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Věnování 
Všem, kteří si uvědomují, že strava není jen to, co nám zažene hlad.  

 

 

Prohlášení 
Tento eBook je informačním produktem. Jakékoliv jeho šíření v neupravené 

podobě je vítáno!  

Veškeré informace jsou vyjádřením zkušeností a názoru autorky. Za jejich 

aplikaci v praxi bez osobní konzultace nenese autorka žádnou odpovědnost.   

 

Pošlete to dál  
Téměř 50 % lidí má nadváhu nebo jsou dokonce obézní. A většinou chtějí být 

štíhlejší, vitálnější a zdravější. 

Sdílejte se svými přáteli 5 příběhů lidí, kteří si kvůli nevyvážené stravě přivodili 

vážné zdravotní potíže, ale díky změně ve stravování se ze svých problémů také 

dostali.  

Je pravděpodobné, že je tyto příběhy mohou zajímat. 

  

                                                            

      

 

 

 

 

 

Tento eBook je součástí projektu Zhubněte Online   

http://www.zhubneteonline.cz/
http://zhubneteonline.cz/
http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.facebook.com/pages/Zhubn%C4%9Bte-Online/339179256236619
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Zdá se vám název tohoto eBooku přehnaný?  
 

Říkáte si: „přeci nejsem blázen, abych jedl(a) věci, které mě mohou zabít!“ 

 

Jenže jídlo nás skutečně může zabít. Samozřejmě se to nestane hned. 

Nezemřete, když si dáte Big Mac s porcí hranolků a tatarkou navíc. Ale budete-li 

toto jíst pravidelně a dlouhodobě, projeví se to na vašem zdraví. S určitostí 

přijde nemoc, která vás nakonec zabít může.  

 

Nejsem fanatický odpůrce hamburgerů a fast foodů. Také už jsem hamburger 

jedla. Ale pokud si dáte v jednom týdnu:  

 smažený sýr s hranolky 

 pečené vepřové koleno 

 pochoutkový salát s majonézou 

 rozvařenou rýži s UHO (univerzální hnědá omáčka zahuštěná moukou) 

 hamburger s dvojitou porcí hranolek 

 smažený řízek s bramborovou kaší 

 guláš s knedlíky 

 doplníte to denně sladkou koblihou nebo sušenkou 

 a vypijete k tomu lahev koly nebo jiného slazeného nápoje 

je to pro váš metabolismus taková zátěž, že se jednou „porouchá“.  

 

 

Takový způsob stravování nás skutečně zabíjí! 

 

 

  

http://www.zhubneteonline.cz/
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Je důležité zajímat se o to, co jíme.  
 

Jídlo většinou hodnotíme podle toho, jestli nám chutná nebo ne. Přitom 

důležitější je, jestli nám dává kvalitní živiny a v jakém složení.  

 

Pokud se o toto začnete zajímat a budete věnovat pozornost tomu, co jíte, 

budete se cítit lépe. Získáte energii, lepší náladu, budete výkonnější v práci  

a také štíhlejší.  

 

Zkrátka bude se vám žít mnohem lépe. 

 

 

A vůbec se nemusíte bát, že vám zdravější jídlo nebude chutnat. Jídlo 

připravené z kvalitních čerstvých surovin a ochucené bylinkami bude jak zdravé, 

tak chutné. 

 

  

Příběhy lidí 
 

Výživový poradce vidí svým klientům „až do talíře“ a někdy i dál. A tak jsem 

měla v průběhu své dlouholeté praxe možnost poznat hodně lidí a jejich osudy. 

Jejich trápení i radosti. Některé jsou poučné a inspirativní. 

 

 

http://www.zhubneteonline.cz/
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Mým záměrem je ukázat vám, že má smysl zabývat se tím, co jíme. Má to velký 

význam jako prevence různých zdravotních problémů a má to velký význam i 

tehdy, když se zdravotní problémy již objevily. Dnes již je vědecky nezvratně 

dokázáno, že to, co jíme, přímo vstupuje do chemických pochodů, probíhajících 

v našem těle a má přímý vliv na to, jak bude naše tělo fungovat. Skutečně platí, 

že jsem to, co jíme.   

 

Vybrala jsem pro vás 5 příběhů lidí, kteří si kvůli nevyvážené stravě a špatnému 

životnímu stylu přivodili vážné zdravotní potíže, ale díky změně ve stravování a 

nápravě zlozvyků se ze svých problémů také dostali.   

 

Někteří chtěli zhubnout, protože jim to doporučil lékař. Jiní přišli proto, že se 

cítili unavení a tušili, že příčina může být ve špatné výživě. Někteří doslova 

„utekli hrobníkovi z lopaty“. V těchto osudech můžete najít inspiraci a poučení.  

 

 paní Radka - 45 let, při výšce 168 cm vážila 93 Kg. Lékař jí kvůli plánované 

operaci doporučil zhubnout. Přestože se snažila a začala pravidelně cvičit, 

výsledky se nedostavovaly. Až odborná rada jí odhalila chyby, které 

dělala. 

 slečna Katka – 17 let, při výšce 170 cm vážila 79 kg. Její chutě a bohužel i 

nevhodná výchova rodičů jí přivedly k závažnému onemocnění. Naštěstí si 

uvědomila, že záleží hlavně na ní, jak bude vypadat její život. 

 pan Karel – žil pro svoje povolání. Až nemoc mu ukázala, že i strava a 

životní styl jsou důležité.  

 

http://www.zhubneteonline.cz/
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 paní Ilona – váhu měla optimální, nepřejídala se a byla přesvědčená, že jí 

zdravě. Přesto byla stále unavená a necítila se dobře. Poučení pro paní 

Ilonu bylo, že pokud chce jíst zdravě, je nutné, aby se více zajímala o 

živiny a jejich množství v potravinách, které konzumuje.  

 paní Monika - 32 let, při výšce 178 cm vážila pouze 48 kg.  Tolik se snažila 

vystříhat se všeho, co by mohlo být „nezdravé“, až svůj jídelníček omezila 

natolik, že si vlastně ublížila. Poučení pro paní Moniku bylo, že nic se 

nemá přehánět. Přestože některé potraviny nemají ideální obsah živin, 

jejich správná kombinace tělu zajistí optimální přísun živin. 

 

Všechny tyto příběhy mají dobrý konec, takových příběhů bych vám mohla 

vyprávět stovky. Je na nich vidět, jak obrovský vliv má strava a pohyb na náš 

život. Nejen na to, jak vypadáme, ale hlavně na to, jak se cítíme, jak myslíme, 

jak jsme výkonní a jak si dokážeme užívat života.  

 

Bohužel jsou i takové příběhy, které dobrý konec nemají. Podívejte se kolem 

sebe a určitě je uvidíte. Je ještě mnoho lidí, kteří podceňují důležitost toho, jak 

jedí. Neuvědomují si, že jejich zdravotní problémy souvisí s kvalitou a 

množstvím živin, které stravou přijímají.  

 

Obezita patří mezi civilizační nemoci, a přestože nebolí, bývá příčinou mnoha 

závažných onemocnění. Ateroskleróza, diabetes II. typu, osteoporóza a další 

závažná onemocnění stále přibývají. 

 

A tak, přestože se délka života prodlužuje, jeho kvalita je stále horší. Možná se s 

takovými příběhy setkáváte ve svém okolí. Možná, že se to týká vašich 

blízkých a přátel, na kterých vám záleží. Proto vás prosím, sdílejte s nimi tento 

eBook a informujte je o projektu Zhubněte Online.  

http://www.zhubneteonline.cz/
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Pošlete jim tento odkaz na stránky projektu http://zhubneteonline.cz/  a 

sdílejte na Facebooku naši stránku Zhubněte Online.  

 

Poznámka 

Příběhy lidí jsou skutečné, jejich jména jsem však pozměnila, abych chránila 

jejich soukromí. Jedná se o mé klienty. Pouze pan Karel ke změně životního 

stylu poradce nevyhledal. Vše si nastudoval sám a svojí pílí a důsledným 

dodržováním lékařských doporučení dokázal naprosto změnit svůj životní styl. 

 

 

Paní Radka – 45 let, při výšce 168 cm vážila 93 Kg  

 

Když ke mně do poradny paní Radka přišla, bylo to, jako když vyjde sluníčko. 

Příjemná a usměvavá, vypadalo to, že si z ničeho nedělá velké starosti, dokonce 

ani z obezity a vysokého krevního tlaku.   

 

Při vstupní konzultaci se mi paní Radka svěřila ještě s jedním nepříjemným 

zdravotním problémem a tím byla inkontinence neboli samovolný únik moči.  

A příčinou tohoto problému bylo, podle lékařů, oslabení svalů pánevního dna a 

obezita. Doporučili jí operaci, ale před tím by prý měla zhubnout.  

 

Paní Radka se o to snažila už dlouho. Pravidelně několikrát týdně chodila cvičit. 

Zumba a Spinning patřily k jejím oblíbeným sportům. Také chodila se psem na 

dlouhé procházky, ale na snížení váhy tyto aktivity neměly vliv.  

 

Rozborem jejích stravovacích zvyklostí jsem zjistila, že paní Radka přijímá 

dlouhodobě nedostatečné množství bílkovin. Zato v její stravě převládají 

jednoduché sacharidy. Ovoce se v jídelníčku objevovalo často, ale zeleniny bylo 

velice málo.  

http://www.zhubneteonline.cz/
http://zhubneteonline.cz/
https://www.facebook.com/pages/Zhubn%C4%9Bte-Online/339179256236619
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Bylo potřeba udělat několik zásadních změn. Upravila jsem jídelníček a 

vypracovala výživový plán. Cílem bylo zhubnout během 6 měsíců 15 kilogramů. 

Paní Radka byla vnímavá a rychle zavedla doporučované změny. Při každé 

konzultaci a měření skladby těla se poměr mezi tuky a svalovou hmotou 

zlepšoval. Kilogramy pomalou ubývaly. Paní Radka byla spokojená a já také. Je 

radost, když se práce daří.  

 

Problémy s inkontinencí však paní Radku trápily dále. Hledala jsem tedy další 

možnosti, jak jí pomoci. A řešení mi pomohl najít můj syn, který studuje 

vysokou školu zaměřenou na pohyb a tělesnou kulturu.  

 

Konzultovala jsem s ním problémy mé klientky a on mě velice rychle přivedl 

k tomu, kde je vlastně jejich příčina. Přestože paní Radka cvičila, tak ale její 

pohyb nebyl optimální. Prakticky vůbec při něm nezapojovala vnitřní hluboké 

svaly. To jsou svaly našeho středu, hluboký stabilizační systém, který udržuje 

páteř ve vzpřímené poloze a také udržuje na místě vnitřní orgány.  

 

Poradil mi několik cviků zaměřených na správné dýchání a na posílení 

stabilizačního systému. Paní Radka je okamžitě zařadila do svého každodenního 

režimu a výsledek byl velice pozitivní.  

 

Na tomto příkladu je vidět, že pohyb je nesmírně důležitý, ale je třeba provádět 

fyzické aktivity správně. Zapojovat hluboký vnitřní stabilizační systém těla a 

posilovat tak střed svého těla je stejně důležité, jako posilování velkých svalů.  

 

Během 6 měsíců paní Radka zhubla 18 kilogramů a problémy s inkontinencí 

téměř vymizely. Operace nebude nutná. A to je skvělý výsledek.  

 

http://www.zhubneteonline.cz/
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Katka – 17 let, při výšce 170 cm vážila 79 kg 

 

Od dětského věku trpěla těžkou zácpou. Dostávala se do stavu, kdy ji přepadla 

velká bolest břicha, až na omdlení. Tyto stavy se objevovaly několikrát do roka 

a po takovém záchvatu skončila Katka vždy v nemocnici.  

 

Lékaři předepisovali laxativa a doporučili upravit jídelníček. Jenže slečna Katka 

prostě neměla ráda zeleninu. Ani vodu nepila, prostě proto, že jí nechutnala. 

Zato milovala hranolky, colu a smažené brambůrky.  

 

Rodiče si uvědomovali, že strava jejich dítěte není v pořádku, ale nedokázali jí 

přesvědčit, že by měla jíst i něco jiného. A svému jedinému a „vymodlenému“ 

dítěti nedokázali nic odepřít.  

 

Záchvaty bolesti se stále stupňovaly, až jednou přišlo opravdu velké varování. 

Protržení střeva a zánět pobřišnice. To už šlo skutečně o život.  

 

A tak si Katka konečně uvědomila, že je důležité zajímat se o to, co jí a udělat 

změnu. A přišla i s maminkou ke mně do poradny.  

 

Začaly jsme od úplného základu. Sladké nápoje jsme postupně nahrazovaly 

vodou. Nejprve s přidáním čerstvé vylisované ovocné šťávy a během dvou 

týdnů už byla Katka schopná vypít i litr čisté vody. To byl velký pokrok.  

 

Maminka začala vařit jídla, která obsahovala dušenou zeleninu. Nejdříve jen 

malé množství, ale postupně jsme přidávaly. Pak přišla na řadu i syrová zelenina 

v podobě mixovaných nápojů a salátů. A tak si Katka začala krok za krokem 

zvykat na jiný jídelníček.  

 

 

http://www.zhubneteonline.cz/
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Při pravidelných návštěvách v poradně jsem Katce vysvětlovala, co její nový 

jídelníček s jejím organismem dělá a proč je důležité dodržovat určitá pravidla. 

Katka je chytré děvče a pochopila zásady velice rychle.  

 

Navíc se sama začala aktivně zapojovat do přípravy jídla. Začala zkoušet nové 

kombinace zeleniny a koření a zjistila, že jí to baví. A to bylo to nejdůležitější na 

její cestě ke zdravějšímu životu. 

 

Je to již rok, co ke mně do poradny Katka přišla. Zatím je stále pod dozorem 

lékařů, ale problémy s trávením a se zácpou jsou již téměř pryč. Dokonce 

shodila celých 10 kilogramů. Sama ze sebe má velice dobrý pocit, takže se 

zvýšilo i její sebevědomí.  

  

Najednou vidí, o co všechno se ochuzovala, když se nechala ovládat svými 

chutěmi a omezovala se ve výběru potravin. A netýkalo se to jenom jídla. Kvůli 

neustále plným střevům Katka přirozeně omezovala pohyb a dokonce i pobyt 

mimo domov, a tak neměla téměř žádné kamarády.  

 

Dnes je Katka aktivní, plná života a užívá si svých krásných 17 let naplno.  

 

 

Karel – 49 let 

 

Karel je voják z povolání. Vysoká šarže. Svou práci miloval. Obětoval jí všechno. 

Dá se říci, že byl zajatcem vojenského stereotypu. Neřešil životní styl, žil 

v neustálém stresu, kouřil, pil mnoho kávy a bohužel také alkohol.  

 

Ano, vojenská služba není jednoduchá a přesto, že se dnes už tolik nebojuje 

v poli, ale spíše za kancelářským stolem a elektronicky, je to služba velice 

stresující.  

http://www.zhubneteonline.cz/
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Pan Karel se jednoho dne zhroutil. Srdce mu bušilo jako o závod, návaly horka 

se střídaly se záchvaty zimnice, brnělo ho celé tělo. Nohy ho přestaly nést a 

uprostřed porady se zhroutil na podlahu.  

 

V nemocnici mu zjistili vysoký krevní tlak a diagnostikovali mozkovou příhodu a 

těžkou aterosklerózu. Tomuto vojákovi šlo o život.  

 

Když ho propouštěli z nemocnice, doporučil mu lékař klid a změnu životního 

stylu. A dal mu ještě jedno doporučení:  „Přestaňte solit. Budete-li přijímat vyšší 

dávky soli, vysoký krevní tlak vás opět porazí a hrozí vám opakovaná mozková 

příhoda. To už byste nemusel přežít.“ 

 

Karel byl zvyklý plnit nařízení. A pokud se setkal s problémem, začal ho 

důsledně řešit. A přesně tak se postavil i ke své nemoci. Začal se zajímat o 

množství soli v potravinách a došel ke zjištění, že 80% denní dávky soli 

přijímáme z hotových pokrmů a polotovarů.  

 

Sůl najdeme v pečivu i uzeninách a dokonce i v takových potravinách, jako jsou 

cereálie, zeleninové šťávy, předvařená rýže nebo těstoviny. Sůl obsahují i 

kořenící směsi a i dochucovadla, jako např. kečup. 

 

A tak se Karel naučil vařit, dokonce si začal péct i své pečivo. Sůl nahrazoval 

kořením. Zkoušel různé kombinace a skutečně vytvořil tolik chutných receptů 

bez soli, že z nich sestavil kuchařku, kterou vydal.   

 

Dnes už pan Karel ví, že je důležité přemýšlet o tom, co jí. A také to důsledně 

dělá. Zhubl, jeho váha je optimální, cítí se dobře, zdravotní problémy ho 

přestaly obtěžovat a žije pět naplno.  

 

 

http://www.zhubneteonline.cz/
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Ilona - maminka ročního syna, 38 let 

 

Do poradny paní Ilona přišla proto, že se cítila vyčerpaná. Byla stále unavená a 

chtělo se jí celý den spát. Byla rok po porodu a stále ještě kojila. Připisovala 

svou únavu právě tomu.  

 

Změřením složení jejího těla jsem zjistila, že paní Ilona má sice optimální váhu, 

ale procentuální poměr tělesných tuků ukazoval vysoké hodnoty. Rozborem 

jídelníčku jsem zjistila, že paní Iloně ve stravě chybí bílkoviny a také zeleniny 

jedla mnohem méně, než by bylo potřeba.  

 

Když jsem jí na to upozornila, začala oponovat. Byla přesvědčená, že bílkovin 

má ve své stravě dostatek. Každý den snědla velký bílý jogurt a domnívala se, že 

jí to stačí. Jenže nestačilo.  

 

Jogurt skutečně obsahuje bílkoviny, přibližně 3,5%. Takže ve 400 g jogurtu, 

který paní Ilona každý den snědla, bylo obsaženo přibližně 14 gramů bílkovin.  

A to je pro dospělou ženu, která kojí skutečně málo.  

 

Navíc téměř nejedla maso, ani vejce. Ryby byly v jejím jídelníčku velice zřídka a 

luštěninám se vyhýbala, protože nadýmají. A tak si paní Ilona omezila příjem 

bílkovin skutečně výrazně.  

 

Naštěstí pochopila velice rychle, v čem dělá chybu a podařilo se nám upravit její 

jídelníček tak, aby obsahoval široké spektrum potravin s obsahem různých 

zdrojů bílkovin.  

 

Během několika týdnů odezněla únava a paní Ilona mohla dále kojit a přitom 

se cítila velice dobře.  
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Monika – 32 let, při výšce 178 cm vážila pouze 48 kg.  

 

Trpěla trávicími potížemi, neustálými průjmy, dráždivým tračníkem. Byla 

podvyživená, unavená a měla deprese.  

 

Problém byl v tom, že tato mladá žena řešila až příliš to, co bude jíst. Četla 

různé články, diskuze na internetu a její snahou bylo jíst co nejzdravěji.  

 

Jenže její znalosti nebyly utříděné. Věděla, že cukr není zdravý. Také si přečetla, 

že je lépe nejíst dohromady sacharidy a bílkoviny. A také slyšela, že maso a 

mléko mohou obsahovat toxické látky a hormony, zelenina obsahuje dusičnany 

a rybí tuk je plný těžkých kovů.  

 

Postupně tedy tyto potraviny ze svého jídelníčku vyřazovala. Když ke mně do 

poradny přišla, její jídelníček se skládal z instantních kaší a olejů. Skutečně 

k večeři dokázala vypít 3 lžíce různých olejů, aniž by to zajedla jakýmkoliv 

dalším jídlem. Nebylo divu, že měla velké trávicí problémy.  

 

Chvíli mi trvalo, než jsem dokázala paní Monice srozumitelně vysvětlit, v čem je 

její problém, proč by měla jíst jinak a jak. Byly to hodiny otázek a odpovědí v  

e-mailech, na Skype i po telefonu.    

 

Ale podařilo se. Paní Monika se již nebojí jíst zeleninu, ryby ani mléčné výrobky. 

Oblíbila si luštěniny a oleje přidává již jen do jídla. Přibrala na váze, je mnohem 

klidnější a spokojenější.  

 

Je z ní krásná mladá žena a moc jí to sluší. 
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Závěr  
 

Děkuji, že jste dočetli až sem a věřím, že i vy jste v těchto příbězích našli 

poučení. Pamatujte, že nevhodně poskládaná strava nás může i zabíjet.  

 

Inspirovaly vás tyto příběhy? Připomněly vám někoho, koho znáte? Vzpomněli 

jste si při čtení těchto příběhů na někoho? Pak vás prosím, abyste se s nimi 

podělili o příběhy lidí, kteří to zvládli. Pošlete jim tento eBook nebo jim předejte 

odkaz na stránky programu Zhubněte Online http://zhubneteonline.cz/  

 

Připomněly vám tyto příběhy něco z vašeho vlastního života? Napište mi, jaká 

byla vaše největší výzva spojená s redukcí nadváhy nebo se změnou 

stravovacích zvyklostí a zda jste byli úspěšní.  

 

Můj e-mail je podpora@zhubneteonline.cz . 

Můžeme spolu také zůstat ve spojení prostřednictvím stránky na Facebooku  

https://www.facebook.com/pages/Zhubn%C4%9Bte-Online/339179256236619 

 

 

Kdo jsem? 

Jarmila Hokrová 

Certifikovaný poradce pro výživu a suplementaci 

Od r. 2002 se systematicky vzdělávám v oblasti výživy a zdravého 

životního stylu. Co mě k tomu přivedlo? Jak už to tak bývá – nutnost. Od 

malička se potýkám se zdravotním problémem. Díky mnoha operacím 

byl můj organismus vyčerpaný, byla jsem stále unavená a každou chvíli 

nemocná. Navíc bylo nutné, abych si udržela optimální váhu. A tak jsem 

problém, týkající se mého zdraví, začala řešit. A musím říci, že úspěšně. 

Dnes se cítím velice dobře a mé zdraví se natolik zlepšilo, že jsem 

schopná vést i nutriční poradnu. Práce výživového poradce mě velice 

těší, zvláště když vidím úspěchy mých klientů. 

http://www.zhubneteonline.cz/
http://zhubneteonline.cz/
mailto:podpora@zhubneteonline.cz
https://www.facebook.com/pages/Zhubn%C4%9Bte-Online/339179256236619

