
  ČESKÉ BUDĚJOVICE       

PRAKTICKÁ ZDRAVÁ VÝŽIVA – DVOULETÝ OBOR 

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK – ROČNÍK 2018/2019 

VÍKEND 
 

TERMÍNY NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR 

 

1 20. říjen 2018 Somatopatologie – 
tělo a nemoc z pohledu psychosomatické 

medicíny 
 

MUDr. Marie Frolíková 
 

1 21. říjen 2018 Podstata šťastného  
a smysluplného  života 

Prim. Rostislav Homola, 
B.Th. 

 

2 1. a 2. 
prosinec 2018 

Reflexní terapie  
a základy tradiční čínské medicíny  

 
- podpůrná diagnostická a 
terapeutická metoda při léčbě 

zdravou výživou 
- praktický seminář 

 

Karel Tejček 

 



3 12. a 13. 
leden 2019 

Výživové poradenství 
z hlediska příčinných souvislostí 

 
- skryté psychické příčiny poruch příjmu 
potravy a nedostatku základních živin 

Bc. Lenka Votavová 
 
 

 
5. duben 2019 

 
1. páteční podvečer 

17 – 21 hodin 
 

Praktické zdravé a jednoduché vaření 
v praxi zaměřené na: 

 
- detoxikaci 

- posílení okruhu jater a žlučníku 
 

- teorii ve spojení s praxí 

Bc. Lenka Votavová 
 
 

17. květen 2019 
 

2. páteční podvečer 
17 – 21 hodin 

 

Praktické zdravé a jednoduché vaření 
v praxi zaměřené na: 

 
- posílení okruhu  

             srdce a tenkého střeva 
 

- teorii ve spojení s praxí 

Bc. Lenka Votavová 
 
 

4 14. a 15. září 
2019 

 
 

Praktické zdravé a jednoduché  vaření 
kompletního menu v praxi zaměřené na: 

 
- posílení okruhu sleziny, slinivky 

a žaludku 
 

- teorii ve spojení s praxí 

Bc. Lenka Votavová 
 

    ČESKÉ BUDĚJOVICE 

PRAKTICKÁ ZDRAVÁ VÝŽIVA – DVOULETÝ OBOR 



TERMÍNY PŘEDNÁŠEK – ROČNÍK 2019/2020 

 

VÍKEND 
 

TERMÍNY NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR 

 

1 Listopad 2019 Duchovní příčiny nemocí 
 

- praktické informace pro zpracování 
obrazu nemoci 

Ing. Jana Holická 

 

 
Listopad 2019 

 
páteční podvečer 

17 – 21 hodin 
 

Praktické zdravé a jednoduché vaření 
v praxi zaměřené na: 

 
- posílení okruhu  

               plic a tlustého střeva 
 

- teorii ve spojení s praxí 

Bc. Lenka Votavová 
 
 

 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

Prosinec 2020 

EFT 
Emotional freedom techniques 
Technika emoční svobody 

 
- podpůrná diagnostická a 
terapeutická metoda při léčbě 

výživou 
 

SEBEVĚDOMÍ 
 

- jak vzniká problém se 
sebevědomím dle novodobé 

psychologie 
- způsoby řešení v praxi 

 
GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA 

 
- nový pohled na skutečné příčiny nemocí 

 
 
 
 

Alice Bláhová 



 

 
Leden 2020 

 
páteční podvečer 

17 – 21 hodin 
 

Praktické zdravé a jednoduché vaření 
kompletního menu 

v praxi zaměřené na: 
 

- posílení okruhu  
      ledvin a močového měchýře 
 

- teorie ve spojení s praxí 

Bc. Lenka Votavová 
 
 

3 Duben 2020 Praktické zdravé a jednoduché vaření 
kompletního menu 

 v praxi zaměřené na: 
 

- detoxikaci 
- posílení okruhu jater a žlučníku 
 

- teorii ve spojení s praxí 

Bc. Lenka Votavová 

 

4 Květen 2020 Kineziologie One Brain 
– kineziologický test - rychlé a 

přesné vytestování vhodnosti 
konkrétních potravin 

– metoda odblokování příčin 
psychických, fyzických či životních 

potíží 

Mgr. Aneta Bicanová 

 
 

 


