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Mgr. Jarmila Podhorná založila firmu NADĚJE 
před více než dvaceti lety. Na podnikatelskou 
dráhu se vydala v období, kdy oficiálně ukon-
čila zaměstnanecký poměr z důvodu odchodu 
do důchodu. Na český trh uvedla gemmote-
rapii, díky níž se stala pojmem na 
poli alternativní medicíny.

Pochází z Brodku u Ko-
nice, kde vybudovala 
pupenovou zahradu, 
považovanou za svě-
tový unikát. Za svou 
práci obdržela řadu 
ocenění, včetně 
prvního místa v ka-
tegorii inovativního 
podnikání v projektu 
Ocenění Českých pod-
nikatelek. Nejen tato 
ocenění, ale hlavně častá 
pozitivní zpětná vazba kli-
entů jsou důkazem, že její ces-
ta je správná a má smysl. 

Prostřednictvím své firmy NADĚJE se paní ma-
gistra Podhorná specializuje hlavně na léčeb-
né kúry, cílené na konkrétní zdravotní problé-
my. Zaměřuje se především na problematická 
onemocnění, jež není snadné léčit, nebo pro 
které dosud neexistuje řešení. Velkých úspě-

chů dosahuje s kúrami na boreliózu, očistu 
organismu a trávícího ústrojí, virové, bakteri-
ální, plísňové a parazitické záležitosti, nemoci 
krevního oběhu a cév, gynekologické neduhy, 
mužské problémy, sterilitu, alergie, ekzémy, 

dýchací nesnáze, poškození pohy-
bového aparátu, nervové pro-

blémy, kožní trable, nebo 
na imunitu a ochranu ná-

dorových onemocnění. 

Ve svém věku je vel-
mi vitální a neustá-
le aktivní. Kromě 
takřka nepřetržité 
práce ve firmě, 
přednáší rovněž pra-

videlně na fakultách 
a pořádá jednodenní 

i víkendové semináře 
o možnostech bylinné 

a alternativní léčby. Paní 
magistra Podhorná napsala 

několik publikací, ta nejnovější se 
jmenuje „Byliny léčí“. Jedná se o učebnici z ob-
lasti působení bylin a pupenů rostlin na náš 
organismus. Prosazuje alternativní medicínu, 
avšak i klasická medicína je, dle jejích slov, 
v mnoha ohledech důležitá. Spolupracuje  
i s lékaři, kterým pro jejich pacienty sestavuje 
léčebné kúry.

JARMILA 
PODHORNÁ

Mgr. JARMILA PODHORNÁ
ByLINy NeJsOu Léky,  

jsou to potravinové doplňky
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při našem prvním setkání jsem byla doslova 
okouzlena vaším životním příběhem. Firmu 
nadĚjE jste založila po odchodu do důchodu. 
Co vás motivovalo k rozhodnutí vydat se touto 
cestou ve věku, kdy ženy převážně preferují 
vnoučata a rodinu? 
toto rozhodnutí bylo výsledkem mé celoživotní 
filozofie – pomoci lidem zlepšit zdravotní stav pří-
rodní cestou bez vedlejších účinků. Hledala jsem 
možnosti přírodní medicíny a rozhodnutí padlo na 
přednášce ing. jiřího janči, kde řekl, že „kdyby ně-
kdo vyrobil z našich bylin tinktury, byly by to lepší 
prostředky než u nás dovozové“, které jako téměř 
jediné byly na trhu před 20 lety.

přírodě a bylinkám jste zasvětila celý svůj 
život. vaše zkušenosti a znalosti jsou velmi 
bohaté. jaké jsou zásadní účinky bylin pro 
lidský organismus, v čem mohou pomoci? 
Byliny byly využívány k řešení zdravotních pro-
blémů od počátků dějin lidstva, jako jeden z pro-
středků k navrácení zdraví. Mají mnoho účinků, 
pro které je lidé využívají:
1)  očista organismu přírodní cestou,
2)  dodání stopových prvků do organismu, které 

tam chybí,
3)  využití léčivých látek bylin pro zlepšení zdra-

votního stavu člověka,
4)  jsou jedním z prostředků, které nám pomo-

hou preventivně předejít i těžkým civilizač-
ním onemocněním,

5)  nemají při působení na organismus vedlejší 
účinky.

Co všechno obnášel rozjezd takto zaměřené 
firmy před zahájením vlastní výroby? 
Zahájení výroby předcházelo celoživotní studi-
um všech dostupných informací, jednak o by-
linách, jednak o možnostech prostředků alter-
nativní medicíny (např. akupunktura, masáže, 
jóga atd.), jak zlepšit zdravotní stav organismu. 
jako učitelka jsem se zaměřila na zdravotní pro-
blémy dětí v souvislosti s těmi výukovými. tyto 
problémy jsem studovala vysokoškolským stu-
diem i prací jako výchovný poradce ve škole.

Zajímalo mě řešení problémů, které jsou do-
sud nevyřešeny, a to dyslexie, koktavost, nervo-
vé problémy dětí. Hledala jsem příčiny i řešení 
těchto problémů, a svědectvím tohoto působe-
ní jsou studie a zápisy staré 40 let. Bohužel tyto 
problémy jsou dosud nevyřešeny a já při své 
práci přicházím na další možnosti zlepšení.

vrátím se k  počátkům výroby. slova pana jan-
či mě přiměla k tomu, že jsem přetvořila sklep 
v  rodinném domě na takovou laboratoř, kde 
jsem zkoušela, zda se tyto prostředky dají vy-
robit a hlavně, jestli opravdu pomáhají. už  
u třezalky jsem se přesvědčila, že jsem na dobré 
cestě. pokračovala jsem bylinkami, které jsem 
znala a zjišťovala jejich účinky na lidský orga-

“Byliny byly využívány  
k řešení zdravotních problémů  

od počátků dějin lidstva, jako jeden  
z prostředků k navrácení zdraví.“
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nismus. Zároveň jsem musela zajistit povole-
ní státního zdravotního ústavu a ministerstva, 
abych je mohla prodávat. také jsem musela vy-
tvářet důstojné podmínky pro výrobu a osvětou 
lidi seznámit s  významem bylin. Byla to těžká 
a tvrdá cesta, jejímž výsledkem je vybudovaná 
firma i zahrady, které jsou takovým světovým 
unikátem.

využíváte speciální léčebnou bylinnou metodu 
nazvanou gemmoterapie. jaká jsou její hlavní 
specifika a účinky, a proč jste se rozhodla 
právě pro tuto metodu? 
k  bylinné metodě gemmoterapie jsem došla 
tehdy, když jsem hledala regenerační prostřed-
ky na doléčení boreliózy. Měla jsem to štěstí, že 
jsem zjistila, že pupeny topolu pomáhají organi-
smu při řešení boreliózy. ale i po působení to-
polu zůstávají problémy, které jsou následkem 
boreliózy. Měla jsem štěstí, že jsem objevila ka-
pitolku o gemmoterapii v  herbářích ing. jiřího 
janči a josefa a. Zentricha o pěti stranách. už na 
první straně mě zaujalo zjištění, že zárodečné 
tkáně (pupeny, kořínky, mladé výhonky) obsa-
hují z  rostliny spoustu látek, které může orga-
nismus využít k regeneraci. Zjištění, že tyto pro-
středky zvyšují imunitu, zlepšují stav centrální 
nervové soustavy, omlazují organismus a ně-
které mohou léčit i choroby dosud neléčitelné, 
mě přimělo k tomu, abych to zkusila a vyráběla 
je.

většinu produktů vyrábíte z  vlastních zdrojů 
a vaše zahrady patří, jak sama říkáte, mezi 
světové unikáty. Co všechno na vašich 
pozemcích pěstujete a které byliny využíváte 
pro výrobu tinktur nejčastěji? 
Zahrad máme několik – ukázkovou zahradu na-
šich a cizokrajných bylin, pěstební zahradu bylin 
pro použití a zahradu pro pupeny, která je tako-
vým světovým unikátem. na ploše dvou hekta-
rů je vysazeno 47 druhů stromů a keřů. stromy 
jsou v keřovité podobě a slouží jednak jako pro-
středek pro získávání pupenů k výrobě, jednak 
pro studium, ať už pro studenty nebo občany 
jako studijní materiál.

které z bylin nejvíce používáme k přípravě tink-
tur – lichořeřišnici (díky silným antioxidačním 
účinkům omezuje nadměrný výskyt nežádou-
cích bakterií v močových i v dýchacích cestách 
a pomáhá tak v  obranných procesech při na-
stuzení.), třezalku (Má uklidňující účinky na ner-
vovou soustavu, pomáhá organismu aktivovat 
obranné reakce při výskytu mikrobů, podporu-
je funkci cévního systému, vhodně působí při 
rehabilitaci po cévních příhodách.), echinaceu 
(silně posiluje obranyschopnost organismu, 
odstraňuje lymfatické potíže, zánětlivé proce-
sy, křečové žíly a hemeroidy, má protirakovi-
nové působení.), česnek (působí dezinfekčně, 
protibakteriálně a protiplísňově, mj. omezuje 
výskyt zlatého stafylokoka, i Candidu albicans. 
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dezinfikuje střevní obsah a pomáhá udržovat 
střevní funkci v  normálních mezích, blahodár-
ně působí na činnost dýchacího systému. pod-
poruje funkci střevní flóry, optimalizuje krevní 
tlak – při tendenci k vyšším hodnotám, pomáhá 
udržovat normální hladinu cholesterolu a čisté 
cévy bez tukových usazenin.), bělotrn (pomáhá 
udržovat svalovou hmotu a podporuje svalovou 
hybnost, zklidňuje při podráždění a bolestech 
nervového původu. podporuje rekonvalescen-
ci po těžších úrazech, příznivě ovlivňuje srdeční 
činnost.) a kotvičník (příznivě ovlivňuje životně 
důležité funkce, posiluje organismus, optimali-
zuje činnost srdce a cév, podporuje revitalizaci 
svalových sil, posiluje sexuální aktivitu a funkci, 
napomáhá rozpouštění močových kamenů.). 

Z  pupenů stromů se nejvíce využívá černý ry-
bíz (Harmonizuje činnost žláz s vnitřní sekrecí, 
vhodný při kožních reakcích z přecitlivělosti, při 
senné rýmě a úporné dušnosti, pomáhá udr-
žovat normální krevní tlak, působí proti únavě 
i proti migrénám.), aronie (nejdůležitější vlast-
ností aronie jsou její antioxidační účinky. anti-
oxidanty zpomalují stárnutí, brání poškození 
buněk a snižují riziko srdečních a degenerativ-
ních onemocnění.), brusinka (je známým dezin-
fekčním prostředkem při výskytu nežádoucích 
mikrobů v  močových cestách, napomáhá též 
zdravé funkci prostaty. pomáhá při udržová-
ní čistých cév bez tukových usazenin. příznivě 

ovlivňuje činnost střev. vynikající pro starší oso-
by a pro ženy v  menopauze.), jeřáb ptačí (pří-
znivě ovlivňuje hormonální rovnováhu, upra-
vuje menstruační cyklus, podporuje plodnost, 
usnadňuje klimakterium.), topol (je účinný pro 
udržování normální tělesné teploty, působí 
pozitivně na močové cesty, klouby, prostatu, 
celkově dezinfikuje organismus), olše (posiluje 
obranný systém organismu, podporuje zdra-
vou srdeční činnost, působí proti srážení krve 
v žilách, podporuje dobrý stav a funkci kloubů 
i kostní tkáně, posiluje nervový systém i paměť, 
tlumí migrény.) a další.

které z cizokrajných bylin aplikujete při výrobě 
tinktur? 
využíváme cizokrajné byliny, které v našich pod-
mínkách rostou a které mají výjimečné působe-
ní – eleuterokok – čertův kořen (je adaptogenem 
zvyšujícím odolnost vůči stresu, zklidňuje ner-
vovou soustavu. stimuluje prokrvení srdečního 
svalu a mozku, pomáhá při udržování normální 
hladiny cholesterolu. posiluje funkci obranné-
ho systému, je vhodným pomocníkem při oza-
řování. příznivě působí při křečových žilách.), 
gotu kola (podporuje normální funkci močo-
vého a gynekologického ústrojí, rozšiřuje cévy, 
prokrvuje mozek, podporuje paměť, zklidňuje 
hučení v  uších. pomáhá při revitalizaci organi-
smu, posílení psychiky a udržení dobré nálady, 
zklidňuje nervový systém. Blahodárně ovlivňuje 

JARMILA PODHORNÁ

INTERVIEW
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sliznice žaludku, přispívá k udržování zdravého 
stavu funkce kůže. příznivě působí na křečové 
žíly.), kotvičník (příznivě ovlivňuje životně důle-
žité funkce, posiluje organismus, optimalizuje 
činnost srdce a cév, podporuje revitalizaci sva-
lových sil, posiluje sexuální aktivitu a funkci, na-
pomáhá rozpouštění močových kamenů.) nebo 
dangšen (pomáhá udržovat normální tělesnou 
teplotu, posiluje sexuální aktivitu obou pohlaví, 
příznivě působí při úporné dušnosti. podporuje 
krvetvorbu, pomáhá při prokrvení mozku a pro-
hlubuje spánek. stimuluje obranné procesy.). 
Máme poradce pana prof. pavla valíčka, který 
mi pomáhal při založení zahrady, a i dnes vy-
užíváme jeho zkušeností. jeho výjimečnost je 
v tom, že do republiky přivezl tyto byliny z Číny, 
vietnamu a napsal o nich několik knih.

při založení a při problémech pupenové zahra-
dy využívám zkušeností pana ing. josefa dostá-
la, bývalého ředitele průhonického parku, jehož 
byl i nápad na založení této zahrady.

pro představu, jak vlastně probíhá takový 
proces výroby tinktur a jak je celkově časově 
náročný?
proces výroby tinktur a gemmoterapeutik se 
trochu liší. Gemmoterapii vyrábíme podle fran-
couzské receptury, bylinné tinktury podle návo-
dů pana ing. jiřího janči.

obojí se nakládá do lihu, maceruje, vylisovaný 
prostředek je koncentrát, který se v určitém po-
měru ředí a nalévá do lahviček.

u gemmoterpie je ten problém, že musíme 
v  krátké době získat pupeny na naložení, v  té 
době, kdy se na jaře nalévají.

lidé si u vás mohou zakoupit tinktury 
jednotlivě, ale vaší hlavní specializací jsou 
léčebné kúry. jak jsou kúry sestavovány? 
naše bylinné prostředky si lidé kupují buď jed-
notlivě podle potřeby, nebo v podobě klasických 
kúr, které jsou složeny na jednotlivé zdravotní 
problémy. význam kúr je v  tom, že řeší kom-
plexně zdravotní problémy organismu.

také další využití tinktur je v podobě kúr slože-
ných přímo na konkrétní problémy člověka. lidé 
mají možnost kontaktovat nás prostřednictvím 
e-mailu a my jim do dvou dnů napíšeme můj 
návrh na jejich problémy. kúra je rozpracovaná, 
jakým způsobem jí lze užívat a kolik stojí. ná-
sledně si můžou kúru objednat přímo od nás, 
anebo zakoupit v  některém z  obchodů, které 
nabízejí naše produkty. další možností je dvd, 
které je možné u nás zakoupit. natočili jsme cel-
kem dvě, ale hlavně to druhé je o tom, jak sesta-
vujeme kúry. pokud má někdo určitý problém, 
může si tam najít například cévní problémy. je 
tam přesně popsané, jak na cévní problémy, 

“Naše bylinné prostředky si lidé kupují  
buď jednotlivě podle potřeby,  

nebo v podobě klasických kúr, které jsou 
složeny na jednotlivé zdravotní problémy. 
Význam kúr je v tom, že řeší komplexně 

zdravotní problémy organismu.“
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co na to používat a co se na tom může podílet. 
to dvd stojí 150 korun a trvá 2,5 hodiny. děla-
li jsme to proto, aby si lidé mohli kúru sestavit  
i sami, aby to všechno nebylo úplně na mně. 
„jak sestavujeme kúry“ je k dispozici jak na dvd, 
tak na flash disku. 

tinktury obsahují 40 % líh melasy. pokud lidé 
kombinují více tinktur najednou a užívají je 
několikrát denně, nemůže to způsobit nějaký 
negativní vedlejší účinek? proč je vlastně líh 
pro výrobu tinktur nutný? 
líh se využívá na výrobu tinktur z toho důvodu, 
že má možnosti získat z byliny nejvíce potřeb-
ných látek.

tinktury se užívají po kapkách, čili nemohou mít 
negativní účinky, snad pro člověka, který má na 
líh alergii.

v  této souvislosti mě ještě napadá – 
doporučujete klientům, aby například 
bezprostředně po užití neřídili auto, popř. 
máte nějaká další doporučení vztahující se 
k jejich užívání? 
tinktury je lepší užívat alespoň půl hodiny před 
jízdou a kapat do vlažné vody nebo do vlažného 
čaje, aby se líh rychleji odpařil.

jaké další produkty vlastní výroby nabízíte 
mimo tinktur? 

dalšími bylinnými prostředky jsou masti, oleje, 
tinktury k vnějšímu působení a koncentráty do 
koupelí. tyto výrobky slouží především jako do-
plněk kúr, např. na klouby a záda mast s kosti-
valem a kaštanem, thújový olej, třezalkový olej, 
na kožní problémy čtyřkvětová mast, psorikalis, 
Ekzelup a další.

dočetla jsem se, že nabízíte i produkty s energií 
včelího biopole. jak se získává? 
do včelího biopole se dají produkty a jejich 
účinek se tak zesílí. nenabudou nové, ale zesí-
lí se účinky stávající. od konce května dáváme 
do včelínů určité druhy bylin, nelze tam dávat 
všechny. včelíny jsou až u Chocně. Byliny tam 
přebývají asi pět týdnů. potom je odebereme  
a dáme tam další, a takto to děláme asi tak tři-
krát v průběhu léta. 

pokud má o vaše výrobky zájem někdo ze 
zahraničí, může vás také kontaktovat? 
naše prostředky mimo Českou republiku vyváží-
me na slovensko, do japonska nebo Španělska. 
Často odesíláme balíčky jednotlivcům, napří-
klad i do spojených států amerických. u distri-
buce je problém v  tom, že si distributor musí 
zajistit u své země povolení k prodeji, a také, že 
hlavně u gemmoterapie musíme v krátké době 
zajistit dostatek pupenů. to je velice náročné. 
Musíme sbírat, dokud je to ještě pupen, ne list. 

JARMILA PODHORNÁ

INTERVIEW
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lidé často bylinám ani přírodě nedůvěřují  
a preferují užívání léků. jaký je váš postoj  
ke klasické medicíně, spolupracujete s lékaři? 
klasická medicína je nutná, ve všech možnostech 
působení, ať už operace, přístrojová pomoc, ale 
i léky, které někdy zachraňují život, protože mají 
silné působení a rychlé. klasická medicína má 
spoustu možností určení diagnóz, i když někdy 
je obtížně zjišťuje. ovšem nemůžeme ji využívat 
preventivně a na očistu organismu, jako byliny. 
ideální je skloubit obojí působení. s lékaři spo-
lupracuji. Berou si mé produkty do distribuce  
a pro některé přímo sestavují kúry. oni mi po-
tom dávají zpětnou vazbu, jak to lidem pomohlo. 

pokud někdo užívá vzhledem k  závažnosti 
zdravotního problému dlouhodobě léky, je 
možné je kombinovat s vaší léčebnou kúrou? 
léky můžeme kombinovat s  přírodními pro-
středky, které mnohdy působení prohlubují. jen 
je nutné je užívat s  časovým odstupem, mini-
málně půl hodiny před nebo po požití. 

jaké jsou nejčastější problémy, se kterými se 
na vás lidé obracejí? 
lidé se na nás obracejí s  různými zdravotními 
problémy a máme také mnoho tinktur na růz-
né možné zdravotní problémy, které můžeme 
vyzkoušet. Mezi nejčastější patří pohybové pro-
blémy, borelióza, infekční onemocnění, problé-
my s imunitou a parazity, problémy s vnitřními 

orgány – játra nebo žlučník, různé typy alergií  
a alergie hlavně u dětí. 

od vašich klientů dostáváte určitě pravidelně 
zpětnou vazbu. jaké jsou doposud vaše největší 
úspěchy, které ze závažných onemocnění se 
povedlo díky užívání vašich kúr úplně vyléčit, 
či díky nim zlepšit celkový zdravotní stav? 
od klientů máme zpětné vazby hlavně v e-mai-
lech, telefonními i ústními zprávami. některé 
pozitivní zprávy máme založené v šanonech po-
dle problémů a ty jsou důkazem, že naše ces-
ta je správná. spousty zdravotních problémů 
máme zlepšeny, nebo někdy i vyřešeny. nemů-
žeme říci, že léčíme, byliny léky nejsou, jsou to 
potravinové doplňky. níže si můžete přečíst ně-
kolik reakcí od našich klientů: 

… k psaní mě vede okolnost, s níž jsem nadmíru 
spokojený. Měl jsem hladinu cukru 7,4 a po užívá-
ní vašich bylinek mi klesl cukr na 5,8, což je velký 
úspěch. Také křečové žíly cítím, že jsou lepší a nohy 
vůbec neotékají, a dokonce červené skvrny – růže – 
se neobjevují již skoro rok… 

…chtěla bych Vám poděkovat za šestiletého syna, 
který tři měsíce neustále kašlal, hlavně v  noci. Byl 
přeléčen antibiotiky, ale stav se nelepšil. Až jsem na-
sadila lichořeřišnici, černý rybíz a měsíček, výsledky 
negativní, kašel přestal. Proto Vám děkuji za bylinky, 
kterými jsem v rodině vyléčila už nejednu nemoc…





13

… mně jste poradila velmi dobře. Užívala jsem by-
linky na vyčištění těla po borelióze, které mi po-
mohly. Když jsem byla v  lednu na krvi, tak paní 
doktorka tomu nemohla ani uvěřit. Nic jsem v krvi 
neměla, a to bylo tři měsíce po léčbě…

… před dvěma lety jsem užívala kúru proti myo-
mům v  děloze. Byla úspěšná, největší myom se 
zmenšil na polovinu a začal kalcifikovat. Díky tomu 
jsem nemusela podstupovat žádné zákroky a letos 
se nám narodil další syn…

…více než dva roky jsme se snažili o dítě, ale ne-
šlo to. Pak jsem užívala Vaše přípravky a mám už 
16měsíčního chlapečka. Otěhotněla jsem dva mě-
síce po doužívání kapiček… 

…manžel užíval Vaši kúru na mužskou sterilitu – 
měl zhoršený spermiogram. Množství spermií těs-
ně na hranici pro otěhotnění přirozenou cestou. 
I když v návodu píšete, že by se kúra měla užívat 
aspoň dvakrát, už po jednom měsíčním užívání 
se mi podařilo otěhotnět. Účinek Vaší kúry mám 
podložený i lékařsky, před užíváním i po jsme byli 
na lékařských odběrech – i doktor se zajímal, co 
jsem s manželem provedla…. Vzal si ode mě i Váš 
letáček, že bude Vaši kúru doporučovat ostatním 
pacientkám… 

… přesvědčila jsem otce, aby užíval Vaši kúru. Je 
mu 72 let a trápí ho prostata, v močovém měchý-

ři má novotvar, má horší výsledky ledvin a další 
potíže. Po užívání kúry se ale stal zázrak. Půl roku 
nechodil ven a teď pomalu začíná s procházkami, 
velmi se zlepšil, přibral a spravila se mu nálada…

… na Vaši radu jsem začala užívat kúru na dýchací 
cesty. Tuto kúru jsem opakovala za rok před sezo-
nou. Moje problémy s alergií ustoupily. Neužívám 
žádné léky. 

… můj starší syn trpěl od raného věku pokašlává-
ním a velmi často ho trápily záněty průdušek. Po 
Vaší kúře téměř dva roky nezakašlal. Také jsme vy-
léčili zcela atopický ekzém, který měl asi na 70% 
těla v dost ošklivém stavu. Dnes, když se objeví ně-
jaký flíček, namažeme ho olejem z grepového se-
mínka a za pár dnů je vše v pořádku… 

…objevili mi adenokarcinom v tlustém střevě. Na 
Vaše doporučení jsem začala užívat kúru a po 
třech měsících mi na vyšetření zjistili, že nové po-
lypy již nemám a ani nebyl z krve zjištěn žádný vý-
skyt nádorových buněk…

na co by se podle vás měli lidé zaměřit, 
aby dokázali pochopit příčinu zdravotního 
problému, a jak ho nejlépe „zpracovat“ po 
psychické stránce? 
snažíme se lidem vštěpovat, že je nutné organi-
smus očistit, zaměřit se na konkrétní problémy, 
a pokud to lidé pochopí, tak může odpadnout 

“Správně nastavená psychika  
s úpravou životního stylu je nejlepší prevencí. 

A důležité pochopení pro život  
– uvědomění si správných hodnot života.“
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i strach z  těžkých civilizačních onemocnění.  
a právě správně nastavená psychika s úpravou 
životního stylu je nejlepší prevencí. a důležité 
pochopení pro život – uvědomění si správných 
hodnot života.

pokud má někdo zájem dostat se více do 
hloubky a lépe porozumět propojení přírody  
a lidského těla, pořádáte pro zájemce 
přednášky či semináře, popř. exkurze? 
již od počátku firmy nadĚjE pořádáme před-
nášky o možnostech bylinných prostředků k re-
generaci organismu. Byly roky, kdy těchto před-
nášek bylo až 80 za rok. Během roku pořádáme 
4 x 2denní víkendový seminář, který podrobně 
do hloubky informuje účastníky o možnosti by-
linné i alternativní léčby.

přednáším též na vysokých školách v olomouci 
(lékařské fakultě, přírodovědecké fakultě), Far-
maceutické fakultě v Hradci králové a na Země-
dělské fakultě v Brně.

jsem členem skupiny pElEro – celorepubliko-
vého svazu pěstitelů a zpracovatelů léčivých 
rostlin. v letních měsících k nám jezdí autobusy 
zahrádkářů, včelařů, důchodců na přednášku  
a exkurzi po zahradách.

Firmu nadĚjE provozujete úspěšně již více než 
20 let a veškeré aktivity kolem ní jsou časově 

velmi náročné. jak zvládáte vše skloubit i se 
svým soukromím, máte vůbec čas na sebe  
a své další aktivity?
někdy říkám, že má práce je 24 hodin denně. 
Firma má 30 zaměstnanců, během roku 50–80 
brigádníků a všem musíte zabezpečit práci i pla-
ty. pokud mám volné chvilky, tak patří dětem  
a vnukům.

prostřednictvím firmy nadĚjE děláte pro lidi 
služby, jejichž hodnotu nelze vyčíslit. Máte 
v rodině ze zástupců mladší generace někoho, 
kdo v  budoucnu převezme štafetu a bude  
v tomto úžasném poslání pokračovat? 
Část rodiny je zaměstnána v  různých úsecích, 
ale snad až vnuci by mohli pokračovat v řízení 
firmy, pracuji na tom. snažím se jim vštípit, že 
tato práce je posláním a že chce člověka celého, 
snad se mi to podaří.

Máte ještě nějakou svou osobní vizi, kam byste 
firmu chtěla do budoucna posunout? 
posledním článkem je budova k regeneraci lid-
ského organismu. Máme již budovu postave-
nou, nakoupenou řadu přístrojů k  regeneraci  
a diagnostice.

lidé tam budou moci zlepšovat stav pohybové-
ho aparátu, cévního systému, celkovou očistu  
a regeneraci orgánů.

JARMILA PODHORNÁ

INTERVIEW
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