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Jmenuji se Radek Hrib, narodil jsem se v 
roce 1967. Mám rodinu – dvě děti (syna a 
dceru). Bydlím v České republice ve Veselí 
nad Lužnicí.

Studoval jsem v Praze na Střední odborné 
škole podnikatelské PROFIT – obor: 
Obchodně podnikatelské činnosti se 
zaměřením na management a marketing; 
kterou jsem zakončil maturitní zkouškou.

Vrcholově jsem sportoval, patřil jsem k nejlepším atletům v zemi v 
disciplínách: v běhu na 3 km, 1500 m překážek. V 18 letech jsem však 
sám onemocněl a tehdejší medicína mi nedokázala nabídnout 
přijatelný způsob léčby a tím došlo k tomu, že jsem začal hledat jiné 
způsoby léčby. Navštěvoval jsem léčitele, duchovní učitele, filozofy a 
kněze, u kterých jsem se později učil a nabyl vědomosti, které 
využívám dodnes, a které proměnuji v mé dosavadní praxi.
Poradenstvím v oblasti zdraví a léčením se zabývám od roku 1985, v 
České republice jsem  zaevidován na živnostenském úřadě a na mou 
činnost jsem získal v roce 1999 živnostenské oprávnění 
( mé IČO:  685 30 871 ).

Všechna léta jsem se i nadále vzdělával v oblastech, které souvisejí s 
léčbou pacientů:
diagnostika senzitivního vnímání
chiropraxe
fytoterapie
vedu s klienty duchovní rozhovory v oblasti křesťanství a světových 
náboženských směrů
duchovní terapie
možnost seznámení s biorezonanční léčbou
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Největší výsledky jsou v preventivní léčbě dětí, sportovců, lidí ve 
středním věku, ale i seniorů.
Především se zaměřuji na léčbu pohybového aparátu, dále na 
veškeré choroby na podkladu energetické nedostatečnosti a 
harmonizování organizmu a na nerovnovážnost psychických 
stavů. Dále se zaměřuji na zorientování klienta v duchovních 
směrech. Jedná se především o preventivní léčbu, doplňkovou 
léčbu u pacientů po těžkých operacích, léčbu chronických 
onemocnění. 

Mé aktivity:
pracovní cesty – USA, Kanada, Španělsko, Švýcarsko, Rakousko
přednášky, rozhlas, noviny – místní zpravodaje
individuální konzultace
skupinová terapie

                                                    
                                                                     Radek Hrib

Přednáška pro Klub parkinsoniků v 
Českých Budějovicích - Parkinsonova 
choroba

Natáčení  rozhovoru s paní Šimákovou a 
moderátorem Karlem Slámou
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Dopis od paní Šimákové psaný rukou 
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Článek z časopisu VESELSKO o mé cestě za oceán
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Jezero Traunsee v  Rakousku, 2013
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Španělsko,  Alicante  2011

Chicago, 2011

 Návštěva Velehradu v Chicagu, 2011



20.11.2012

Je mi 18 let. Před třemi lety se u mě začaly objevovat tiky v podobě 
záškubu některé končetiny a bolesti hlavy. Před dvěma roky jsem 
dostal 1. záchvat a vzbudil se v nemocnici.  Doktorka mě okamžitě 
poslala na EEG, na kterém mi ale nic nenašli, proto udělali druhé 
EEG po spánkové deprivaci, kde byl malý nález epileptické aktivity. 
Celá záležitost byla uzavřena jako epilepsie a já dostal prášky, které 
mi měly pomoci. Tiky ustaly, ale bolest hlavy byla stálá, hlava mě 
nebolela pouze cca 30 minut po požití prášku. 

Před rokem jsem měl 2. záchvat, přes to, že jsem bral poctivě léky.  
Moje mamka se snažila najít alternativní způsob léčby. Při hledání 
náhodou narazila na pana Hriba. Sezení s panem Hribem bylo něco, 
co jsem nečekal.  Po pár otázkách mi sám vyjmenoval všechny mé 
bolesti, aniž bych cokoli naznačil. Řekl, že moje problémy nejsou 
epilepsie, a že je dokáže odstranit. Po jediném léčení se stupeň 
bolesti hlavy zlepšil o 90 %. Po druhém léčení se bolest vytratila 
úplně. Během třetího setkání mi pan Hrib řekl, že už je s mým 
zdravotním stavem spokojen, a že bych měl zvážit snižování léků na 
epilepsii, protože jsou návykové a do jisté míry toxické. Sám s 
těmito léky nemá zkušenosti, proto mne poslal zpátky za mojí 
ošetřující lékařkou, aby postup při snižování řídila ona.

Dnes jsem bez jakékoli bolesti a prášků beru pouze 1/5 . 

Mnohokrát Vám děkuju, pane Hribe za pomoc, kterou jste mi 
poskytl. Doufám, že se Vám bude dařit dále úspěšně léčit pacienty, 
jako jsem byl i já. 

Petr Zbořil
Branišovice 51
Trhové Sviny 
374 01
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Dobrý den. 
Jmenuji se Helena Seidlová a je mi 38 let, od svých 17 let jsem 
trpěla bolestmi hlavy, které postupem času přešly v migrénové 
záchvaty trvající 4 dny. Tyto záchvaty byly doprovázeny známou 
přecitlivělostí na hluk, pach  a změnu vidění. Vyšetření u neurologa a 
praktického lékaře neprokázalo žádné příčiny a bylo mi doporučeno 
vzít si při bolesti léky na bolest, ty však při již probíhajícím záchvatu 
byly neúčinné, postupem času byly ordinovány léky na zastavení 
migrény i ty však měly účinek jen někdy. Záchvaty migrény se 
objevovaly 1 krát do měsíce, někdy zase byly i 3 měsíce bez 
záchvatu. V  roce 2012 se stav prudce zhoršil a migréna přetrvávala 
dá se říci prakticky měsíc bez ustání, každý den jsem musela užívat 
léky na bolest, abych se mohla alespoň chvilku prospat a odpočinout 
si od bolesti. Migrény vyvolávaly různé spouštěče, například stres, 
kouř, únava, více pohybu. Bolest vždy vycházela od krční páteře a 
téměř vždy zasáhla levou polovinu hlavy.
V této době jsem byla seznámena s p. Hribem Radkem - poradcem v 
oblasti zdraví, který mě pozval na terapii. Po prvním setkání, které 
proběhlo v ordinaci, se mi přes noc ulevilo natolik, že jsem mohla 
vysadit veškeré léky na bolest. Bolest, která mě sužovala, odešla 
během 10 hodin a po dobu 3 měsíců se záchvat migrény neobjevil. U 
pana Hriba jsem absolvovala ještě jednu terapii, při které bylo 
konstatováno, že stav pohybového aparátu, který byl během první 
terapie vyrovnáván, se nezměnil. Jsem velmi ráda, že do mého života 
vstoupil tento člověk se schopnostmi mimo mé chápání a jsem za 
jeho nezištnou pomoc velmi vděčná. Ještě jednou velmi 
děkuji a přeji mnoho úspěchů v práci, osobním životě a mnoho 
spokojených pacientů. 
Vřele doporučuji.

S pozdravem vděčná pacientka

Seidlová Helena 
Na Příkopech 3698
Chomutov
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Vážený pane Hribe,

chtěla bych Vám moc poděkovat za pomoc s léčbou mých 
zdravotních obtíží.

V roce 2008 mi lékaři diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Moje 
potíže se zrakem vymizely po podávání infuzí kortikosteroidů. Byla 
mi nasazena léčba injekcemi Betaferon a později Copaxone. Dlouho 
jsem neměla téměř žádné potíže, ale časem mě začaly trápit časté 
bolesti hlavy a krku, ztuhlost šíje a ramen někdy doprovázená 
závratěmi a brněním rukou, bolesti spodní části zad, bolest a brnění 
levé nohy. 
Masáže a rehabilitační cvičení mi nepomáhaly. Absolvovala jsem 
další přeléčení infuzemi kortikoidů, ale obtíže přetrvávaly 2 a půl 
roku.
Po jediné návštěvě u Vás vloni na jaře, kdy jste přesně 
diagnostikoval moje potíže a napravil mi páteř, moje zdravotní 
problémy vymizely. Svaly se uvolnily, zlepšilo se mi držení těla a od 
té doby nemám prakticky žádné potíže.
Doporučuji proto návštěvu u Vás všem známým, kteří mají 
problémy se zády a také ostatním lidem trpícím roztroušenou 
sklerózou, kterým dostupné léky ne vždy dokáží pomoci s některými 
projevy této nemoci.

Vážím si Vašich léčitelských a fyzioterapeutických schopností a 
přeji Vám hodně úspěchů v dnešní nelehké době.

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího,

Eva Skalická, 42 let, lékárnice
Blodkova 11, BRNO
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Je mi 28 let a mé problémy začaly magickým datem 11.11. 2011. Rozhodl jsem se podstoupit 
laserovou operaci očí. Celý život jsem špatně viděl na dálku, nepoznával jsem bez brýlí lidi, kteří 
šli proti mně na ulici, v práci jsem nedokázal rozpoznat lidi na chodbě a nebyl jsem schopen ani 
řídit auto, aniž bych si musel nasadit brýle na obličej. Brýle mne obtěžovaly na každém kroku, 
který jsem udělal. Jednoho dne jsem se rozhodl tomu všemu udělat přítrž a zaplatil jsem si 
laserovou operaci očí. Tu jsem podstoupil dne 10.11.2011. Den 11.11. 2011 měl být magickým 
dnem, kdy jsem měl poprvé vidět svět jako zdravý člověk. V mém případě se ovšem velké naděje 
zvrtly v obrovský problém. 
Prakticky několik dní po operaci jsem začal cítit velmi intenzivní bolesti očí, díky kterým 
jsem nebyl schopen normálně fungovat. Bolesti mě vyřadily z běžného života. Nemohl jsem číst 
knihy, dívat se na televizi ani pracovat na počítači. Práce na počítači mě jako administrátora v 
datacentru navíc živí (musím vydržet 12 hodin sedět před monitorem počítače či serveru). 
Pomalu a jistě se bolesti začaly stávat každodenní rutinou, která mě začala po psychické stránce 
velmi trápit. Bolesti mě ve svém důsledku nakonec dostaly až na oddělení psychiatrie, kde jsem 
se začal léčit s depresemi. Mé deprese vznikly z každodenní intenzivní bolesti. Byl jsem prakticky 
paralyzován ve veškeré činnosti běžného života. Nemohl jsem dělat nic. Na každém kroku mě 
provázely neskutečně silné bolesti očí, které mě doslova devastovaly jak po fyzické, tak i po 
psychické stránce. 
Po třech měsících neustálých a velmi silných bolestí očí jsem byl nucen navštívit psychiatra. 
Nebyl jsem schopen svůj stav psychicky zvládnout. Nastoupil jsem na nemocenskou a začal jsem 
se léčit antidepresivy. Po cca čtyřech měsících neúspěšných pokusů s antidepresivy jsem nastoupil 
namísto léčby ambulantní, léčbu v psychiatrické léčebně. Tou dobou už jsem byl natolik na dně, 
že jsem přemýšlel i na sebevraždu. 
Po třech měsících léčby v psychiatrické léčebně mi má přítelkyně doporučila vyzkoušet léčbu od 
pana Hriba. Upřímně, nevěřil jsem už v té době ničemu a v zoufalství jsem souhlasil se vším. Byl 
jsem díky neustálým intenzivním bolestem opravdu na dně. Po první návštěvě pana Hriba se k 
mému velkému štěstí můj stav zlepšil asi o 50%. Po téměř osmi měsících bolestí. Sám jsem tomu 
nemohl uvěřit. Intenzivní bolesti polevily a já se začal opět cítit lépe. Po dalších dvou návštěvách 
jsem dokonce byl schopen odejít z léčebny domů a přemýšlet o návratu do práce. Po čtyřech 
sezeních s panem Hribem jsem se vrátil do práce a můj stav se zlepšil natolik, že nyní funguji 
stejně tak, jak tomu bylo před operací. 
Po osmi měsících bolestí jsem opět mohl číst knihu, pracovat na počítači nebo se dívat na televizi. 
Mohu s klidným svědomím napsat, že díky panu Hribovi jsem nejen přestal myslet na sebevraždu, 
díky svému zoufalému stavu, ale díky němu opět žiji normální a spokojený život. Vrátil jsem se 
do práce a konečně žiji plnohodnotný život bez bolesti a bez psychických problémů, které mě 
trápily. Tímto chci zároveň panu Hribovi poděkovat za to, že mě doslova a do písmene zachránil. 
Byl jsem přesvědčen, že svůj stav psychicky nezvládnu a skončím buď na silných antidepresivech 
nebo jako skokan na okraji mostu. V psychiatrické léčebně mě po sebevraždě opustilo několik 
kamarádů a já jsem neskonale rád za to, že jsem je nenásledoval. 
To vše jen díky panu Hribovi. Zachránil jste mi život a já si to budu pamatovat do konce svého 
života. Jakákoliv slova nedokáží vypovědět, jak vděčný jsem za to, že žiju, a že mohu každý den 
pohladit svou přítelkyni po tváři a říct jí, že ji miluji. Jsem neskonale vděčný za to, že žiju a že 
můj život má konečně zase svůj smysl. Mám pro Vás jen dvě slova, ale ta dvě slova vyjadřují vše, 
co cítím. 
Snad Vás neurazím, když za veškeré Vaše činy Vám řeknu jen  ta dvě slova. Děkuji Vám. 
Děkuji, že jste  zachránil můj život.

Jiří Vaněk
Nový Doubek 203
Křemže
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Ve svých 36 letech jsem náhle začala trpět silnými závratěmi. 
Dostavily se zcela nečekaně, bez varování. Postupně se k nim 
přidalo hučení a pocity zalehnutí v uchu, dezorientace v prostoru, 
zhoršil se mně sluch i zrak. Absolvovala jsem vyšetření na oddělení 
ORL, po kterém jsem začala užívat léky na Menierovu chorobu.

Můj stav se však postupně během let zhoršoval. Téměř nepřetržitě 
jsem trpěla nevolností, nepříjemným tlakem v hlavě a neustálým 
tinnitem. Nemoc byla náročná fyzicky i psychicky, ale snažila jsem 
se chodit stále do zaměstnání a starat se o své děti. Bylo to však 
velmi vyčerpávající.

Zhruba po pěti letech se závratě zhoršily natolik, že sebemenší 
pohyb vyvolával zvracení a další hodiny záchvatu. Po ukončení 
hospitalizace můj manžel musel zůstat doma a starat se o mě. Toto 
období trvalo přibližně půl roku. 

V té době jsem již byla v kontaktu s p. Hribem. Setkali jsme se 
spolu 2x a mohu říci, že po poslední návštěvě se mi značně ulevilo. 
Již rok jsem neměla žádnou ataku, tinnitus se zmírnil, nevolnost 
ustoupila a mám pocit, že zase lépe slyším. 

Jsem šťastná, že mohu normálně fungovat a žít. Velmi si toho vážím 
a jsem p. Hribovi vděčná za jeho pomoc. 

Za léčbu děkuje

Milena Šabatová
z Kladna
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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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Kontakty:

Radek Hrib
Ak. Bydžovského 440

391 81 Veselí nad Lužnicí

Tel.: (+420) 731 465 518
E-mail: radek@hrib.cz

Skype: radek.hrib.1

IČO: 68530871
Číslo účtu: 162468570/0300
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