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Kdy! hubne
!ENA A MU! 

K!dietnímu 
souboji jsme se 
s!kamarádem 
Adamem rozhodli, 
abychom se 
navzájem podpo"ili 
a!motivovali 
k!tomu, cítit se lépe 
a!b#t spokojení 
ve!vlastním t$le. 
A!v#sledky?

24 BLESKPROZENY.CZ
40/2021

Pokud se !lov"k rozhodne, #e 
se sebou kone!n" musí n"co 
ud"lat, proto#e u# ho neba-
ví, #e mu je v$echno malé, 

a%ani se mu nechce z%domu, pro-
to#e ze sebe nemá dobr& pocit, je 
to první, ale d'le#it& krok. Jestli#e 
ho v%tomto rozhodnutí je$t" n"kdo 
podpo(í, je to absolutn" skv"lé, pro-
to#e s%par)ákem jde v$echno lépe. 
Kdy# jsem se na%za!átku na%Ada-
ma obrátila s%tímto nápadem, tak 
jsem si nebyla jistá, jestli do%toho 
p'jde a%u# v'bec ne, jestli to vydr#í 
do%konce, ale dali jsme to oba!

Já nad sebou pot"ebuji bi%, 
a!proto si ho musím %as od!%a-
su z!n$%eho uplést. Tahle v#-
zva tak byla p"esn$ ono. Zvolili 
jsme nízkokalorickou protei-
novou dietu, kterou nám na-
ordinoval obezitolog Martin 
Cvrkal. Jídlo, které jsme dostá-
vali v!balí%cích v&dy na!%trnáct 
dn', se v!mém p"ípad$ skláda-
lo ze %ty" porcí na!den. Jídla se 
dají kombinovat z!v#b$ru více 
ne& t"í set r'zn#ch mo&ností, 
které jsou v!nabídce na!we-
bu Victus.cz. Snídan$ mám ra-
d$ji slané, tak&e ty se skládaly 
z!pe%iva, které je p"izp'sobeno 
proteinové diet$, a!dopl(ova-
la jsem je pomazánkami ne-
bo vysokojakostní )unkou %i 
s#ry. Ob$d je tepl#, sta%í oh"át 
v!mikrovlnné troub$ nebo n a 
sporáku. K!odpolední sva%in-
ce jsem m$la v&dy sladkou ty-
%inku nebo su)enku, takté& 
modi* kovanou pro ú%ely pro-
teinové diety, a!ve%er polévku, 
omeletu nebo t"eba páre%ky.

ZAM!"ENO NA#JÍDLO
Ve)kerá jídla m'&ete podle po-
t"eby dopl(ovat o!povolenou 
zeleninu, tedy takovou, kte-
rá obsahuje co nejmén$ cuk-
r', tedy zelenou zeleninu, jako 
je brokolice, celerová na+, )pe-
nát, kv$ták, kapusta a!dal)í. Je-
din# problém je v!tom, &e to je 
zelenina, která nad#má, tak&e 
jsem ob%as trp$la. Jídla jsem si 
musela trochu dochucovat by-
linkami, aby se setkala s m#-
mi chu+ov#mi p"edstavami. Ji& 
p"ed dietou jsem p"estala pít 

alkohol, není toti& 
p"ítelem diet, 
v!tomto p"ípa-
d$ v#hradn$. 
Fyzickou aktivi-
tu jsem nep"ehá-
n$la, ale rozhodn$ 
jsem se h#bala více 
ne& Adam, kter# se té-
m$" nevzdaloval z!by-
tu. Já jsem ka&d# den 
s!pejskem nachodi-
la skoro deset ki-
lometr'.

NE NA#KILA,
ALE 
CENTIMETRY
Za!dva m$síce jsem 
shodila jedenáct kilogram' 
a!musím "íct, &e po!celou dobu 
jsem neztrácela motivaci, pro-
to&e úbytky byly ka&d# t#den, 
pokud ne v!kilech, tak v!cen-
timetrech. Rozhodn$ dopo-
ru%uji ka&dému, kdo se sna&í 
o!úbytek váhy, m$"it centi-
metry. Musím "íct, &e kdy& se 
%lov$k do!toho opravdu op"e 
a!d$lá to pro sebe, tak to jde 
a!není to tak t$&ké. Cítím se 
mnohem lépe, do!v)eho 
se zase vejdu, kamarádi 
m$ chválí, jak mi to slu-
)í, co& m$ trochu 
uvádí do!roz-
pak', ale je 
to skv$-
lá odm$-
na. Te, se 
hlídám, abych 
nesklouzla 
do!star#ch kolejí 
a!nebylo to úsilí zbyte%né. 
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▼ INZERCE  

„Gábina a!Adam jsou velice vytí"ení lidé. M#-
li problém ud#lat si $as na!pravidelnou stravu, 
o!b#hání po!obchodech nebo po$ítání kalorií 
ani nemluv#. P%esto se sebou cht#li n#co ud#-
lat. Na&e dieta jim nabídla mo"nost bez va%e-
ní nebo po$ítání kalorií jednodu&e za$ít hned. 
Zkrátka otev%eli na&e krabice a!sn#dli jídlo, kte-
ré na&li uvnit%. Pro ka"dou dietu nebo zm#nu 

"ivotního stylu je d'le"itá motivace – a( u" jde 
o v)sledky v!hubnutí, nebo ve!zlep&ení zdra-
votního stavu, pohyblivosti $i vzhledu. To v&e 
se díky proteinové diet# dostavilo velice rych-
le, a!proto m#li oba dostatek motivace na!do-

ta"ení celého programu do!konce.“
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P!ED
Kdy" se oprostím od!chu(ov)ch po"itk', tak musím %íct, 
"e jsem celou dobu diety v!podstat# ani nem#l pocit, "e 
se sna"ím jakkoli aktivn# zhubnout, a!p%esto jsem sho-
dil 12 kilogram' za!dva m#síce, co" je super v)sledek. 

Hlavn# p%i$tu-li k!tomu fakt, "e má pohybová aktivi-
ta je naprosto minimální, a!ta sportovní v'bec 

nijaká. Jsem si jist, "e pokud bych u!diety 
navíc je&t# aktivn# cvi$il nebo sportoval, 

p'jde to ur$it# lépe.

SNÍ!IL JSEM SVOU !RAVOST
Samoz%ejm# se obávám nechvaln# 
proslulého jojo efektu, o!kterém se 
mi nikdo, komu sd#lím, "e dr"ím di-
etu, nezapomene zmínit. Na!svou 

obranu mohu %íct, "e dnes jsem si 
k!ob#du dával salát s!ku%ecím ma-
sem z!restaurace a!p%i&lo mi, "e 

tak obrovskou porci snad ani 
nem'"u sníst, tak"e doufám, 
"e tyhle dva m#síce trochu 
pomohly sní"it míru mé "ra-

vosti. Stejn# tak, kdy" se dívám 
na!makové záviny, které jsem 

d%ív b#"n# spo%ádal ke!snídani ce-
lé, jsem docela p%ekvapen, jak malé 

mno"ství jídla jsem si zvykl pova"o-
vat za!dostate$nou snídani.

OBLÉKNU OBLÍBENÉ V"CI
Co se úbytk' na!váze a!objemu t)$e, jsou 
v)sledky velice povzbudivé. Krom# kil jsem 
zmen&il i!obvod b%icha o!bezmála dvacet 

centimetr'. Op#t zapnu sv'j oblíben) ka-
bát, co" mi d#lá obrovskou radost. A!$ím dál 
tím víc p%átel mi %íká, "e je to na!mn# znát. Ka-

"dopádn# to ale byla nesmírn# pou$ná cesta, 
na!kterou jsme se s!Gábi vydali, a!já jsem za!ni 

nesmírn# vd#$n). A( se vám p%i va-
&ich snahách shodit kila nebo aspo* 
vést zdrav#j&í "ivot da%í aspo* tak, 
jako nám. 

Adam

Co na!to 
odborník?

Martin Cvrkal, OBEZITOLOG
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Hotová jídla
m!"ete dochutit 

ko#ením.

Trápí vás sv!d!ní, pálení a nep"íjemn# v#tok? 
Nenechte bakteriální a kvasinkové infekce naru$ovat 
vá$ %ivot. Zastavte je p"írodní cestou – konopím!

Vsa!te na konopnou mycí emulzi Intime, která ú"inn# 
posiluje obranyschopnost intimních partií a poskytuje 
úlevu od nep$íjemn%ch projev& zán#t& a infekcí vaginál-
ní sliznice. P$írodní slo'ení bez um#l%ch parfém& a barviv 
spojuje zvlá"(ující ú"inky konopného oleje s grepov%mi 
semínky, mate$ídou)kou, tymiánem a mírn# kysel%m 
pH a zajistí va)emu klínu maximální pé"i. Intime je díky 
svému )etrnému slo'ení vhodná pro v)echny, i t#hotné 
a kojící 'eny.

STOP vaginálním infekcím a zán!t"m
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K dostání v lékárnách a zdrav!ch v!"ivách. 
Více informací naleznete na www.cannaderm.cz.

Díky 
konopí
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