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MUDr. Zuzana Čajková, P.G.Hom 
neuroložka a homeopatka 
Olomouc

„Z letošních homeopatických kazuistik 
jsem měla velmi příjemný pocit. Přirovnala 
bych je k lehkému dýmu, který se šíří za-
hradou. Jinými slovy je z nich zřejmé, že 
homeopatie stále více a hlouběji proniká 
do vědomí lidí – nejen lékaři, ale i obětavé 
magistry v lékárnách dělají úžasnou práci. 
Je to práce na celý život – nesmírně uži-
tečná a zajímavá.“

 

Bc. Jaroslava Koryčanská 
poradkyně neurovývojové poruchy 
Zašová 

„Na homeopatických kazuistikách jsem 
byla poprvé a trochu nadneseně musím 
říct, že jsem se vylekala, jak složitá ho-
meopatie je. Kolik se toho ještě budu mu-
set učit! Na váš další kongres ale přijedu 
určitě. Jste profesionální firma s krásným 
marketingem a profesionální byl i celý 
kongres. Dávám vám deset bodů z deseti. 
Moc dobrá práce!“ 

PharmDr. Jana Krištofová  
lékárnice 
Žehušice

„Byla jsem poprvé a moc se mi líbilo. Na 
kongres jsem jela s určitou představou toho, 
co se dozvím. Překvapilo mě, že jsem se 
z přednášek nakonec dozvěděla něco úplně 
jiného, ale ani o trochu méně zajímavého 
a užitečného. Určitě budu s  informacemi, 
které na kongresu zazněly, pracovat dál.“

Ostrava se zahalila do barevného podzimní-
ho pláště, což je vždy neklamným znamením, že 
v Imperial Hotelu tým Akademie klasické homeopatie 
v čele s MUDr. Alexandrem Fesikem organizuje další ze 
svých kongresů. Letošní, již VII. homeopatické kazu-
istiky se konaly ve dnech 19.–20. 10. 2019 a zastřešo-
valo je téma Homeopatická léčba dýchacích potíží. 

Sjelo se na pětašedesát odborníků – lékařů, lékár-
níků, veterinářů, specialistů i poradců – z celé České 
republiky. Spolu pak po dva dny sdíleli příběhy úspěš-
ných homeopatických léčení a vyléčení.

Den první

Ač to pro mnohé účastníky znamenalo vstává-
ní v  opravdu brzkých hodinách, v  sobotu v  devět 
hodin ráno byl konferenční sál Imperial Hotelu zcela 
zaplněn a  vše bylo dokonale připraveno pro první 
přednášky.

Před obecenstvo již tradičně předstoupil nejprve 
MUDr. Alexandr Fesik, který všechny přivítal a poté 
řeč okamžitě stočil k  dýchacím potížím. Vzhle-
dem k  historicky vysoce znečištěnému ostrav-
skému ovzduší a  taky k  roční době, kdy se naše 

homeopatické setkání koná, snad nemůže být 
příhodnějšího tématu než právě dýchací obtíže. 
MUDr. Fesik zdůraznil, že medicína zná snad několik 
desítek druhů kašle a  naštěstí pro všechny zná 
homeopatie lék na každý z nich.

Jak obratem dokázala Mgr. Pavlína Jirků ve své 
přednášce „Potíže dýchacích cest řešené homeo-
paticky v  prostředí venkovské lékárny“. Jednalo 
se o  čtrnáct úspěšně vyřešených homeopatických 
případů, které Mgr. Jirků přivezla, jak sama říká, 
z „venkovské lékárny“. Její případy svou šíří zabíraly 
několikatýdenní miminka stejně jako osmdesátileté 
seniory. Všechny však měly společnou jednu věc 
– účinný zásah homeopatik, který zachránil zdraví 
pacienta a s ním i klid jeho blízkých.

Tam, kde se běh věcí neubírá tak, jak je přede-
sláno v  programu, objevuje se místo pro improvi-
zaci. A  to místo vyvstalo hned po skončení před-
nášky Mgr. Jirků. Vzhledem k  jistým posunům 
v programu vznikla časová skulinka, které se okamžitě 
a neohroženě ujal MUDr. Fesik. Ještě než se poslucha-
či odebrali vydechnout k prvnímu občerstvení, uvedl 
je do základů problematiky své stěžejní přednášky  
„Technologie homeopatické léčby astma bronchiale“. 



PharmDr. Soňa Taušová  
lékárnice  
Hrádek

„Byla jsem letos na kazuistikách poprvé a 
nesmírně mile mě překvapily. Nemělo to 
chybu – kolektiv, prostředí, přednášející, 
všechno se mi moc líbilo. Jen celý víkend 
až moc rychle utekl. Přednášky mě utvrdily 
v tom, co všechno se dá s homeopatií dě-
lat. Byl to moc hezky strávený čas. Příště se 
mou určitě počítejte – ráda přijedu zas.“

MVDr. Jana Knápková  
veterinární lékařka  
Zábřeh

„Kazuistiky se mi líbily moc. Nikdy předtím 
jsem na takové akci nebyla a překvapená 
jsem byla opravdu mile. Atmosféra byla pří-
jemná a přednášky naprosto profesionální. 
Když mi čas a prostor jen trochu dovolí, 
určitě se příště zase zúčastním. Už teď se 
těším. Je to výborný impulz k další práci.“

Mgr. Bronislava Hrozová  
lékárnice  
Otrokovice

„Na kongresy i kazuistiky jezdím opakova-
ně a vždy se mi na nich moc líbí. Proto se 
taky pokaždé ráda vracím. Všechno je na 
nich výborné – ať už jde o organizaci, pro-
gram nebo společenský večer. Vždy tam 
mám jen jednu potíž, a to v anketě vybrat 
pouze jednu jedinou nejlepší přednášku. 
Vždyť ony jsou dobré všechny. Přednášející 
jsou dokonale připravení a nebojácně jdou 
s kůží na trh. Ocenila bych se všechny!“

V té dokazoval základní tezi snad všech homeopa-
tů: pravým důkazem o  účinnosti homeopatie jsou 
„dlouhodobě vyléčení pacienti ze  život a  zdraví 
ohrožujících stavů“. A uzdravení astmatu je důkazem 
par excellence. Obecenstvo si posléze dopřálo jen 
velice krátkou pauzu u  kávy a  koláčku a  už opět 
všichni seděli v  sále a  naslouchali MUDr. Fesikovi 
a  jeho dokonale strukturované přednášce o  léčbě 
astma bronchiale.

Nikdo si ani nevšiml, kam se podělo dopoledne, 
ale najednou byl čas k obědu. Míra jeho delikátnos-
ti směle konkurovala s  hloubkou erudice přede-
šlé přednášky. Čas se však nezastavil ani na obědě 
a  už zase bylo načase jít zpátky do sálu. Tam na 
posluchače čekal další blok přednášek, který ote-
vřela MUDr. Zuzana Čajková se svou prezentací 
„Každý lék je oceán, jen vypadá jako kapka“: zku-
šenosti s  homeopatií v  naléhavých případech“. 
Svým typicky povznášejícím způsobem přednesla 
tři kazuistiky. V těch ukázala, jak široká dokáže být říše 
lidské mysli a  jak nedocenitelným zdrojem informací 
homeopatovi může být.

Po MUDr. Čajkové se mikrofonu chopil 
Ing. Jiří Monhart, který do Ostravy přivezl pět pří-
padových studií ze své poradenské praxe v prezen-

taci nazvané „Homeopatická léčba dýchacích pro-
blémů napříč generacemi“. Prezentoval je natolik 
odvážným a  neotřelým způsobem, že publikum 
zcela zapomnělo, že by snad po obědě mohlo být 
unavené nebo ospalé. 

Poslední přednášku této sekce přednesla 
MUDr. Libuše Polanecká, specialistka dětské hema-
tologické ambulance pražské Tomayerovy nemoc-
nice. Představila v ní čtyři případové studie dětského 
věku – od osmiměsíčního děvčátka po dvanáctile-
tou slečnu.

Jak se říká, když se člověk dobře baví, čas ubíhá 
rychle. A tak to bylo i na homeopatických kazuistikách 
– čas se nachýlil a odbornou část prvního dne uza-
vřela svou přednáškou „Homeopatická léčba chro-
nických dýchacích potíží“ MUDr.  Marta  Štecová. 
Vyhledávaná lékařka a  homeopatka, která své 
případy přednáší jako skutečné detektivky. Jejímu 
detektivnímu umu při  rozplétání složitých diagnóz 
by musel smeknout i sám Hercules Poirot. Přednes-
la tři kazuistiky svých pacientů – muže, ženy a dítěte. 
Svým typicky obrazným jazykem hovořila o  jejich 
homeopatické léčbě jako o skládání akordů – léky, 
které postupně volila, přirovnávala k  dominantě, 



Akademie klasické homeopatie  
Vás srdečně zve na:
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Homeopatická léčba nemocí kůže  
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VIII. homeopatický slunovrat
 Jsme to, co jíme:  

Zdravá strava s homeopatií
19.–21. 6. 2020

Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm 

 Akademie klasické homeopatie
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homeopatická poradna:  
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subdominantě a  tonice. Stejně jako jsou dominan-
ta, subdominanta a tonika nezbytné pro hudbu, jsou 
individuálně zvolené homeopatické léky nezbytné 
pro zdraví pacienta.

Příjemně znaveni všemi novými poznatky se 
posluchači odebrali, k  již tradičnímu společnému 
focení a  následně se vrhli do víru společenského 
večera.

Den druhý

Účastníci se pomalu sešli k druhému dni předná-
šek – za okny je k  tomu vítalo nádherné podzimní 
ráno. Nad ranní kávou pokračovali ve včera zapo-
čatých debatách a  chystali se na zahajovací před-
nášku PhDr. Lucie Baronové „Akutní stavy dušnosti 
při panické poruše a Arsenicum album“. V té vyhle-
dávaná ostravská konzultantka představila celkem 
šest případových studií, jejímiž hlavními protagonisty 
byly homeopatický lék a archetyp Arsenicum album 
a panické ataky v celé jejich šíři a barvitosti. 

Jako předposlední se mikrofonu chopila 
MUDr. Miroslava Střížová, která přednes-
la obrazy tří homeopatických léků hojně 
využívaných při léčbě dýchacích obtíží: 
„Homeopatická léčba dýchacích cest“. Těmito 
předními léky jejího arsenálu byly Allium cepa, Cal-
carea carbonica a  Drosera. Na praktických kazuis-
tikách ukázala, jak vypadají typičtí pacienti, kterým 
tyto léky pomáhají, a jak se mezi sebou jejich zdra-
votní trápení liší.

Homeopatické kazuistiky uzavřel 
MUDr. Alexandr Fesik, který navázal na skvělou 
přednášku PhDr. Lucie Baronové a  ve zbývajícím 
čase do hloubky rozkryl obraz homeopatického 
archetypu Arsenicum album. 

Poslední milou povinností organizátorů bylo 
udělit ceny za nejlepší přednášku. Rozhodování 
bylo jako vždy nelehké, protože všechny dosahova-
ly vysoké profesionální úrovně. Na základě výsledku 
ankety byly nakonec uděleny ceny v tomto pořadí: 
MUDr. Marta Štecová (5. místo), 
MUDr. Libuše Polanecká (4. místo),  
Mgr. Pavlína Jirků (3. místo),  
PhDr. Lucie Baronová (2. místo).  
Nejlepší přednáškou VII. homeopatických kazuistik 
se stal příspěvek Ing. Jiřího Monharta.

Nakonec každý z  přítomných obdržel osobně 
z rukou MUDr. Alexandra Fesika certifikát o účasti, 
čímž se homeopatické kazuistiky definitivně uzavřely. 
Na závěr zbylo srdečně poděkovat všem zúčastně-
ným, organizátorům, přednášejícím i sponzorům za 
dokonale bezproblémový průběh dvou dnů naplně-
ných homeopatickým sdílením. 

Děkujeme!


