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O Wellness & Congress hotelu Dvořák

****Wellness & Congress hotel Dvořák Tábor se nachází v uzavřeném areálu v centru jihočeského 
města Tábora, vyznačujícího se bohatou historií spojenou s husitstvím.
Hotel se nachází v prostorách bývalého pivovaru a nabízí ubytování v srdci Tábora ve vkusně 
rekonstruovaných prostorách, jež spolu s přilehlým hradem Kotnov a Bechyňskou bránou jsou 
od roku 1992 zapsány na seznamu Národních kulturních památek.

Hlavním partnerem akce je společnost 

Těšíme se na jarní setkání s Vámi.

Za Radu HLA a organizační tým HLA
MUDr. Ilona Ludvíková, předsedkyně Rady HLA

Jarní homeopatický seminář
17.5.-19.5.2018, Tábor

"Sám sobě lékařem"
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Rada Homeopatické lékařské asociace a tým zkušených lektorů pro vás připravili již tradiční 
třídenní Jarní seminář, který se uskuteční v krásném wellness hotelu Dvořák v malebném 

Letošní Jarní seminář budeme věnovat vám – všem lékařům, psychologům, farmaceutům, ale 
i všem dalším zdravotníkům, kteří každý den starostlivě pečujete o své pacienty. V Táboře 
Vás naučíme, jak můžete pečovat i sami o sebe, abyste byli schopni následně to nejlepší 
předat svým pacientům.

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

Přijeďte si s námi užít jedinečný odborný program i relaxační aktivity, načerpat energii ze vzá-
jemného sdílení s kolegy a užít si společný čas s týmem HLA.

historickém městě Tábor v termínu 17.5.-19.5.2018.



  

  
  

 

 

Program Jarního semináře: Organizační informace:

Místo konání: 
Wellness & Congress hotel Dvořák Tábor, Hradební 3037, 390 01 Tábor 
web: http://www.dvoraktabor.cz 

Účastnický poplatek za všechny 3 dny:   5.290,- Kč
Výše účastnického poplatku PRO ČLENY HLA:  4.760,- Kč 
Cena zahrnuje ubytování na 2 noci ve 4* hotelu, konferenční poplatek – odborný program, 

Doprava:  
Výhodná poloha Wellness & Congress hotelu Dvořák Tábor slibuje dostupnou vzdálenost 
pouze 90 km od Prahy a 150 km od Brna.

Registrace k účasti na Jarním homeopatickém semináři

     1. POŠTOU - odesláním tištěné přihlášky na adresu: 
          Homeopatická lékařská asociace z.s., Národní 11, Praha 1, 110 00

     2. ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ na www.cedh.cz - rychle, jednoduše, bezpečně

     3. BLESKOVÉ PŘIHLÁŠENÍ – pro členy HLA - napište na e-mail info@hla-homeopatie.cz 
         „ANO, mám zájem se přihlásit na Jarní seminář“ a my už vše zařídíme za vás!

na telefonním čísle 775 242 616 nebo na e-mailu: urbankova@hla-homeopatie.cz.

Těší se na vás členové Rady Homeopatické lékařské asociace a organizační tým HLA!

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku Jarního semináře, paní Lucii Urbánkovou,

Jméno: ....................................................      Příjmení: ................................................. ..      Titul: .................................

Specializace: ......................................................................................................................................................................................

Fakturační údaje: ...............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 
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sylaby v tištěné i elektronické podobě, coffee breaky, 2x oběd, 2x večeře a doprovodný program.
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Čtvrtek, 17.5.2018  
Večeře – možnost osobního setkání s kolegy, sdílení společného času 
v klidném prostředí hotelu (na neformální setkání není času nikdy dost). 

V průběhu večera vám nabídneme sdílení zážitků slovem i obrazem !
ústy MUDr. Tomáše Janíčka z jeho cest po Thajsku a Kambodži. 

Pátek, 18.5.2018  
Sebepéče a homeopatie v psychické oblasti – rizika, varovné známky 
Mgr. Eva Pávková, Mgr. Margareta Šlemínová  
Syndrom vyhoření v obrazu homeopatických léků  
MUDr. Eliška Bartlová  
Změna stravování nebolí. Zkusme to spolu!  
Ing. Ludmila Pszczolková, PharmDr. Jana Strieglerová  
"Proč byli lední medvědi vaření, aneb co se stalo Matyldě" !
(doporučení na omlazení mozku přímo od neurologa)  
MUDr. Markéta Redlová  
Cvičení pánevního dna s aromaterapií 
Bc. Romana Gogelová  
Relaxace – sebepéče v praxi!
Mgr. Eva Pávková, Mgr. Margareta Šlemínová  

Sobota, 19.5.2018 
Rejuvenace ženství  
MUDr. Ilona Ludvíková, MUDr. Svatava Žalmanová  
Jak žije homeopat 
MUDr. Kateřina Formánková  
Role lékárníka jako průvodce pro pacienta v jeho nelehké životní situaci 
Mgr. Jana Pilecká, PharmDr. Jana Strieglerová 

MVDr. Michaela Švaříčková
Zvíře a člověk – láskyplné a zdravé soužití!




