
Bolesti hlavy, závratě, 
migrény, ztráta rovnováhy

Radek Hrib

Veselí nad Lužnicí 2016

www.hrib.cz



www.hrib.cz

Bohumil Havel
Přepeřská 1308
511 01 Turnov
Dne 2. 8. 2011 jsem prodělal záchvat, při kterém mě záchranná
služba odvezla do nemocnice v Kolíně na jednotku intenzivní
péče. V ten den jsem měl tři varování v podobě zamotání hlavy a
příznaky jako při nízkém tlaku. Poté, co jsem si dal nohy nahoru,
vše ustoupilo. Přesto jsem šel ten den do práce, jsem majitelem
firmy. Během dne se zánět vnitřního ucha projevil velkým
motáním hlavy a následoval odvoz na jednotku intenzivní péče do
nemocnice v Kolíně.
V nemocnici, po druhém vyšetření, při kterém vyloučili mozkovou
příhodu, mi diagnostikovali zánět vnitřního ucha s tím, že se to dá
léčit pouze medikamentózně. Zhruba po 5 měsících mi odezněly
projevy motání hlavy, ke kterému docházelo při prudkém pohybu
hlavy, při otřesech nebo také i vleže na jednom boku. Chůze mi
také dělala problém. Při otřesech jsem měl zdvojené vidění, jako
když se díváte každým okem zvlášť.
Druhý záchvat se dostavil dne 29. 11. 2013 a měl stejný průběh
jako ten první s tím rozdílem, že příznaky plně neodezněly ani za
rok. Naučil jsem se pohybovat tak, abych omezil pohyby, které mi
způsobovaly motání hlavy. Bohužel při otřesech jsem stále viděl
dvojmo. Nemoc mě hodně omezovala a bylo to vyčerpávající.
Klasická medicína nemá na léčení této nemoci žádné postupy, prý
to chce čas a možná, že se to zlepší. Proto jsem hledal alternativu a
na doporučení mého kolegy z jiné firmy jsem našel pana Radka
Hriba, kterého jsem poprvé navštívil 17. 8. 2015. Pan Hrib mě
vyšetřil a zahájil léčbu. Po první návštěvě u mě došlo k výraznému
zlepšení a to až o 90%. Již po první návštěvě odezněly příznaky
motání hlavy při prudkých pohybech a zmizelo i dvojité vidění. Po
zhruba 5 návštěvách se cítím zdráv a zase žiji plnohodnotný život.
Záchvat jsem neměl již celý jeden rok, a cítím se velice dobře.

Za léčbu děkuji, pane Hribe.
Bohumil Havel
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Jmenuji se Jarmila Konopásková a pocházím z Litvínova.

Už delší dobu mě trápila záda, na která jsem se nějak obzvlášť
neléčila. Až v posledních třech letech mě kromě zad, už začínala i
pobolívat hlava, takže bolest mi přešla od zad až do hlavy. Poslední
rok jsem zkolabovala a musela jsem docházet i na infúze. Bohužel
bolest hlavy přetrvávala, takže jsem se rozhodla o kompletní
vyšetření zad. V Motole mi primář řekl, že nejsem na operaci a měla
bych si najít fyzioterapeuta a správnou rehabilitaci. Takže začalo
kolečko rehabilitací, návštěvou fyzioterapeuta. Toto jsem
absolvovala přibližně ½ roku bez efektu.

Náhodně jsem se dozvěděla o p. Hribovi, ke kterému jsem začala
dojíždět po týdnu a po 1. měsíci se mi začalo ulevovat. Musím
podotknout, že už je to ½ roku a jsem bez bolesti hlavy - celkově
zad. Zároveň jsem se mu postěžovala, že mě pobolívá žaludek a na
jeho doporučení, jestli nemám helikobakter, jsem se nechala vyšetřit
a opravdu jsem ho měla. Takže jsem i přeléčena na tuto
„nepříjemnou nemoc“.

Na závěr bych chtěla poděkovat p. Hribovi za jeho „schopnosti léčit
a diagnostikovat nemoci“, protože zdraví je na prvním místě v životě
člověka.

Ještě jednou děkuji a přeji mu hodně úspěchu a šťastných lidí.

S pozdravem Jarmila z Litvínova.

Jarmila Konopásková
FINAPS Consulting spol. s r.o. | pojištění, spoření, investování
Žižkova 488,
436 01 Litvínov
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Je mi 21 let a ve svých 13. letech jsem začal trpět
migrénami. Časem se do toho přidaly bolesti a křeče
břicha. Ze všeho občas došlo i ke zvracení. Nejdříve
jsem se domníval, že je to jen únavou nebo dehydratací.
Po změně pitného režimu a více odpočinku bolesti stále
přetrvávaly a nezlepšovaly se. Pravidelně jsem docházel
k lékařům a ke specialistům na různé testy a vyšetření
hlavy. Podstoupil jsem medikamentózní terapii a EEG.
Byly mi doporučeny různé léčebné postupy, ale nic
nepomáhalo. Navštívil jsem tedy pana Radka Hriba a
svěřil se do jeho péče. Po několika návštěvách se
migrény i bolesti břicha začaly výrazně zlepšovat a
zvracení odeznělo úplně. Asi po měsíci léčby ustoupily
úplně i bolesti břicha a migrény. Dodnes se potíže
neobjevují a mohu zas bez problémů fungovat.
Ještě bych zde chtěl zmínit, že od 15 let mě čas od času
trápila bolest páteře (hlavně v krční části), od které mi
pomohl také pan Radek Hrib.
Chtěl bych mu touto formou poděkovat a určitě
doporučit všem, co mají jakékoli zdravotní potíže.

Dominik Čech
Veselí nad Lužnicí
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Jmenuji se Petra Hlavová a pocházím z Chomutova, je mi 39 let
a dlouhodobě jsem trpěla bolestmi zad, hlavně mezi lopatkami a
též bolestmi hlavy. Před 5ti lety jsem dojížděla kvůli špatnému
stavu do Prahy, kdy jsem dokonce po jedné návštěvě pana
doktora, který mi dělal akupunkturu a napravoval mě,
zkolabovala a skončila jsem v nemocnici na infúzích.
Samozřejmě mi ani infúze, ani rehabilitace nepomohly. Na MR
mi zjistili posunutý obratel a dokonce mi jeden doktor řekl, jestli
nechci dát doporučení na psychiatrii. Nikdo mi nepomohl, neptal
se, co a kde mě to vlastně bolí.
Před rokem jsem poznala pana Radka Hriba, v té době dělal
nedoceněného chiropraktika v Chomutově, tamním hokejistům.
Docházel k němu náš syn, také s bolestmi zad. Po několika
měsících léčby u pana Hriba měl po bolestech a to vedlo k tomu,
že mě manžel objednal. Při první návštěvě jsem u pana Hriba
byla skoro dvě hodiny, zjistil, že mám posunutou pánev, tudíž
kratší nohu a hlavně pootočená žebra. Všechno pěkně vysvětlí,
na každý úkon se maximálně soustředí a jeho lidská stránka vás
ohromí tak, že začnete nad životem a zdravím přemýšlet z úplně
jiné perspektivy. Po asi sedmi návštěvách jsem opět bez bolesti
zad, dokonce se mi i lépe dýchá, což jsem si dřív ani
neuvědomovala. Chtěla bych tímto srdečně poděkovat za celou
naši rodinu, také za všechny blízké, kamarády a známé,
za všechny, kterým pomohl v Chomutově a kteří na něj myslí,
že tady CHYBÍ ! On ví! :) .

S pozdravem
Hlavová Petra
Chomutov
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Je mi 33 let, pracuji na pozici procesního inženýra a před 2 lety jsem
jednoho večera z ničeho nic přestal mluvit (to naštěstí trvalo pouze
jednu noc) a začal jsem mít obrovské problémy s hlavou(bolesti a
točení). Bylo mi často na zhroucení a v práci jsem párkrát i omdlel.
Šel jsem na vyšetření na neurologii, kde nic nezjistili a řekli, že je vše
v pořádku. Problémy stále narůstaly a já jsem se postupem času začal
bát řídit, byl jsem více podrážděný a neměl žádnou energii. Zařídil
jsem si proto v Praze ve Vojenské nemocnici vyšetření na magnetické
resonanci a všechny testy dopadly také dobře. Nemohl jsem si to stále
vysvětlit a já si připadal jako simulant, i když to bylo něco hrozného.
Po roce a půl, kdy vše bylo stále stejné, jsem měl to štěstí a narazil na
pana Radka Hriba, který v tu dobu byl zaměstnán v Chomutově u
hokejového týmu Piráti Chomutov. Byl jsem u pana Hriba na 2
terapiích, kdy mi poprvé odblokoval krční páteř a poté jsem šel
k němu podruhé. Svěřil jsem se mu se svými problémy a ihned mi
řekl, že je to psychického rázu a poradil mi věc, které bych nikdy
předtím nevěřil. Byl to poslech exercicií otce Billa, který trval celý
týden. Tyto exercicie jsem dostal od pana Hriba na flash disku. I když
nejsem nějak věřící, vyslechl jsem tyto exercicie otce Billa od začátku
až do konce. Výsledek se dostavil do několika dní a najednou jsem
cítil obrovskou úlevu a klid v hlavě. Myslím si, že mi to ze 75% určitě
pomohlo. Energii již taky mám a hned mám i větší radost ze života,
cítím se svěží a nejsem podrážděný jako jsem byl dříve.

Touto cestou děkuji ještě jednou panu Radku Hribovi za pomoc.

Maxmilián Smutný
Zahradní 5181
Chomutov, 43004
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P. Joseph Bill a  papež Jan Pavel II.
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Od dětství jsem trpěla na bolesti hlavy se zvracením.
S věkem se tyto bolesti stupňovaly a léky
nepomáhaly. Migrény mi velmi znepříjemňovaly
život. Tlak za očima, zvracení, motání hlavy, že jsem
nebyla schopná chodit, mě velmi omezovaly. Žádné
léky mi nepomáhaly. Neustále jsem se musela
omlouvat v práci a celý den jsem proležela.
Na doporučení jsem navštívila pana Radka Hriba. Po
třech hodinových sezeních, kdy mě léčil, jsem bez
migrén - přestal tlak za očima a od té doby jsem
nezvracela. Hlava mě sice občas pobolívá, ale můžu
fungovat. Kolegyně už za mě nemusí chodit do práce.
Bylo velmi nepříjemné někoho neustále „otravovat“.
Chtěla bych panu Hribovi velmi poděkovat za jeho
léčbu a pomoc!

Ywetta, 44 let
Chomutov
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Jsem vděčný za to, že klienti měli ke mně důvěru. Jejich důvěra 
se jim vrátila v podobě znovu nabytého zdraví.

Děkuji všem za jejich svědectví.
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