
Vážení a milí členové společnosti, přátelé tradič-
ní čínské medicíny,
máme před sebou rok, který má pro naši spo-
lečnost historický význam. 12. listopadu 1990 
se uskutečnila první přednáška na téma tradiční 
čínské medicíny v Městské knihovně. 17. listo-
padu 1990 pak byla založena Československá 
SinoBiologická společnost, která si dala za úkol 
šířit poznatky tradiční čínské medicíny. To se 
nám daří celých 30 let a jsme na to náležitě hrdi. 
Třicet let je významné jubileum, a to jak v „živo-
tě“ státu, v životě člověka, tak v existenci spo-
lečnosti.
O tom, jak důležitý je to mezník v životě státu, 
toho bylo v roce 2019 napsáno hodně a nemy-
slím si, že bych přišla s něčím, co bychom již 
neslyšeli. Snad jen uvědomění si toho, že díky 
Sametové revoluci se nám před 30 lety otevřely 
úžasné možnosti, můžeme vyjadřovat svobodně 
svůj názor, můžeme cestovat, studovat, podni-
kat, máme přístup k informacím a hlavně máme 
svobodu. Na všechny tyto „samozřejmosti“ ale 
číhá všude plno nástrah, a je proto nutné je neu-
stále pěstovat a chránit. 
O to více ale mohu mluvit o tom, jak důležité 
je to jubileum v životě člověka (mám ho totiž 
za  sebou ☺) a myslím, že i částečně vím, jak 
moc je to důležitý věk v „životě“ společnosti.
Ve třiceti letech si člověk většinou uvědomí, že 
mládí je v trapu a do důchodu má ještě daleko. 
Má ale za sebou etapu nejdůležitější pro svůj 
další rozvoj, a to je vzdělání, ukončený mentál-
ní i fyzický vývoj a většinou dělá něco, co je pro 
něj důležité. Má svoji rodinu a vyhlídky, že pokud 
vše půjde dle jeho představ, důchodu se spo-
kojeně dožije. Neříkám, že se nemůže cokoliv 
„zvrtnout“, ale na to ve třiceti většinou nemys-
líme.
V „životě“ firmy, společnosti, podniku (nechám 
na každém, co si dosadí) je třicet let existence 
v „porevoluční době“ spíše zázrak. Dle statistik 
polovina firem a dvě pětiny podnikatelů končí 
do 15 let. Obchodní společnosti v České repub-
lice působí na trhu v průměru 12 let, zatímco 
fyzické osoby podnikatelé 16 let. Můžeme být 
tedy spokojeni s tím, že do těchto statistik ne-
zapadáme a to i přes to, že obor, kterému se 
věnujeme, nemá v současné době „na růžích 
ustláno“. 
Máme za sebou „porodní bolesti“, při kterých 
jsme se jako společnost rodili. Nikdo příliš nevě-
děl, do čeho jde, ale měli jsme určitou představu 
a hlavně nadšení, chuť a rady zkušenějších. Pro-
šli jsme si obdobím krásného dětství, kdy jsme 
vše objevovali a byli nadšeni ze všech nových 
informací. Dopadla na nás ale i doba těžké pu-
berty, kdy jsme si mysleli, že je vše samozřejmé 
a změny nejsou potřeba. Toto období naštěstí 
bylo krátké, ale ukázalo se jako naprosto nezbyt-
né pro náš další zdravý vývoj. V současné době 
se nacházíme v období dospělosti, resp. mladší 
dospělosti, který je charakterizován vrcholem 
fyzických sil a tvořivostí. 
Jaké období nás bude čekat v dalších letech je 
zcela v našich rukách. Víme ale s určitostí, že 
chceme vzdělávat budoucí praktiky TČM, stejně 
tak, jako budeme šířit poznatky tradiční čínské 

medicíny mezi širokou veřejnost a vzdělávat 
naše absolventy. I když posunu v legislativě ne-
jsme o mnoho blíž, než v minulých letech, svůj 
boj v této oblasti nevzdáváme. 
Celý rok 2020 se ponese v duchu oslav třiceti 
let existence naší společnosti. Oslavy vyvrcholí 
17.  listopadu 2020 celodenními akcemi v  pro-
storách naší společnosti. Těšíme se na vás 
všechny, kteří jste se stali v průběhu třiceti let 
nedílnou součástí našeho bytí.
Závěrem chci poděkovat MUDr. Ludmile Ben-
dové, která je zakladatelkou naší společnosti, 
za její úžasnou práci, díky které existujeme ne-
uvěřitelných 30 let a bez které by výuka tradiční 
čínské medicíny v našem státě nebyla na tak vy-
soké úrovni, na jaké je v současné době. Nemalý 
dík patří i MUDr. Zuzaně Vančuříkové a Ing. Ro-
manu Bendovi za pomoc při budování 1. školy 
TČM®. Děkuji také vám, členům společnosti, na-
šim studentům a přátelům tradiční čínské medi-
cíny za vaši přízeň, vaši podporu a za vaše při-
pomínky a podněty, kterých si nesmírně vážíme.
 „Učení je zjišťování toho, co už víme. Činy jsou 
důkazem toho, že to víme. Vyučování je připomí-
nání ostatním, že to vědí stejně dobře jako my. 
Všichni máme co učit, uskutečňovat a vyučo-
vat“. Richard Bach
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1. ŠKOLA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY – TČM®

Situace se změnila v roce 2014, kdy jsem na zá-
kladě informace získané v rámci naší školy po-
prvé vyrazil na světový kongres čínské medicíny 
do německého městečka Rothenburg ob der 
Tauber. Píši celý název města, protože měst 
s názvem Rothenburg je v Německu povícero. 
V této době v podstatě začala moje závislost. 
A abyste i vy nepropadli stejnému problému, rád 
bych se podělil o zjištěných skutečnostech:
1. V Rothenburgu neušetříte. Nejenom, že bude-
te muset zaplatit kurzovné, ale zaplatíte i za uby-
tování a dopravu. Na veletrhu v rámci kongresu 
je přítomna spousta firem nabízejících různá 
lákadla, od jehel, mox, posterů, elektrických a la-
serových přístrojů až po odborné knihy. Jenom 
silné povahy odolají. 
2. V Rothenburgu se nedostanete na přednášky, 
které byste chtěli. Tedy pokud si nedáte pozor 
a velice rychle po zveřejnění (většinou začátkem 
prosince pozn. red.) konečného programu na in-
ternetu si místo na vybraných přednáškách do-
předu nezarezervujete. Nicméně může zafungo-
vat „jin a jang v praxi“, tedy když se nedostanete 
na nějakou vámi vybranou přednášku, na místě 
si můžete vybrat přednášku/téma jiné. A ta vás 
také může chytit za srdce. Takto jsem se „nedo-
patřením“ dostal na přednášku profesora Wang 

Nejezděte do Rothenburgu! Je to návykové.

KONGRESY

MUDr. Viktor VOJTĚCH
lékař, terapeut TČM a lektor

Byly doby, kdy jsem o pojmu Rothenburg nevěděl, a byl jsem spokojený. Život 
příjemně plynul a já jsem si užíval své dny řádné dovolené s rodinou. 

Ju-yi o Aplikované teorii drah, kterou se snažím 
studovat a praktikovat dodnes. 
3. V Rothenburgu nepředvedete svoje trendové 
outfity. Nejezdí se tam ve smokinzích ani ve ve-
černích róbách. Naopak je vítáno běžné každo-
denní oblečení, ve kterém se cítíte pohodlně.  
4. V Rothenburgu se nezrekreujete. Semináře sa-
motné jsou náročné, nejenom sezením, ale i po-
sloucháním výkladu v cizí řeči. Neodpočinete si 
ani po seminářích, protože potkáte spoustu zná-
mých, se kterými je zapotřebí probrat okolnosti 
týkající se osobního života a čínské medicíny. A 
to nebudete řešit na ulici, ale spíše v restauraci 
při dobré večeři se sklenkou (sklenkami) omam-
ného moku. 
Tímto se dostávám ke „druhé směně“, nezřídka 
končící až v ranních hodinách. Možná v restau-
raci „Zum Hell“, kterou kdo nenavštívil, nebyl na 
kongresu v Rothenburgu. Může se stát, že tam 
k půlnoci bude velká tlačenice, takže o restau-
račním pohodlí nemůže být ani řeč. 
Vaše játra budou atakována. Tedy pokud nejste 
striktní abstinent. Zjistíte, že abyste mohli po-
slat domů fotku bez alkoholu, se budete muset 
přemoci a nechat se vyfotit s kávou nebo čajem 
hned z rána. Jinak by doma mohli získat o vaší 
náročné studijní cestě falešnou představu. 
Po návratu z kongresu si raději jaterní laborator-
ní testy provádět nenechávejte.
Na kongresu se nezrekreujete ani fyzicky. 
Semináře jsou organizovány v různých částech 
města s nutností přecházení mezi nimi. Největší 
výzvou je sestup (a následný výstup) po 267 ka-

menných schodech do místa registrace kongre-
su a místa největší koncentrace přednášek.
5. Účast na kongresu může přispět k vaší stu-
dijní frustraci. Během studia na naší škole sice  
získáte podezření, že vše může být trochu slo-
žitější, ale pravý rozsah alternativní medicíny 
zjistíte až na kongresu, nejenom pročítáním bo-
hatého programu, ale i šíří oblastí, které by vás 
mohly zajímat, což zjistíte až na místě. A to ke 
klidu vaší alternativní duše rozhodně nepřidá. 
Zjistíte, že budete potřebovat stále více a více, 
a to známkou závislosti rozhodně je. 
6. Účast na kongresu v Rothenburgu vás odradí 
od cestování do jiných měst a jiných krásných 
míst naší planety, kde se budou konat obdobné 
kongresy čínské medicíny. Během času se totiž 
všechny kapacity oboru v Rothenburgu objeví. 
Na základě výše uvedeného vás vyzývám, abys-
te svou účast na kongresu v Rothenburgu roz-
hodně pečlivě zvážili!
Těšm se na shledání v Rothenburgu!

5. TČM Kongres v Krakowě
22.–24. října 2020 

Cykly života 
Srdce v TČM 

Zvládání bolesti.
Informace na www.tcm-kongres.pl nebo 

na našich webových stránkách a sociálních sítích. 

51. TČM Kongres 
v Rothenburgu
19.–23. května 2020

Škola doplňování země, 
Gastro a neurogastroenterologie, 

Li Gao: Pi Wei Lun. 
Informace na www.tcm-kongress.de, 

našich webových stránkách a sociálních sítích.

Na tcm.cz/blog najdete způsob, 
jak využít studentské slevy.
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V naší škole mají zájemci o učení tradiční čínské medicíny jedinečnou možnost 
uceleného studia tradiční čínské medicíny a specializace v oblastech akupunktury, 
fytoterapie, tuina masáží a metod pěstování života. 
Po prvním roce studia získáte přehled o jed-
notlivých oborech TČM a dokážete nasměrovat 
sebe i své příbuzné k prevenci a pomoci jim 
u těch nejjednodušších zdravotních obtíží (s. 8). 
Po tomto roce se můžete rozhodnout pro manu-
ální techniky a využít unikátní možnosti studia 
čínských masáží tuina (s. 40), včetně seminářů 
se špičkovými profesory z Číny.
Chcete-li jít skutečně do hloubky, můžete pokra-
čovat ve studiu akupunktury (s. 10). Zde máte 
dostatek prostoru, abyste se mohli soustředit 
na jeden obor a zvládnout jeho základy i dia-

gnostiku. Na každém semináři jsou dva, případ-
ně tři dny, kdy dochází v malých skupinách k pro-
cvičení odpřednášené látky v praxi. Fytoterapie 
je disciplína náročná a poznávat ji budete celý 
život. Avšak již samotné studium vám otevře 
další možnosti. Studium probíhá zážitkově se 
zapojením všech smyslů (s. 18). 
Nezapomínáme ani na seznámení se s qigon-
gem, cvičením, které vás bude provázet celý ži-
vot. Lépe pak budete komunikovat s klientem, 
získáte stabilitu a nadhled ve své praxi terape-
uta TČM. 

1. ročník
ZÁKLADY

TRADIČNÍ ČÍNSKÉ
MEDICÍNY

školní rok 2020/2021 2023/20242021/2022 2022/2023

2026/2027 2025/2026 2024/2025

2027

3. rok
FYTOTERAPIE

2. rok
FYTOTERAPIE

1. rok
FYTOTERAPIE

1. rok
AKUPUNKTURA

1 rok
TUINA 1 – 3

2. rok
AKUPUNKTURA

3. rok
AKUPUNKTURA

POSTGRADUÁLNÍ SEMINÁŘE POSTGRADUÁLNÍ SEMINÁŘE

POSTGRADUÁLNÍ SEMINÁŘE AKUPUNKTURNÍ PRAXE 1

REKVALIFIKAČNÍ MASÁŽE MINIMUM ZÁPADNÍ MEDICÍNY

AKUPUNKTURNÍ PRAXE 2 AKUPUNKTURNÍ PRAXE 3

MINIMUM ZÁPADNÍ MEDICÍNY ÚVOD DO TUINY
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Kdo je student-zdravotník 
a student-nezdravotník

Studenti-zdravotníci
studenti, kteří jsou lékaři, střední 
a vyšší zdravotnický personál, 
akreditovaný masér pro zdravotnická 
zařízení (rozsah 500 hod). 

Studenti-nezdravotníci
studenti, kteří nejsou lékaři nebo 
střední a vyšší zdravotnický personál, 
popř. akreditovaný masér pro 
zdravotnická zařízení (rozsah 500 
hod).

1. Zkoušky
Řádné termíny zkoušek se konají během posled-
ního semináře daného ročníku, konkrétní datum 
včas oznámíme. Řádné termíny jsou v ceně po-
platku za ročník.
Na náhradní termíny se přihlašujete přes webo-
vé stránky na tcm.cz/zkousky. Na tento náhrad-
ní termín se přihlašujte, když:
• nemůžete se zúčastnit zkoušky v řádném 

termínu
• chcete absolvovat zkoušku opravnou
• potřebujete zkoušku dodatečně

Cena za náhradní termín je 500 Kč. 

Závěrečná zkouška ve 4. ročníku akupunktury 
je vždy za poplatek 1 500 Kč. Na řádný i mimo-
řádný termín závěrečné zkoušky se přihlašujete 
přes tcm.cz/zkousky. 

Studium tradiční čínské medicíny

Podmínky k úspěšnému ukončení studia

2. Studium Teoretické základy 
tradiční čínské medicíny (s. 8)
Úspěšné ukončení 1. ročníku je podmíněno 
úspěšně složenou zkouškou z Teoretických zá-
kladů tradiční čínské medicíny.
Studentům-nezdravotníkům doporučujeme ab-
solvovat rekvalifikační masáže během prvního 
roku studia.
Po ukončení 1. ročníku pokračujete ve studiu 
akupunktury (s. 10), fytoterapie (s 18) nebo 
tuiny (s. 40). Také můžete navštívit některé 
postgraduální semináře (s. 24), které zvládne-
te se znalostmi základů TČM. Jsou označeny 
 PRO 1. ROČNÍK 

3. Studium akupunktury (s. 10)
Studium akupunktury připravujeme ve spoluprá-
ci s Tianjinskou univerzitou tradiční čínské me-
dicíny (TUTCM), proto vyžadujeme od studentů 
vysoké nasazení, které je srovnatelné s nasaze-
ním při studiu vysoké školy.

Úspěšné ukončení studia Akupunktury 
a získání certifikátu o absolvování vyžaduje 
splnění následujících podmínek:

• absolvování studia v uvedeném rozsahu
• úspěšné absolvování ročníkových zkoušek:

• Teoretické základy tradiční čínské medicíny 
(1. ročník)

• Lokalizace bodů (2. ročník)
• Minimum fytoterapie a doposud probraná 

látka (3. ročník)
• absolvování akupunkturní praxe v rozsahu 

9 dní:
• buď 3 praktické semináře Akupunkturní 

praxe, které pravidelně vypisujeme (s. 12)
• nebo praxe u vybraného a schváleného 

praktika TČM
• anebo kombinaci obou praxí

• absolvování semináře Úvod do masáží tuina 
(s. 41)

• odevzdání záznamů vyšetření (kazuistiky) 
9 listů pacienta, ve 2. až 4. ročníku vždy 3

• odevzdání diplomové práce v minimálním 
rozsahu 30 stran textu, bez obrázků, včetně 
kazuistiky

• úspěšné složení závěrečné zkoušky

4. Studium fytoterapie (s. 18)

Úspěšné ukončení studia Fytoterapie a získání 
certifikátu o absolvování vyžaduje splnění 
následujících podmínek:
• absolvování zkoušky Teoretické základy 

tradiční čínské medicíny,
• absolvování studia v uvedeném rozsahu, 

včetně semináře Kooperace východní 
a západní medicíny a první pomoc 
s certifikovaným lektorem.

• odevzdání ročníkových prací s kazuistikami,
• vypracování závěrečné práce
• domácí samostudium v uvedeném rozsahu
Studentům-nezdravotníkům doporučujeme ab-
solvovat kurzy Rekvalifikačních masáží.

5. Studium čínských masáží 
tuina
Každý cyklus je zakončen ústní a praktickou 
zkouškou. Po jejím úspěšném absolvování, ob-
držíte diplom. Více informací s. 40.

STUDIUM TČM®

Nezdravotníci, kteří chtějí získat certifikát 
o ukončení studia akupunktury absolvují navíc:
• rekvalifikační kurz pro činnost Sportovní 

masér rozsah 150 hod u akreditovaného 
zařízení. Rekvalifikační masáže pravidelně 
organizujeme i v naší škole. (s. 16)

• cyklus seminářů Minimum západní medicíny 
v rozsahu 12 dní, ukončené zkouškou. 
Pravidelně organizujeme v naší škole. (s. 13)

Znalost látky probírané na těchto seminářích je 
nezbytná pro pochopení souvisejících témat.

Studenti akupunktury nezdravotníci absolvují 
i  kurz rekvalifikačních masáží (s. 16) a mi-
nimum západní medicíny (s. 13). Musejí být 
schopni v praxi poznat, kterým pacientům mo-
hou pomáhat, a kde je nutné i vyšetření západní 
medicíny, aby nedošlo k promeškání závažného 
stavu. 
Protože lidský organismus je složitý,  je třeba se 
vzdělávat celý život, aby člověk získal dostatek 
zkušeností. Proto pořádáme postgraduální se-
mináře (s. 24) rozšiřující znalosti a dovednos-
ti absolventů a praktiků v oborech fytoterapie, 
akupunktury, masáží a diagnostiky.
Můžete studovat i více oborů najednou, pokud 
budete mít dostatek energie, času i financí. Po-
kud se budete chtít vydat jinou cestou, můžete 
během studia svůj obor změnit.
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Základy tradiční čínské medicíny
běh G13 2021/2022 navazuje na obor Akupunktura

Termíny a harmonogram
1. seminář 25.–29. 11. 2020

středa úvod do studia čínské medicíny 9:00-17:30 T

čtvrtek teorie jin a jangu 9:00-17:30 T

pátek teorie a praxe 5 hybatelů, jin a jangu 9:00-17:30 T a P

sobota teorie a praxe 5 hybatelů, jin a jangu 9:00-17:30 T a P

neděle základy dietetiky 8:00-16:30 T

2. seminář 20.–24. 1. 2021

středa úvod do nauky o energetických drahách 9:00-17:30 T

čtvrtek teorie orgánů zangfu 9:00-17:30 T

pátek teorie orgánů zangfu 9:00-17:30 T

sobota procvičování teorie orgánů zangfu 9:00-17:30 P

neděle základní palpace drah 1 8:00-16:30 P

3. seminář 10.–14. 3. 2021

středa nauka o mimořádných orgánech, nauka o energii 9:00-17:30 T

čtvrtek nauka o krvi a tělních tekutinách 9:00-17:30 T

pátek základy o příčinách nemocí 9:00-17:30 T

sobota procvičování nauky o krvi, tělních tekutinách a energii 9:00-17:30 P

neděle základní palpace drah 2 8:00-16:30 P

4. seminář 28. 4. – 2. 5. 2021

středa základy diagnostiky 9:00-17:30 T

čtvrtek základy diagnostiky 9:00-17:30 T

pátek základy diagnostiky 9:00-17:30 T

sobota praxe diagnostiky z jazyka a pulsu 9:00-17:30 P

neděle základní palpace drah 3 8:00-16:30 P

5. seminář 9.–13. 6. 2021

středa základy diagnostiky 9:00-17:30 T

čtvrtek diagnostika v praxi 9:00-17:30 T

pátek diagnostika v praxi 9:00-17:30 T

sobota základy qigongu a meditací 9:00-17:30 P

neděle základní palpace drah 4 8:00-16:30 P

Zkouška 5. seminář, datum upřesníme

Letní škola srpen 2021
T = teorie, P = praxe

1. Teorie
Získáte základy v důležitých teoriích čínské me-
dicíny a naučíte se je aplikovat ve svém životě 
– teorie jin a jangu, pět hybatelů, orgány zangfu, 
krev, energie čchi, tělní tekutiny, vznik nemocí, 
diagnostika v TČM.

2. Fytoterapie v praxi
Seznámíte se s některými bylinnými směsmi 
a houbami. Poznáte, které použít na podporu or-
gánů žaludku, sleziny, srdce, ledvin, jater a plic. 
Budete schopni si pomoci při základních sta-
vech nachlazení, nechutenství, slabého trávení, 
zimomřivosti, špatného spánku,….

3. Meridiány a akupresura
Naučíte se pohmatem zjišťovat průběhy 14 aku-
punkturních drah. Seznámíte se s více než 
60 body na těchto drahách a poznáte k čemu se 
dá každý bod využít některou ze stimulací (např. 
moxování, akupresura, atd.).

4. Základní diagnostika
Proniknete do tajů vzniku chorob dle teorie čín-
ské medicíny. Budete schopni rozlišovat více 
než 30 základních syndromů (chorobných sta-
vů) a pochopíte jakým způsobem směřovat har-
monizaci tohoto stavu.

5. Aplikovaná dietetika
Dozvíte se, jak nás ovlivňuje strava z pohledu 
kvality a kvantity. Jaké potraviny co ovlivňují 
a proč. Budete schopni upravit jídelníček sobě, 
rodině a přátelům a budete vědět jak se vyvaro-
vat největších dietetických chyb podle TČM.

První ročník je hlavní pilíř na kterých stavíme další obory tradiční čínské medicíny 
(akupunktura, fytoterapie, masáže tuina). Slouží i jako velmi podrobné seznámení 
se s čínskou medicínou pro laiky, kteří chtějí znalosti přenést do svého života 
a vhodným stravováním, cvičením a zavedením nového životního přístupu pomoci 
sobě a druhým ve svém okolí.

Začínáme 25. 11. 2020

Přihlášky tcm.cz/zaklady

Kde Dělnická 54, Praha 7

Podmínky ukončení 1. ročníku:
• absolvování 25 výukových dní 

5 seminářů = 3 dny teorie a 2 dny praxe
• strukturované domácí samostudium 

v rozsahu 120 hodin
• ročníková zkouška 

z Teoretických základů TČM® 

Mgr. Kristina BERANOVÁ
ročníková vedoucí, 
lektorka TČM

Poplatek při platbě do:
31. 3. 2020 27 955 Kč
31. 5. 2020 29 455 Kč
31. 7. 2020 30 955 Kč
30. 9. 2020 32 455 Kč
25. 11. 2020 33 955 Kč
Platba v korunách platí i pro slovenské studenty.

Poplatek zahrnuje:
• 25 výukových dní (teorie a praxe)
• řádný termín ročníkové zkoušky
• základní výukové materiály v tištěné podobě

Kam pokračovat
OD ROKU 2021
masáže tuina (více str. 40)
akupunktura (více str. 10)

OD ROKU 2022
fytoterapie (více str. 18) 

Nebo na www.tcm.cz/studium →

STUDIUM TČM®

Co se během 1. ročníku naučíte
• uchopení teorie v praktickém životě
• základní principy nového životního stylu
• základní užití čínské fytoterapie
• základní principy zdravého stravování
• palpaci průběhu akupunkturních drah
• základní masáž akupunkturních drah
• vyhledání základních akupresurních bodů
• stimulování základních akupresurních bodů
• základy pulsové diagnostiky
• základy diagnostiky dotazování
• základy diagnostiky dle jazyka
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Chvíli trvá, než se vám nový 
způsob myšlení dostane pod 
kůži
V červnu loňského roku naši studenti „prvňáčci“ 
zdárně ukončili další běh studia Teoretických zá-
kladů tradiční čínské medicíny G11 závěrečnou 
zkouškou. Během zkoušky si studenti prověřili 
nakolik jim získané znalosti utkvěly v paměti a 
nutno podotknout, že byli velmi úspěšní. Z 88 
studentů, kteří závěrečnou zkoušku absolvova-
li, uspělo 67 studentů, což je krásný výsledek. 
Pevně věřím, že studenti z letošního běhu G12 
budou minimálně stejně úspěšní. 
Na konci listopadu 2020 začínáme nový ročník 
TZ TČM G13. Moc se na naše nové „prvňáčky“ 
jako jejich ročníková vedoucí těším a stejně tak i 
kolegové lektoři, kteří je budou provázet prvním 
ročníkem studia.
Studium základů tradiční čínské medicíny je ná-
ročné, protože se studenti setkávají s odlišným 
způsobem myšlení, náhledem na svět a věcmi 
kolem nich, než byli doposud zvyklí. Nějaký čas 
studentům potrvá, než se jim nový způsob myš-
lení „dostane pod kůži“.
Všechny nově nabyté znalosti z prvního ročníku 
mohou zúročit a rozvíjet během dalšího navazu-
jícího studia, ať již v oborech fytoterapie nebo 
masáží tuina nebo akupunktury.
Česká filmová klasika Jak básníci přicházejí 
o  iluze praví, že ke studiu medicíny „je zapo-
třebí leb ocelová a zadek olověný“ a s trochou 
nadsázky lze říci, že toto pravidlo platí také pro 
studium čínské medicíny. Ale nebojte se, neboť 
vaše vynaložené úsilí a čas budou bohatě od-
měněny a vše, co se naučíte, budete moci uplat-
nit v životě i ve své stávající praxi, případně začít 
novou profesní etapu svého života.

Mgr. Kristina BERANOVÁ,
ročníková vedoucí, lektorka TČM

Aktuání studijní běh 
G12 2020–2022
Mgr. Kristina BERANOVÁ
ročníková vedoucí

Informace tcm.cz/g12

Kde Dělnická 54, Praha 7

Termíny
1. seminář: 20. – 24. 11. 2019
2. seminář: 29. 1. – 2. 2. 2020
3. seminář: 4. – 8. 3. 2020
4. seminář: 22. – 26. 4. 2020
5. seminář: 27. – 31. 5. 2020
Zkouška: 28. 5. 2020
Letní škola (s. 19) 2.–8. 5. 2020

Jak vidí první ročník jeho 
vedoucí a absolventi

Myslím, že čínská medicína 
je cestou ke zdraví a prevence 
řady nemocí.
„Tradiční čínskou medicínu jsem se rozhodla 
studovat, protože již dále nespatřuji význam v zá-
padní medicíně tolik, jako když jsem ji čerstvě 
vystudovala. Pracuji jako praktický lékař a mým 
úkolem je často prevence, kde podle mne má 
čínská medicína daleko větší sílu. Začala jsem 
si všímat, že některé typy lidí chodí s podobnými 
problémy, když jsem se do toho ponořila hlouběji 
zjistila jsem, že jejich opakované nemoci nebo 
určité diagnozy jsou spíše psychosomatického 
rázu a více než léky, pomohla psychologická in-
tervence a pěstování duševní hygieny. Myslím, že 
čínská medicína je cestou ke zdraví a prevence 
řady nemocí. Chtěla bych od bolesti umět pomo-
ci i jinak, než farmakoterapií. A především chci 
rozumět lidskému tělu více, než na anatomicko-
-fyziologické úrovni.“
Absolventka 1. ročníku TZ TCM G11 2018/2019

TČM jsem si vybral, protože 
jednoznačně má své kouzlo
„Náplň studia byla dosti pestrá. Myslím si, že 
po absolvování prvního ročníku student získá 
celistvý pohled na TČM. Díky prvnímu ročníku si 
pak student může lépe vybrat svou specializaci, 
jelikož už získá povědomí, co ho opravdu v rámci 
TČM naplňuje.
Semináře navazují, každý dostane svá skripta, 
všechny dotazy jsou zodpovězeny, všechny pří-
padné problémy vyřešeny, lektoři chtějí opravdu 
vzdělávat budoucí praktiky, žádná šikana a stres 
a to je opravdu důležité. V závěrečném testu se 
objevilo opravdu vše, co bylo v rámci studia pro-
bráno. Samozřejmě nevím (červen 2019 pozn. 
red.), jak můj test dopadl, ale pokud by nedopadl, 
rozhodně není problém ve špatně postaveném 
testu, ale v mé přípravě. Také bych chtěl závěreč-
ný test vychválit, opravdu měl hlavu a patu a zjiš-
ťoval nabyté vědomosti. Upřímně mne i trochu 
překvapil svou náročností, jelikož jsem si trošku 
myslel, že když se studium platí, test bude spíše 
formalitou. Jsem velice rád, že jsem se v tomto 
ohledu mýlil.
TČM jsem si vybral, protože jednoznačně má 
své kouzlo. Myslím si, že kdyby lékaři léčili méně 
přístroji, ale zaměřili by se opravdu na pacienta, 
bylo by to přínosem jak pro lékaře, tak jednoznač-
ně i pro nemocného člověka. Často jsem se i já 
osobně setkal s tím, že ‚léčí‘ přístroj a ne pacient. 
Dále se mi líbí, že TČM pracuje hodně s prevencí 

a zaměřuje se na přírodní léčbu, jelikož když si 
člověk přečte příbalový leták léku a zaměří se na 
nežádoucí účinky, je smutné, že účinek daného 
léku s mnoha nežádoucími účinky lze nahradit 
bylinou popřípadě dobře vedenou akupunkturou, 
bez žádných nebo minimálních nežádoucích 
účinků. Také bych chtěl v závěru zmínit, že si vá-
žím každého kvalitního lékaře a zdravotnického 
personálu a jsem si plně vědom, že i TČM má své 
meze a bez moderní medicíny se v určitých situ-
acích neobejde. Jen mě osobně mrzí, že se u nás 
TČM nevyužívá tak, jako v jiných zemích.
Dál budu pokračovat ve studiu akupunktury, pro-
tože jsem si myslel, že příliš nefunguje a je to 
hloupost. Sám jsem se přesvědčil o opaku. Když 
jsem v práci masíroval dlouhou dobu, začínal mě 
brnět malíček a po chvíli jsem ho měl úplně necit-
livý. Po semináři, kde jsem se dozvěděl, že exis-
tuje bod LI 4, bod první pomoci, jsem se rozhodl, 
že si ho napíchnu jehlou, od té doby masíruji bez 
jakýchkoliv potíží.“

Vojtěch SEMAN,
absolvent 1. ročníku ZTCM G11 2018/2019

STUDIUM TČM®

Člověk se v prvním ročníku 
rozkoukává
„Studiu 1. ročníku dávám jedničku. Čistě subjek-
tivně, jak jinak. Nemyslím si, že se dá všechno v 
takové šíři dostatečně vysvětlit. Ani nic takového 
neočekávám. Šíři je ovšem třeba zachovat! Člo-
věk se v prvním ročníku rozkoukává a je pro něj 
především důležité, aby si nastavil myšlení a vy-
zkoušel si různé věci. A s těmito parametry jsem 
naprosto spokojený.“

Jiří ZBOŘIL,
absolvent 1. ročníku TZ TCM G11 2018/2019
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na oslavu 30 let



Zázraky se dějí!
Třicetileté působení 1. školy TČM® v Praze ani 
jinak nazvat nelze. Začít budovat a provozovat 
školu TČM z ničeho, bez ničeho a téměř bez 
nikoho rozhodně nebyl snadný úkol, především 
v malých českých poměrech, kde ani v dobách 
tehdejších, ani v dobách současných neměla 
TČM na růžích ustláno. Nehynoucí vděk za to 
jistě patří paní doktorce Ludmile Bendové a je-
jímu zpočátku malému, nicméně zapálenému 
a odhodlanému týmu spolupracovníků, kteří do 
rozjezdu tohoto projektu investovali nejenom 
svůj volný čas, úsilí, ale i nemalé osobní finanč-
ní prostředky. Během let docházelo k různým 
obměnám studijního programu, vyučujících 
a lektorů ať již z České republiky nebo ze za-
hraničí, docházelo i ke změnám v organizační 
struktuře, ale vždy bylo vše konáno s cílem při-
vést teorii a praxi TČM do České republiky v té 
nejlepší možné kvalitě. A to si myslím, že se po 
těch všech letech dřiny, ač se to může jevit jako 
zázrak, povedlo. Nezbývá než si přát, abychom 
ve stejném a ještě lepším duchu pokračovali 
do druhých třiceti let a dále.

MUDr. Viktor VOJTĚCH

K 30. výročí založení 1. školy tradiční čínské 
medicíny – TČM® bych chtěl naší škole po-
přát, aby stále vzkvétala a vytvářela tak úžasný 
prostor pro setkávání se nad poznáním čínské 
medicíny. Pro mě osobně je naše škola vý-
znamným bodem v mém životě. Zde jsem na 
své cestě potkal spoustu přátel, poznání, uvě-
domění a také výzev. Ze srdce za to děkuji.

Václav LUKEŠ

Ať je škola i nadále vyšlapanou cestou pro ty, 
kteří hledají vyšší standard kvality svého živo-
ta.

Ing. Roman BENDA

Škole přeji k narozeninám hodně nových a spo-
kojených studentů a stejně jako škole tak i nám 
praktikům přeji také vyřešení legislativních pro-
blémů s naší profesí v České republice.

Msc. Luboš TRANTA, LicAc., MBA

Pojďme všichni být na sebe pyšní!
Jsme součástí organizace, která u nás během 
svých prvních třiceti let významně přispěla 
k šíření povědomí o přínosech TČM k systému 
stávající dostupné zdravotní péče.
Již 30 let naši členové svou každodenní čin-
ností dokládají, jak prospěšné mohou být ce-
lostní přístupy preventivní podpory dynamické-
ho zdraví. Působíme v našich rodinách, mezi 
přáteli, ale i obecnou populací – to prostřed-
nictvím těch z nás, kteří si vybrali TČM za své 
pracovní poslání.
Jen proto mělo velké množství našich 
spoluobčanů možnost si vyzkoušet, jakou 
přidanou hodnotu TČM přináší a jak může 
vhodně doplňovat klasickou západní zdravotní 
péči, která se na rozdíl od TČM profiluje 
zejména intervenčně, tedy cílí na již vzniklou 
nemoc, často velmi pozdní a tedy komplexní 
povahy.
Daodejing říká, že „co příliš sílí, spěje k před-
časnému úpadku“. Snad je to vysvětlení toho, 
že po vzedmutí loňských nadějí, že by TČM 
mohla být u nás začleněna do systému zdra-
votní péče, vše nakonec dopadlo jinak. Je to ke 
škodě všech nás, občanů. Sen prof. Leung Kok 
Yuena (1922-2013), našeho prvotního impulsu 
a zdroje informací o TČM, o vzájemné spolu-
práci a propojování medicínského poznání Vý-
chodu a Západu s cílem synergistického navý-
šení prospěchu příjemce péče, tedy pacienta, 
je tak prozatím stále v nedohlednu.
Přitom nastupující verze mezinárodní klasifi-
kace nemocí (ICD-11) Světové zdravotnické 
organizace už má číselník i pro TČM. S elek-
tronickou kartou pacientů/klientů by mohlo do-
cházet k žádoucí výměně informací a zohled-
ňování skutečností. A agregovaně na straně 
státu by z nich bylo možné získávat zajímavá 
„big data“, např. i pro risk-benefit analýzy. V du-
chu římských tradic je poměrně zneklidňující 
se ptát, komu je současný stav ku prospěchu 
– Cui bono?
Doufejme, že nebudeme potřebovat dalších 
30 let, než se podaří TČM do systému zdravotní 
péče integrovat. Né každý má chuť či možnost 
čekat. Současný stav je ke škodě obyvatelstva, 
které tak nemá možnost naplňovat své prefe-
rence v oblasti péče o své zdraví, světonázo-
ru a vlastně i víry. Každý nemusí samozřejmě 
TČM chtít využívat, ale bylo by hezké, kdyby 
mohly být tyto osvědčené metody pro každého 
v rezervě.
Když kráčíme po našich nedlouhých životních 
stezkách, je moudré využívat zkušenosti před-
chozích generací. S TČM na světové kulturní 
dědictví minulosti plynule a živoucně navazu-
jeme v oblasti zdraví. Zákruty života můžeme 
zkušeněji vybírat poučeni dávným Daodejin-
gem, např.: „I nepříjemný problém se dá zvlád-
nout, pokud na něm člověk soustavně pracuje.“ 
a „Moudrý se věnuje malým věcem, díky tomu 
dosahuje velkých.“
Tak tedy nám všem do dalších let hodně zdraví, 
štěstí a moudrosti!

Ing. Karel ŠIMONOVSKÝ

Rád sa pripájam ku gratuláciám, a je naozaj 
k čomu gratulovať. Veď čo je dnes už samozrej-
mé a predtým nemysliteľné – stovky kvalifiko-
vaných praktikov čínskej medicíny po  celých 
Čechách, Morave a Slovensku – by sa bez 
1.  školy TČM® nikdy nebolo stalo skutočnos-
ťou. Keď si vybavím, čo sa o čínskej medicíne 
vedelo u nás pred 30 rokmi, a teraz, je to ako 
vstať od staručkej čiernobielej telky a posadiť 
sa pred 50palcovú HD plazmu – uhlopriečka 
násobná, a čo farieb, detailov a ostrosti pribud-
lo na tom istom programe!
Bolo a je mi potešením a cťou, že som bol 
prizvaný k spolupráci a mohol svojou troškou 
prispieť k dobrej veci. Aj keď teda je pravda, že 
začiatky boli celkom krušné. Tú dieru v žalúdku 
z nervozity, že mám zrazu zoči-voči 200 zve-
davcom tlmočiť čínske univerzitné kapacity, sa 
hádam ani nepodarilo poriadne zalátať (skriptá 
viz bufa 补法). Ale či sa dalo odolať nadšeniu 
a chceniu študentov vstrebávať tie kvantá za-
svätených vedomostí priamo od zdroja?
Ešte raz klobúk až k zemi pred zakladateľmi 
i pokračovateľmi 1. školy TČM®, lektormi i or-
ganizátormi, lebo len vďaka ich enormnému 
množstvu práce a zápalu škola žije, učí a učiť 
bude aj do ďalších a ďalších výročí.
Taoistickí majstri odjakživa kládli veľký dôraz 
na zhuji 筑基, vybudovanie základov, lebo len 
z poriadnych sa dá odraziť k výstupu za ne-
smrteľnosťou na nebesia. Nuž a základy si 
táto škola vybudovala naozaj festovné, takže 
k  nesmrteľnosti je na najlepšej ceste. No a 
keby to náhodou s tými nebesami nevyšlo, tak 
jej aspoň na zemi poprajme večné changsheng 
bulao长生不老, dlhý život bez zostarnutia.

Mgr. Vladimír ANDO PhD.

Naše milá školo!
Jsem sice tak trochu náplava, protože jsem 
do  tebe nastoupila teprve v roce 2010, ale 
věřím, že chováš stejnou náklonnost ke všem 
svým dítkám. Pročež ti přeju všecko dobré, 
jmenovitě abys vydržela stejně dlouho, jako 
ta čínská medicína, která se v tobě učí, to jest 
alespoň dalších pět tisíc let - ale to není moc 
čínské, lepší bude deset tisíc let. Takže, milá 
školo, buď zdráva deset tisíc let, neboli: wan 
sui! (Tady je pěkně vidět rozdíl v ukecanosti 
mezi češtinou a čínštinou, že?)
Tvá oddaná (věčná) studentka Jana

Mgr. Jana HOLLANOVÁ

Moje milá,
tak se nám rok s rokem sešel a planeta Země 
to kolem slunce opět zvládla. Letos pro tebe 
už po třicáté…
Tvému narození předcházela neuvěřitelná ces-
ta Lídy Bendové do Francie, tehdy koncem éry 
byrokratického socialismu. Lída se v podstatě 
omylem ocitla uprostřed přednášky o zákla-
dech čínské medicíny. Nebo jak to vlastně 
bylo?
Jisté je, že v listopadu 1990 proběhl v Měst-
ské knihovně v Praze první seminář tradiční 
čínské medicíny u nás. Od té doby se díky 
neúnavné práci Lídy a jejich kolegů  podařilo 
vychovat tebe – 1. školu tradiční čínské medi-
cíny – TČM®. 
První roky byly náročné a hektické zejména pro 
Lídu. Během těchto let se v podstatě znovu 
narodila, přišla o drahou kolegyni, opustili ji ně-
kteří přátelé… A tobě se přes to všechno dařilo. 
Nakonec i tvé zakladatelce ☺
Jak to v životě bývá, dospěla jsi. V některých 
ohledech se ještě pořád hledáš. Je před tebou 
spousta dobré práce, radosti i starostí.
Lídinu práci nyní zastává odhadem 10 kva-
litních lidí (jak to mohla celé ty roky zvládat 
sama?). Jsem si jistý, že tě čeká skvělá bu-
doucnost a minimálně ještě dalších třicet let.
Všechno nejlepší ke třicátým narozeninám, 
drahá ☺

Bc. Aleš KOCIAN

Milá školo, přeji ti tradiční české „Hodně štěstí, 
zdraví a pohody.“
Štěstí proto, že to když se ke všem znalostem, 
snaze, záměru a úsilí přidá, nemůže se nepo-
dařit.
Zdraví proto, že o to čínské medicíně a naší 
škole jde především.
A pohody samozřejmě také, protože k čemu by 
nám štěstí a zdraví bylo, když by tam nebyla 
pohoda?
Velké díky všem, co se o toto štěstí, zdraví 
a pohodu naší školy starají, a především paní 
MUDr. Lídě Bendové, která se velkým dílem za-
sloužila o to, aby bylo dnes komu vůbec přát.

Lucie HOSTÁKOVÁ

Pošlete také své přání na 
prani@tcm.cz nebo ručně 
psané na Tradiční čínská 
medicína z.s. 
Dělnická 54, 170 00  
Praha 7 

Co přejete 1. škole TČM® 
ke 30. narozeninám?
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1. ŠKOLA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY – TČM®

Termín 23.–24. 5. 2020

Přihlášky tcm.cz/ba

Kde Dělnická 54, Praha 7

Aktuální přehled seminářů najdete na 
www.tcm.cz/seminare →.
Nezapomeňte sledovat naše sociální 
sítě ↓ a odebírat novinky e-mailem.

Každý rok představíme na dvě 
desítky doškolovacích praktických 
i  teoretických seminářů, zajímavých 
témat, našich i zahraničních lektorů. 
V České republice v  tomto ohledu 
nemáme konkurenci. Chceme, abyste 
zapojili ve výuce všechny smysly, proto 
ochutnáváme a zkoušíme na  vlastní 
kůži. 

Co nás čeká letos
V únoru Bartosz Chmielnicki uzavře čtvrtým 
dílem Význam akupunkturních bodů. V květnu 
Tuvia Scott představí systém břišní akupunk-
tury. Těště se na pokračování fytoterapeutic-
kých seminářů s  Hubertem Čížkem a Karlem 
Šimonovských o  bylinných směsích profesora 
Leunga. Přijede Anastacia White, která naváže 
na  téma harmonizace. Pokračovat také bude-
me v doplňování prázdnot (xu). Pavla Sakařová 
prozradí, jak si poradit s obezitou dle přístupu 
tradiční čínské medicíny a představí netradiční 
techniku pro ovlivňování akupunkturních drah 
a bodů - tejpování. Opakovat budeme úspěšné 
semináře masáží guasha, aurikuloterapie a pul-
sové diagnostiky. Závěr roku patří mykoterapii.

Postgraduální semináře
POSTGRADUÁLNÍ SEMINÁŘE

Břišní akupunktura (BA)
Terapeutický mikrosystém, v němž určité body a oblasti břicha 
odpovídají ostatním částem těla.

Břišní akupunktura je v Číně i na Západě stále 
populárnější, zejména pro své účinky v léčbě 
chronických a dlouhodobých obtíží.
Břišní akupunktura (anglicky Abdominal acu-
puncture, zkratka AA nebo ABD ACU) je aku-
punkturní mikrosystém, který byl představen 
v Číně až v roce 1991 po třicetiletém výzkumu 
profesora Zhiyun Bo. 
Akupunktura břicha je založena na teorii, že ob-
last břicha je středem všech pohybů čchi v lid-
ském těle, a tento střed je regulován bodem CV8 
– (šen-čchue, shenque, REN8) na dráze početí 
(renmai), který je situovaný přímo v pupku. V ob-
lasti pod pupkem se také nachází zdroj veškeré 
naší počáteční čchi (yuanqi) a esence ting. Tuto 
oblast nazýváme rumělkové pole (dantian).
Břišní akupunktura používá plochy na břiše, kte-
rá je ohraničená body zhora CV12 a zdola CV3 
na dráze početí (renmai) a body na dráze žalud-
ku zprava a zleva.

Kdy břišní akupunkturu použít:
• bolesti zad a hlavy
• kosterně-svalové problémy
• neurologické a trávicí poruchy
• závratě
• deprese
• vyrovnávání orgánů zangfu
• posilování juan čchi

Proč na seminář přijít?
• Poznatky ze semináře uplatníte v praxi ihned.
• Lektor bedlivě sleduje, abyste všechno 

pochopili a odnesli si ze semináře co nejvíce 
užitečných informací.

Cena při platbě do:
29. 2. 2020 5 562 Kč 218,10 €

30. 4. 2020  6 562 Kč 257,30 €

23. 5. 2020 7 562 Kč 296,50 €

„Pan profesor byl velmi jasný ve výkladu, doká-
zal zodpovědět dotazy, zaujmout; jeho praktická 
ukázka použití a účinku byla velmi motivujíci pro 
následnou aplikaci BA v praxi.“

Alena IVANOVA

Určení semináře
• Všem zájemcům se znalostmi lokalizace 

akupunkturních bodů

Lektor
Tuvia SCOTT
terapeut TČM a lektor

Profesor Tuvia Scott působí v Tel Avivu v Iz-
raeli v Campus Broshim. Praktikuje a vyuču-
je tradiční čínskou medicínu od roku 1990. 
Od svého dětství se zdokonaloval v bojo-
vých umění, taiji a qigong. TČM začal studo-
vat v  Izraeli, ve studiích pokračoval v Číně, 
USA a Evropě. V roce 2000 založil Izraelské 
centrum břišní akupunktury (Abdominal 
Acupuncture Research and Study Center in 
Israel). Výuce břišní akupunktury se věnuje 
v Izraeli a Evropě. Je prvním praktikem čín-
ské medicíny, který se zasloužil o integraci 
akupunktury do léčby bolesti na rehabili-
tačních odděleních izraelských nemocnic 
a v posledních letech se zúčastnil několika 
vědeckých studií břišní akupunktury a TČM.
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Mimořádné dráhy a autoimunitní choroby
21. – 23. června 2019 proběhl seminář s izraelským lektorem Ranim Ayalem na téma autoimunitních chorob. Pokorný muž 
přednášel s přehledem a klidem starého čínského mistra, že nikdo ani na okamžik nepochyboval o jeho jedinečné osobnosti 
a lektorském umění. Snad někdy příště se potkáme u podobně mimořádného tématu! 

„Rani Ayal je jeden z najlepších učiteľov aku-
punktúry. Lektor mal presný zámer a koncept, 
čo chce povedať a akým spôsobom to povedať. 
Otázku sa snaží pochopiť na všetkých možných 
vysvetliteľných úrovniach a odpoveď zvolí vždy 
primerane poslucháčom. Je to neuveriteľný 
praktik a má schopnosť predávať vedomosti ni-
elen do  hlavy ale aj do srdca. Študent nielenže 
nadobúda viac vedomostí ale aj skutočného po-
znania a stáva sa tak lepším človekom a teda aj 
praktikom. O Rani Ayalovi by som mohla básniť 
ešte dlho.“

Mgr. Eva HOLLÁ

„Úroveň semináře byla vysoká, seminář předčil 
mé očekávání. Nadchlo mě pojetí MŘ dráh z jiné-
ho úhlu pohledu, nešlo jen o „tupé“ systematické 
probrání jednotlivých dráh a bodů, ale o pocho-
pení jakési „esence“ jednotlivých MŘ dráh, které 
mi pomohlo získat jiný pohled na danou proble-
matiku, Navíc mě jako neurologa oslovilo použití 
léčby pomocí MŘ dráh i u tak závažných one-
mocnění, jako jsou autoimunitní choroby a záro-
veň možnost nabídnout těmto pacientům něco 
navíc, co by jim pomohlo zlepšit kvalitu života. 
Vzhledem k náročné problematice bych uvítala, 
abychom některé postupy - zejména specifické 
vyšetření pulsu jednotlivých MŘ dráh mohli prob-
rat podrobněji a hlouběji, a tak věřím, že se s Ra-
nim Ayalem ještě v budoucnu setkáme“

MUDr. Libuše JEŘÁBKOVÁ

„Problematika autoimunitních onemocnění je 
komplikovaná, léčba obtížná a mnohdy neuspo-
kojivá. Pokud by TČM a akupunktura uměli být 
v tomto ohledu nápomocné západní medicíně, 
bylo by to velkým přínosem pro pacienty. Rani 
Ayal je charizmatický lektor TČM světového for-
mátu, zkušený a znalý problematiky. Uvítala bych 
další navazující seminář dané problematiky v po-
dání Raniho Ayala se zaměřením na praktickou 
stránku, pulsovou diagnostiku, klinické vyšetření 
a návrh terapeutických postupů.“

MUDr. Lívia KUŠNIEROVÁ ČAŇOVÁ

„Rani Ayal přednesl naprosto fenomenální, klid-
ný, vyrovnaný a vytrvalý výkon a současně předal 
mnoho cenných informací.“

Ing. Pavel FUKALA

Rani Ayal
Lektor a terapeut tradiční čínské 
medicíny 

Rani Ayal praktikuje a učí čínskou 
medicínu od roku 1988. Nejprve pro-
šel v  Japonsku výcvikem v  shiatsu 
a v  akupunktuře meridiánů, po  návratu 
do  Izraele dokončil studium akupunk-
tury podle TČM, fytoterapie, qigongu 
a dietetiky. Později se pustil do  studia 
konstituční akupunktury podle Pěti ele-
mentů a filosofie Kmenů a větví pod 
vedením mistra Joana Duveena, který 
je dodnes jeho učitelem. Byl vedou-
cím oddělení akupuntury v nemocnici 
Sourasky Medical center v Tel Avivu 
a  předsedou izraelské Společnosti pro 
tradiční čínskou medicínu. Nejčastěji 
přednáší doma v Izraeli a v Polsku, jinak 
jeho přednášky měli možnost slyšet 
studenti po celém světě. Je spoluauto-
rem projektu Význam akupunkturních 
bodů.

OHLÉDNUTÍ

Rani Ayal zachycuje puls mimořádných drah. MUDr. Hubert Čížek odevzdává svůj puls.

Rani Ayal s představitelkami 1. školy TČM®

Rani Ayal a Bartosz Chmielnicki, přátelé a kolegové.
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Klinika Pivoňka
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
Provozovatel QIGONG TUINA s.r.o.

Kontaktní osoba:
Mirka Kořínková
jednatelka
telefon: +420 606 860 391
korinkova@tcm.cz

Budova Drutěvy
Dělnická 54, Praha 7
telefon +420 607 066 733
info@klinikapivonka.cz
www.klinikapivonka.cz
www.facebook.com/KlinikaPivonka

Hledáte místo pro svou praxi TČM?

STAŇTE SE NAŠÍM TERAPEUTEM!
Využijete konzultace se 

zkušenějšími kolegy.

Začnete praxí menšího rozsahu, 
později rozšíříte své hodiny dle klientů.

Získáte produkty tradiční čínské medicíny 
u firmy PRAGON za výhodnější cenu.

Staráte se jen o své klienty. 
Úklid a vybavení pracovního prostoru 

je naše práce.

Prohloubíte si znalosti TČM 
v 1. škole tradiční čínské medicíny – 

TČM® a v ANDAO institutu.

Máte zájem? Kontaktujte Mirku Kořínkovou ↓

Naši terapeuté, které znáte z výuky 1. školy TČM® a ANDAO institutu 

MUDr. Ludmila Bendová, 
Mgr. Roman Řežáb, Václav Lukeš, 

Eva Petrušová, Susan Ondrasek L.Ac., 

MUDr. Tao Nesvadbová, Michal Hořejší, 
Huo Da, Ing. Iva Měsíčková, 

MgA. Klára Kolářová, Vlastimil Kroupa
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