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Adéla Talandová, DiS 
farmaceutická asistentka, Šumperk
Kongres se mi – jako vždycky – strašně líbil. Jako farma-
ceuta mě zaujaly hlavně přednášky kolegyň, Mgr. Pavlíny 
Jirků a Mgr. Kamily Wiležinské. Přínosná byla i přednáš-
ka MUDr. Marty Štecové, takový pohled na problemati-
ku člověk často nevidí. V neděli už na mě padla únava, 
přeci jen téma bylo těžké. Nicméně věřím, že kongres 
posluchačům přinesl hodně, hlavně lékařům. Technic-
ky byl kongres zvládnutý skvěle, jakékoliv problémy se 
rychle řešily. Pro příště bych přivítala větší časovou re-
zervu na jednotlivé přednášky. Co mi ale chybělo nej-
víc, byl osobní kontakt, oběd, káva a zákusek, možnost 
přednášejícího osobně „dohonit“ a poptat se v kuloárech 
na podrobnosti, prostě už se moc těším, až se budeme 
moct všichni sejít a vidět „naživo“.

Mgr. Luboš Piták 
léčitel, Domažlice
Upřímně, čínskou medicínu studuji 25 let, o  homeo-
patii se zajímám teprve krátce. Homeopatický kongres 
byl pro mě tedy obrovským přínosem. Především úvod 
do onkologické problematiky Dr. Polanecké byl super, 
nejsem lékař a její informace jsou pro mne velmi cenné. 
Výborná byla i  veterinární přednáška, přestože osobně 
se zvířátky nepracuju. Navštěvují mě onkologičtí paci-
enti, ženy především s rakovinou prsu a kolorekta, muži 
s prostatou. Jsem moc rád, že mám k dispozici Sborník 
přednášek, mám se kam podívat, rychle si připomenout 
užívané léky. Už mám důležitá místa založená, podtrha-
ná, nemusím tápat, vím, že jsem o problému slyšel, a jdu 
najisto. Sborník je pro mě nejcennější. Rozhodně bych 
se zúčastnil dalšího kongresu na podobné téma. Dou-
fám, že příští rok budu moct přispět i svými zkušenostmi. 
Kongres se mi opravdu velmi líbil, za mě dávám 100 %.

Vážení a milí přátelé homeopatie,

dovolte, abychom Vám předali krátkou zprávu 
z  X. homeopatického kongresu, který jsme zasvětili 
náročnému a tolik potřebnému tématu ONKOLOGIE.

Ano, letošní ročník byl desátý, jubilejní. Za deset 
let existence Homeopatického kongresu na něm 
vystoupilo přes šedesát lékařů, veterinářů, psycho-
logů, pedagogů a  dalších pomáhajících profesí 
s téměř 170 odbornými příspěvky o homeopatii.

Na Homeopatickém kongresu se každoroč-
ně scházejí nejlepší homeopatičtí odborníci této 
země. Stejně tomu tak bylo ve dnech 9.–10. dubna 
2021. Tento kongres měl ovšem – kromě jubilea – 
i jiné specifikum.

X. homeopatický kongres, tentokrát na téma 
MOŽNOSTI HOMEOPATIE PŘI PÉČI O ONKOLO-
GICKÉ PACIENTY, se nekonal ve známém a oblí-
beném prostředí Hotelu Imperial v  Ostravě, jak 
jsme původně plánovali. Z  důvodu nepříznivé 
epidemiologické situace byl celý kongres přená-

šen živě on-line. Přišli jsme sice o osobní kontak-
ty a povídání v kuloárech, zato se Kongresu mohli 
zúčastnit i  ti, kteří z  časových důvodů předchozí 
homeopatická setkání vynechávali.

Všichni zúčastnění už předem dostali do rukou 
Sborník přednášek z  kongresu spolu s  pěkným 
dárkem od pořádající společnosti, Akademie kla-
sické homeopatie. Mohli tak v  sobotu v  9 hodin 
zasednout ke svým počítačům či notebookům 
a zajímavé podněty z přednášek si přímo do Sbor-
níku začít poznamenávat.

Hned v  úvodní přednášce MUDr. Alexandra 
Fesika měli posluchači příležitost rozehřát své 
mozkové závity a zamyslet se nad otázkami, jaké 
je místo a  role homeopatie v  péči o  onkologic-
ky nemocné, do jaké míry má homeopat právo 
odmítnout takového pacienta a  jakou konkrétní 
podporu může homeopat onkologickému paci-
entovi nabídnout. MUDr. Alexandr Fesik, jako 
editor a hlavní pořadatel kongresu, nabídl k úvaze 
„Abecedu dobrého homeopata“, kde doslova 
od A  po Z  vykreslil podstatu a  atributy „dobrého 



Mgr. Renata Kůrková 
vedoucí a majitelka lékárny, Plzeň
Homeopatický kongres se mi líbil moc. Musím potvrdit vy-
sokou kvalitu a úroveň přednášek, Dr. Polanecká měla vy-
soce odborně, a přitom srozumitelně podanou teoretickou 
přednášku o onkologii, přitom žádné zbytečnosti, kterými 
bychom si „zanášeli harddisk“. Všechny lékařské přednášky 
mě inspirovaly – Dr. Jašková, Dr. Štecová, Dr. Bartůšková. 
Líbila se mi komplexnost, schopnost kombinovat různé 
přístupy, dát pacientovi to nejlepší ze znalostí – to je nej-
lepší. Jsem spokojená. Pravda, potřebovala bych pak den 
volna, abych si nové informace porovnala v hlavě, aby si 
to „sedlo“. Úrovní Kongresu jsem opravdu mile překvape-
na, doteď jsem na ně nejezdila z časových důvodů. Letos 
mi vyhovovalo, že byl dostupný on-line, přednášky jsem 
si pustila na notebooku doma a zároveň jsem v ruce měla 
Sborník, do kterého jsem si mohla rovnou poznamenat, co 
mě zaujalo. Teď do něj nahlížím, kdykoli potřebuji. Chci si 
sehnat i Sborníky z minulých kongresů, protože takovéto 
informace člověk jen tak nenajde.

MUDr. Alena Hrbáčová 
dětská lékařka, Liberec
Kongres se mi velice líbil, máte to pěkně a  přehledně 
zpracované. Sborník výborný, za mě plná spokojenost. 
Spojení fungovalo dobře, byť jsem amatér a PC nemilu-
ji. Bylo to velmi dobře zorganizované. Moc mi pomohl 
Sborník, v pohodě sledovat mluvené a dopisovat si do 
textu potřebné.

homeopata“. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že 
„většina našich studentů je dobrými homeopaty, 
nebo umí svého klienta v  případě podezření na 
nádorové onemocnění na dobrého homeopata 
nasměrovat“.

Takto podníceni se účastníci kongresu pustili 
do sledování skvělého vystoupení MUDr. Libuše 
Polanecké, která v  přednáškách „Přehled nádo-
rových onemocnění a  jejich léčby pro neonko-
logy“ a  „Pohled na současné možnosti preven-
ce nádorových onemocnění“ přinesla kompaktní 
teoretické pojednání o  nádorových onemocně-
ních, jejich incidenci, léčbě, nežádoucích účincích 
léčby a  možnostech prevence rakoviny. Ohlasy 
potvrdily, že takto přehledný a  srozumitelný, 
přitom vysoce odborný přehled byl pro zúčastně-
né homeopaty s  jiným než onkologickým vzdě-
láním velmi přínosný. Zároveň byl důležitý pro 
pochopení souvislostí v dalších příspěvcích tohoto 
víkendu. Účastníci pozitivně hodnotili fakt, že tyto 
podrobné přednášky jsou zachyceny ve Sborníku 
přednášek z X. homeopatického kongresu, a oni 
tak mají vše zaznamenáno a  pěkně po ruce pro 
pozdější využití.

Po pauze na oběd se všech téměř 90 „kongre-
smanů“ sešlo na přednášku MUDr. Evy Jaškové, 
která předchozí výklad doplnila o pohled dermato-
loga: „Současné možnosti onkologické terapie“. 
Zajímavý byl především uvedenými homeopatiky, 
která paní doktorka doporučuje při komplikacích 
a nežádoucích účincích onkologické terapie.

MUDr. Alexandr Fesik měl ten den ještě při-
pravenou přednášku na téma „Místo homeopatie 
v systému moderní péče o pacienta s nádorovým 
onemocněním.“ Zdůraznil v ní, že na základě 230 
let zkušeností lze očekávat účinek homeopatie i při 
nádorových onemocněních, a  to nejen v  rámci 
paliativní či doplňkové péče o nemocné, ale i jako 
pomoc ve zlepšení jejich celkového zdraví.

Přestože venku po dlouhé době svítilo slunce 
a  lákalo všechny do přírody, po čtvrthodinové 
pauze na kávu se všichni znovu nedočkavě posadili 
ke svým počítačům očekávajíce zkušenou a oblí-
benou přednášející MUDr. Martu Štecovou. Tento-
krát si připravila pojednání „Onkologie a psychika“ 
a znovu dostála své reputace skvělé homeopatky 
s neotřelým přístupem k terapii. Posluchači velmi 



Pavla Biedermannová 
majitelka obchodu Bylinky a čaje,  
Hradec Králové
Kongres byl super. Bylo to pro mě místy těžké psychic-
ky, když jsem se vžila do příběhů pacientů. Sobota byla 
vynikající, ještě jsem měla spoustu sil všechny infor-
mace „pobrat“. Odnesla jsem si opravdu hodně. Jen je 
škoda, že jsme nemohli být všichni spolu, popovídat si 
o přestávkách nebo večer, probrat své dojmy a vyměnit 
si zkušenosti. Od kongresu už jsem využila, co jsem se 
dozvěděla o psychice onkologických pacientů. Už dáv-
no jsem z pozorování klientů u mne v obchodě zjistila, 
jak obrovský vliv má psychické rozpoložení na výsledek 
léčby, a na kongresu jsem se v tom utvrdila. Pro mě byl 
důležitý i příspěvek o vlivu stravy a potravních doplňků 
na vznik a průběh rakoviny. Za mne opravdu super!

Zuzana Nová 
farmaceutická asistentka, Havlíčkův Brod
Na letošní kongres jsem byla velmi zvědavá, protože on-
kologie je složité téma. Moc se mi líbila přednáška MUDr. 
Libuše Polanecké, ale přiznám se, že dětské rakoviny pro 
mě byly těžké. Těšila jsem se na veterinární příspěvek 
MVDr. Jany Kubínové, sama mám doma 15letého je-
zevčíka a často řešíme složité zdravotní problémy. Ope-
race je pro něj riziková a homeopatie mu zatím pokaždé 
pomohla, je s ní lepší.

bouřlivě, jak jen to při on-line formě přednášek 
šlo, ocenili její komplexní myšlení. Na základě hlu-
bokých znalostí psychiatrie a homeopatie dokáže 
pomoci pacientovi překonat hluboko zakořeněné 
strachy, z nichž některé mohou být příčinou jeho 
onemocnění a jiné výrazně komplikují léčbu.

V tuto chvíli by se v případě prezenčního setkání 
v Ostravě mohli účastníci kongresu těšit na skvělou 
rautovou večeři v hotelovém sále, vyhlášení ankety 
Homeopat roku a  společenský večer s  hudbou, 
tancem a  dlouhými diskuzemi o  homeopatii. 
Nicméně všichni jsme se pro tento rok museli spo-
kojit aspoň s příslibem dalšího dne Homeopatic-
kého kongresu.

Nedělní ranní blok přednášek začala Mgr. Kamila 
Wiležinská přednáškou „Vedení případů s onko-
logickou diagnózou v  homeopatické poradně“. 
V  ní poukázala na nutnost připravit se na různé 
typy klientů, s různou motivací a z toho vyplývající 
rozdílnou compliance. Ovšem díky uvědomění si 
rizik, která léčbu onkologicky nemocných prová-

zejí, lze přístup k léčbě zefektivnit. Nabídla rychlou 
diferenciální diagnostiku používaných homeopatik 
se zaměřením na jednotlivé orgánové soustavy.

Celý nedělní program byl zaměřen více na prak-
tické zkušenosti s léčbou onkologicky nemocných, 
jak dokázala MUDr. Gabriela Langhammerová 
v  druhém příspěvku: „Homeopatická pomoc 
onkologicky nemocným v péči praktické lékařky“. 
Přinesla důkladný rozbor tří druhů nádorového 
onemocnění, ke každému uvedla konkrétní kazu-
istiku, ve které popsala svůj terapeutický přístup. 
Byla velká škoda, že paní doktorka nemohla slyšet 
potlesk, který by sklidila v otevřeném sále…

Informacemi nabité dopoledne uzavřela před-
náška Mgr. Pavlíny Jirků „Možnosti homeopatické 
podpory u  případů s  onkologickou diagnózou“. 
Čtyři kazuistiky prezentovaly její přístup v jednotli-
vých fázích standardní onkologické léčby a po ní. 
Z příspěvku jasně vyplynulo, že účinky homeopa-
tické intervence vidíme i při současné standardní 
terapii, kterou je možné následně díky homeopatii 
zredukovat. Homeopatie v podání Mgr. Jirků je pro 
klienta snadno pochopitelná a její pozitivní účinky 
na sobě, ke své spokojenosti, pozná velmi rychle.

Po rychlém obědě jsme s  velkým zájmem 
vyslechli přednášku z praxe MVDr. Jany Kubínové 
„Homeopatie ve veterinární onkologii“, která se 
zabývala kazuistikami úspěšně léčených zvířat. Na 
jejich základě můžeme být povzbuzeni v  užívání 
homeopatie pro naše zvířecí pacienty – je pro 
ně přínosem pro skvělé výsledky, snášenlivost 
i finanční nenáročnost.

Následovala kazuistika Mgr. Boženy Boleloucké 
„Homeopatická péče o  klienta s  kombinací 
inkontinence a  retence moči po prodělaném 
karcinomu prostaty“. Jasně ukázala nástrahy péče 



Mgr. Miroslava Šašková 
psycholog, Liberec
Mně se všechno na kongresu líbilo, fakt, moc. Mám ráda 
stručné, věcné informace, nejlépe, když jsou opravdu 
„ze života“. Téma bylo skvěle zvolené. Na online formu 
přednášek si asi musíme všichni zvyknout. Má to ale i svá 
pozitiva, nikdy bych se z Liberce do Ostravy nevypravila, 
takhle jsou pro mě přednášky přístupné. A rozhodně radši 
poslouchám on-line přednášku, než on-line cvičím…

Mgr. Miloslava Vladařová 
majitelka a vedoucí lékárny, Přeštice
Kongres se mi opravdu líbil. Bylo to těžší téma, ale zís-
kala jsem užitečné informace. Ráda se vrátím k tištěným 
materiálům, jsou přehledně zpracované a nemusím hle-
dat v mnoha knihách. On-line forma mi nevadila, naopak, 
jsem ráda, že jsem kongres mohla sledovat v  klidu do-
mova.

Mgr. Ivana Preislerová 
lékárnice, Radnice u Rokycan
Přivítala jsem možnost být na homeopatickém kongresu 
aspoň formou on-line živého vysílání. Připojila jsem se 
z domova a byla ráda, že můžu své homeopatické vzdě-
lávání posílit takhle speciálními informacemi. Výborné 
bylo, že jsme měli k dispozici chat, a mohli se kdykoliv na 
cokoliv přednášejícího zeptat. Osobní kontakt je osobní 
kontakt, ale věřím, že ta doba zase přijde a  kongres si 
někdy užijeme „naživo“. Sborník z kongresu mám často 
v ruce, vše je tam super podané. Vyhovuje mi vzdělávání 
Akademie české homeopatie, protože dostávám jasné, 
ucelené informace přesně zaměřené na daný problém 
a člověk si je může sjednotit. Ve své praxi využiju hlav-
ně přednášky kolegů lékárníků. Jsem v  malé lékárně, 
naše skvělá majitelka je nakloněná alternativě. Teď, po 
letech strávených v řetězcové lékárně, jsem objevila AKH 
a mám z toho radost. Zájem o homeopatii pozoruju čím 
dál větší, tady v Radnicích se to rozkřiklo a denně chodí 
klienti pro radu. Proto jsem i ráda, že se mám na koho 
obrátit, když je případ „zamotaný“.

o  poněkud lehkovážného klienta, kdy ani dobrý 
výsledek užívání homeopatik nepřiměl muže 
středního věku k odpovídající spolupráci.

Na závěr všichni ocenili vysoce praktický pří-
spěvek s  kazuistikami MUDr. Heleny Bartůškové 
„Mé zkušenosti s  léčbou onkologicky nemoc-
ných metodou Dr. Ramakrishnana“. Na základě 
metody tohoto indického homeopata pracuje 
dlouhodobě s  onkologickými klienty. Uvedla 
pět kazuistik, které dokládají vynikající úspěšnost 
v uzdravení, včetně případu neoperabilního karci-
nomu ovaria s metastázami a karcinomu žlučníku 
v pozdním stadiu. Odpovídala na řadu zvídavých 
dotazů, sklidila ovace a s ní i celý kongres.

Tento víkend byl pro homeopatii v České republi-
ce velmi důležitým. Ukázal možnosti homeopatické 
intervence a povzbudil mnoho homeopatů v jejich 
práci, zvláště když viděli úspěchy svých kolegů. 

Všichni ocenili výběr náročného tématu, zpraco-
vání jednotlivých příspěvků, technickou podporu, 
kterou organizátoři poskytovali všem zúčastněným 
a celkovou vysokou úroveň kongresu.

Stejně jako v minulých letech byl i  X. homeo-
patický kongres byl zařazen se souhlasem České 
lékárnické komory do systému celoživotního 
vzdělávání. 

Děkujeme všem účastníkům, 

přednášejícím a příznivcům a těšíme se 

na shledání na dalších akcích Akademie 

klasické homeopatie, ať již je to on-line 

Homeopatická káva s dr. Fesikem, Letní 

škola homeopatie – Slunovrat, nebo 

nejbližší kongresové setkání letos na 

podzim – Homeopatické kazuistiky.  

A samozřejmě si nenechejte ujít i  

XI. Homeopatický kongres v roce 2022. 

Budete vřele vítáni.

Akademie klasické homeopatie, spol. s r. o.

Hašlerova 674/9, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

tel.: 776 879 799 (poradna) / 596 113 330

www.studujtehomeopatii.cz

www.budtezdravi.cz

facebook.com/studujtehomeoaptii.cz


