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Milí kolegové a přátelé homeopatie,

Rada HLA ve spolupráci s lektory CEDH a ostatními přednášejícími pro vás připravila ojedinělou akci:
LITOVELSKÉ HOMEOPATICKÉ FÓRUM.

Hlavním záměrem je umožnit setkání všem odborníkům ve zdravotnictví, kteří mají o homeopatii
zájem – tedy lékařům, veterinárním lékařům, farmaceutům, klinickým psychologům, porodním 
asistentkám, rehabilitačním pracovníkům, zdravotním sestrám. 

Cílem je vzájemně se obohatit o autentické poznatky a zkušenosti klinické homeopatie v jednotlivých
oborech. Proto budou přednášky přístupny všem.

Součástí odborného programu budou také workshopy podle jednotlivých specializací. Zde předpo-
kládáme aktivitu všech účastníků formou vlastních kasuistik a širokou diskuzi. Workshop povede
odborník dané specializace s mnohaletou zkušeností s klinickou homeopatií ve vlastní praxi. Průběh
workshopů bude zaznamenán a zápis z něj dostanou všichni účastníci. Tedy každý se dozví vše 
podstatné i z těch workshopů, kterých se osobně neúčastnil.

Lékaři mohou přijet se svými zdravotními sestrami z ordinace, pro které /a nejen pro ně/ je připraven
workshop o Bachových esencích. 

Nedílnou součástí je doprovodný a kulturní program, během kterého bude prostor pro osobní kontakty
a neformální diskuzi.  

Těšíme se na vaši účast a prosíme o vaše kasuistiky, aby vzájemné sdílení bylo co nejbohatší.

Za Radu HLA a organizační tým LHF
MUDr. Hana Váňová, předsedkyně Rady HLA

 



PROGRAM LITOVELSKÉHO HOMEOPATICKÉHO FÓRA

ČTVRTEK,  30. 5. 2013

15:00 – 16:00 registrace

16:00 – 18:00 zahájení, přivítání starostou města Litovle, přednáška MUDr. Hany Váňové

18:00 – 19:30 večeře

19:30 Kulturní program 
Autorský pořad Martiny a Mariána Pavlíkových DÉMANT A SLZA
(čelo a lidský hlas   Marián Pavlík je koncertní mistr Moravské filharmonie Olomouc, 
Martina Pavlíková protagonistka Rapsodického divadla)

PÁTEK,  31. 5. 2013

9:00 – 12:00 Odborné workshopy dle profesních sekcí 
(v čase 10:30 – 11:00 coffee break)
Lektoři jednotlivých workshopů:
Lékaři: MUDr. Kateřina Formánková, MUDr. Eliška Bartlová
Veterinární lékaři: MVDr. Michaela Švaříčková
Psychologové: Mgr. Eva Pávková
Farmaceuti: Mgr. Šárka Chlebanová
Porodní asistentky: Bc. Radmila Dorazilová, Bc. Romana Gogelová
Fyzioterapeuti: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.
Bachova květová terapie pro zdravotní sestry: Mgr. Zuzana Sommer

12:00 – 12:30 Valná hromada HLA  (volební) 

12:30 – 14:00 oběd

14:00 – 17:00
(v čase 15:30 – 16:00 coffee break)

14.00 – 14:45 MUDr. Jaroslav Čupera – „VĚDECKÉ DŮKAZY V HOMEOPATII“
14:45 – 15:30 Mgr. Margareta Šlemínová – „MOŽNOSTI A LIMITY HOMEOPATIE V OBLASTI 

MENTÁLNÍHO ZDRAVÍ“ (aktuality z 2. světového kongresu, praktické aplikace)

16.00 – 16:45 Firemní prezentace firmy BOIRON 

17.00 – 17:30 Slavnostní předávání diplomů absolventům seminářů pro nelékařské profese

19.00 Návštěva PIVOVARu Litovel – raut v pivovarské restauraci, prohlídka, ochutnávka piv, 
jazzový koncert Ivy Kevešové

SOBOTA 1. 6. 2013

9:00 – 13:00
(v čase 10:30 – 11:00 coffee break)

9:00 – 9:45 PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.: „PŘÍNOS HOMEOPATIE V REHABILITACI“
9:45 – 10:30 Bc. Radmila Dorazilová: „HOMEOPATIE V PÉČI PORODNÍ ASISTENTKY O ŽENU 

A NOVOROZENCE  – informace pro každého“
PharmDr. Renata Semeráková: „ZKUŠENOSTI LÉKÁRNÍKA S HOMEOPATIÍ“

11:45 – 12:30 MVDr. Michaela Švaříčková: „CO BY MĚL KAŽDÝ MAJITEL ZVÍŘETE VĚDĚT 
O HOMEOPATII“

12:30 – 13:00 Mgr. Zuzana Sommer: BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE – firemní prezentace

13.00 – 14:30 oběd

15:00 Workshop pro účastníky fóra - Bachova květová terapie (zrealizujeme v případě zájmu)

od 15 hodin Doprovodný program – procházka Litovlí s průvodcem, výlet na hrad Bouzov a další... 

 

11:00 – 11:45 

–

Odborné přednášky

Přednášky určené pro všechny účastníky fóra i pro laickou veřejnost



ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Místo konání:
Záložna (historická secesní budova) a Městský klub, náměstí Přemysla Otakara 778, Litovel, 784 01 

Účastnický poplatek:
Výše účastnického poplatku: 3.100,- Kč (Poplatek zahrnuje odborný program, 3x coffee break v průběhu
konání LHF, 2x oběd, 2x večeře formou rautu, bohatý kulturní program)
SLEVY: člen HLA 10%, student CEDH 10%, diplomovaní 10%
Po obdržení přihlášky (písemné nebo ON-LINE) Vám zašleme zálohovou fakturu k úhradě účastnického
poplatku. Řádný daňový doklad obdržíte 14 dnů od provedení platby.

Přihláška:
1. Odesláním přiložené tištěné přihlášky na adresu:

Homeopatická lékařská asociace, Národní 11, Praha 1, 110 00
2. ON-LINE – rychle, jednoduše, bezpečně na www.hla-homeopatie.cz nebo www.cedh.cz

Dopravní spojení:
Autem (18 km od Olomouce)
Z Prahy: Praha - Brno - Olomouc (dálnice) - Litovel (300 km) 
Z Ostravy: Ostrava - Olomouc (dálnice) - Litovel (117 km) 
Veřejnou dopravou:
Z Olomouce autobusem do Litovle (cca 30 min.). Konkrétní spojení vyhledáte na www.idos.cz. 

Tip na ubytování:
BEST WESTERN Hotel Prachárna (www.hotel-pracharna.cz)
Cena ubytování pro účastníky Homeopatického semináře v Litovli (garantována při rezervaci do 31.3.2013):
Jednolůžkový pokoj 1.250,- Kč 
Dvoulůžkový pokoj 1.560,- Kč 
Uvedená cena je včetně bohaté snídaně formou bufetu, parkovného na střeženém parkovišti, wi-fi připojení 
k internetu a veškerých poplatků. 

O Litovli:
Litovel je městečko ležící na 6 ramenech řeky Moravy plné malebných uliček, poklidné atmosféry, řady památek.
Milovníci přírody mohou načerpat energii v krásných parcích a okolních lesích. Turisticky je Litovel 
a její širší okolí přitažlivá krápníkovými jeskyněmi, hrady a zámky, muzei a v neposlední řadě pak mnoha naučnými
stezkami pro pěší i cyklisty v nádherné přírodě, také vodáci si přijdou na své… Více se o Litovli dozvíte zde:
http://www.litovel.eu/cs/turistika/ nebo http://www.mikroregionlitovelsko.cz/

Využijte této jedinečné příležitosti k neformální výměně názorů s kolegy z mnoha 
zdravotnických oborů v příjemné atmosféře. Přihlaste se ještě dnes a informujte 
případné další zájemce o tuto odbornou akci.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte koordinátorku LHF, paní Lucii Nestrašilovou, na telefonních 
číslech +420 603 283 513, +420 773 686 002, nebo na e-mailu: info@hla-homeopatie.cz

Těší se na Vás členové Rady Homeopatické lékařské asociace a pracovní tým HLA!

Storno podmínky:
Tato přihláška je závazná. Při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 500,– Kč. 
Při odhlášení později než 14 dní před začátkem LHF bude splatná 50% část poplatku. 
Zrušení účasti do 7 dnů před zahájením LHF – splatný celý účastnický poplatek. 
Zastoupení účastníka je možné. Pořadatel LHF si vyhrazuje právo na změny v programu.

 




