 

3) Medicínské minimum: 
10 – 11. 11. 2018  přednáška III. – MUDr. Pitínová  
5. – 6. 1. 2019  přednáška IV. – MUDr. Pitínová  
Informace a programy obou víkendů jsou na webových stránkách. 
Tyto kurzy nejsou povinné a nezapočítávají se do hodin docházky na Homeopatické akademii. Mohou je  navštěvovat 
(po předchozím přihlášení)  jak současní studenti 1.– 3. ročníku, tak bývalí absolventi. Na každý cyklus je třeba se 
přihlásit. 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. Navázat můžete tedy např. i po dvouleté pauze. 
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 1011.  Ještě máme na tento školní rok volná místa!! 
 

4) Další zahraniční přednášky:    
19. – 20. 1. 2019 – Dr. Massimo Mangialavori – Itálie  
Světoznámý učitel homeopatie, jedna z největších „celebrit“ současné homeopatické scény. 
16. – 17. 3. 2019 – jméno zahraničního lektora oznámíme na podzim.  
 
Místo konání – kongresový sál – ČVUT -Masarykova kolej, Praha 6 
 

5) Praktické semináře 
Jak víte, Homeopatická akademie nabízí během tříletého studia kromě přednášek celkem více než 500 hodin praktic-
kých seminářů. Připomínám, že studenti musí během svého tříletého studia absolvovat do termínu své závěrečné 
ústní zkoušky minimálně 120 h praktických cvičení. Praktické hodiny můžete získat kombinací níže uvedených semi-
nářů. Studenti mohou získat část praktických hodin (max. 12 h za dobu studia) formou písemně zpracovaného vlast-
ního případu. Jedna kazuistika bude počítána jako jeden čtyřhodinový praktický seminář. Práci dle našeho uvážení 
zveřejníme na našich webových stránkách. 
 

http://www.homeopatickaakademie.cz/
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a) Letní škola 2019   
Hotel Jezerka u Sečské přehrady, celkem 50 vyučovacích hodin. 
Termín: 29. 6. – 5. 7. 2019.  Kurzovné pro studenty a absolventy HA 6 500 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 
 
b) Celodenní sobotní semináře pro 2. ročník na Zatlance (v rámci a termínu běžné výuky)   
27. 10. 2018 a 16. 2. 2019 – případy z praxe lektorů. Studenty druhého ročníku upozorňuji, že tyto 2 dny se započítá-
vají do praktik (1 den jako 10 vyuč. hodin), nikoli do docházky na přednášky. K uzavření 2. ročníku je tedy třeba ab-
solvovat 8 víkendů. 
 
c) Středeční  v Botičské: První středa v sudém měsíci (5x ročně) od 18 do 21 h (4 vyuč. h). Pro všechny ročníky i ab-
solventy.  Úhrada 400 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  400 Kč za 
každý seminář zvlášť na místě. Není třeba předem hlásit svou účast. Rozbory případů studentů s následnými kontro-
lami Lektor M. Valášková 

 
e) Supervize 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: 
2701365124/2010. Jako variabilní symbol uveďte prosím datum prvního semináře. Celkové informace zde, nebo na 
webu v sekci pro studenty. 
Nejpozději 2 týdny před vaším prvním termínem obdrží všichni přihlášení e–mail od lektora s potřebnými informa-
cemi. 
Ve skupině A  je ještě několik volných míst. Na tato místa se mohou nyní přihlásit i zájemci ze 2. ročníku a 

absolventi. Přihlášky zašlete na info@homeopatickaakademie.cz 
 

6) Náhradní termín písemných zkoušek (za 1., 2., 3. ročník) 
27. 10. (So) – od 14 h – gymnázium Botičská 1, Praha 2 
Zájemci (pokud tak již neučinili) nahlásí co nejdříve svou účast. 

 
7) Závěrečné ústní zkoušky Homeopatické akademie  
1. termín: 16. 10. 2018 (út) 14 – 19h 
2. termín: 15. 11. 2018 (čt) 14 – 19h  
Zkoušejí vždy 2 z těchto lektorů: MUDr. Pudil, Mgr. Čehovský, Ing. Matyáš 
Místo konání: Alternativa, Zbraslavské náměstí 461, Praha 5 
Na vybraný termín se uchazeč sám přihlásí. 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 do-
cházku 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 ješ-
tě 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.  

 

https://www.homeopatickaakademie.cz/wp-content/uploads/2018/04/Supervize-3.roč.-2018-19-termíny-a-skupiny.pdf
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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. Homeopaty upozorňujeme zejména na Kurz autopatie pro 
pokročilé – 3. 11. 2018, konferenci Autopatie -  2. 2. 2019 a Jarní praktický seminář 5. – 7. 4. 2019. 

 

9) 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 také z materií medik, sofistikované vyhledávání, rozšíře-
né 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  
 

10) Literatura  
Připravujeme:  
Alan V. Schmukler: Domácí příručka homeopatie od A do Z  
Americký homeopat Alan V. Schmukler má velké zkušenosti v léčbě a výuce a je také známým publicistou. Působí 
jako hlavní redaktor mezinárodního odborného časopisu Hpathy.com se sídlem ve Philadelphii. Jeho kniha přinese 
přehledně utříděné informace jak těm, kteří homeopatii již používají v rodině při svépomoci, tak i profesionálním 
homeopatům. 450 Kč, vyjde 1. 10.  
 
Již vyšlo: 
James Tyler Kent: Klinické případy; Aforismy 
Dvě menší práce  nejznámějšího amerického homeopata, jehož díla, především Přednášky o Materii medice a Reper-
torium stále tvoří základ současné diagnostické literatury klasické homeopatie.  Klinické případy dávají nahlédnout do 
dílny prof. Kenta. 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 použitých 
léků.  Menší část publikace tvoří Aforismy, 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 homeopatie, utvářenému  praxí 
a ovlivněnému  Organonem, spirituální filosofií Emanuela Swedenborga, učením Platona a představující autora jako 
významného myslitele, který má stále co říci dnešním homeopatům. 
Pozn.: Nejnovější informace o knihách nejen o homeopatii naleznete vždy na obchod.alternativa.cz 
 

11) 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   
 

http://www.autopatie.cz/
http://www.alternativa.cz/
http://obchod.alternativa.cz/domaci-prirucka-homeopatie-od-a-do-z-alan-v.-schmukler
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12) 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. 
      
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 
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. 
 
ČVUT -  Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6, kongresový sál.  
Metrem A do stanice Dejvická, pak tramvají do zastávky Thákurova (jedna zastávka), nebo nahoru po Evropské pěšky 
– cca 10 minut chůze. Ulice Thákurova se nachází po pravé straně, kolmo na ulici Evropskou. U vchodu do Masaryko-
vy koleje jsou vlajky Evropské unie a ČVUT. Pro automobilisty je možné parkování v okolních ulicích v omezené míře 
(na tzv. bílých zónách, o víkendu zdarma). 
 
Vyhledávání dopravního spojení zde: http://spojeni.dpp.cz 

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

http://www.masarykovakolej.cz/
http://spojeni.dpp.cz/

