
Úvod 
 

Impulsem k napsání těchto zážitků bylo hubnutí s kamarádkami, během něhož jsme si 

vyměnily řadu poznatků, naučily se nová pravidla a snažily se navzájem podporovat. 

Hodně jsme si slibovaly od kurzu, kam jsme se přihlásily. Po určitém čase, kdy jsme 

získaly rutinu a snaha se stala trochu stereotypní, jsme se shodly na tom, že nás to úplně 

nebaví. Odhodlání vydržet jsme ale měly a nakonec se nám leccos podařilo. V životě je 

pořád co napravovat. 

 

Při první lekci jsme vyzpovídaly ostatní ženy a zjistily, že dochází do kurzů opakovaně. To 

byla známka, že hubnutí je program na celý život a nikdy se nesmí polevit. Některé i přes 

opakované docházení měly stále nadváhu a při každotýdenním zpovídání se z předešlých 

hříchů přiznaly řadu poklesků. Klesání na mysli, kroky stranou v načaté cestě a polevování 

v disciplíně jsou důvodem, proč je nadváha a obezita náš trvalý marný boj. I můj. 

Proto mě napadlo sepsat pár osvědčených pravidel znovu a k nim připsat něco pro 

inspiraci. Pro nekonečný boj je totiž nejdůležitější mít u sebe zápisník a všechno si 

neustále zapisovat. Cokoli. Pocity, energetický příjem, pohybové aktivity, všechno, co nám 

udělalo radost nebo naopak rozesmutnilo. Přála bych si, aby tohle byl kamarád, průvodce, 

deník, pomocník. 

1. 

Tak znovu od začátku 
 

Snažím se zhubnout většinu svého života. Dařilo se to více nebo méně, ale po marných 

pokusech posledních pěti let plných stresů jsem to už vlastně vzdala. Stejně tak bojovala 

moje kamarádka a měla ještě vůli stále začínat s dietou. Tak jsme se hecovaly jedna 

druhou, až jsme se obě nemohly hýbat. Jako obvykle jsme obě po pár dnech poctivého 

pojídání salátů většinou skončily hladové před ledničkou. Až jednou mě napadlo, že 

bychom mohly zkusit ještě jednou využít odborného vedení a přihlásily jsme se do 

hubnoucího kurzu. 

 

Po všech předchozích zkušenostech jsem se znovu rozhodla věnovat nějaký čas cíli 

zhubnout a celkově se ozdravit. Po létech bez motivace jsem měla velmi pádný důvod, 



když jsem viděla, jak významný vliv mělo dodržování správné životosprávy při zotavování 

mé mamky po cévní mozkové příhodě. Tělo vážně reaguje na každou změnu a z krve se 

pozná každé zaškobrtnutí. Pod dohledem je možné všechno, jenomže my na sebe 

kašleme a spoléháme na to, že nám zdraví vydrží donekonečna. 

 

Malá vsuvka o motivaci k hubnutí žen: Můj názor je, že ženské, které chtějí zhubnout kvůli 

chlapovi, mají malé sebevědomí. Je to známka, že by měly začít myslet hlavně na sebe a 

dopřát si více času pro potěšení duše. Ženská, která je úplně v pohodě, muže přitahuje 

jako magnet a nějaký špek navíc jí určitě odpustí. Ženská, která se věnuje sama sobě, 

myslí na své zdraví, potěší se a má dobrou náladu, zároveň dělá všechno pro to, aby byla 

hezká i pro svého muže. 

 

Moje motto: 

Nikdy nebudu hubnout kvůli chlapovi! 

 

Ženská s optimismem vyzařuje navenek a svítí. Ženská bez nálady muže spolehlivě otráví. 

Takže když to vezmeme znovu, je určitě lepší věnovat se sama sobě a sázet sama na 

sebe, než spoléhat na to, že nás uspokojí muž. Kdyby to s ním totiž nevyšlo, tak to, co 

jsme udělaly pro sebe, nám zbyde, kdežto všechno, co investujeme do něho, odejde s ním. 

Pokud chceme hubnout kvůli mužskému a náhodou nás přitom opustí, určitě pak 

ztloustneme ještě víc. Vyplatí se promyslet si to a najít jiný motiv. 

 

 

Kdo chce zhubnout, m ěl by:  

• se zvážit a zapsat si váhu:    __________ 

• promyslet si splnitelný cíl a zapsat si ho: ___________ 

• vymyslet odměnu za splnění poloviny cíle: _______ 

• vymyslet odměnu za splnění konečného cíle:  ________ 

• zapsat si aktuální konfekční velikost: _______________ 

• může si pro kontrolu změřit objem pasu, boků, lýtka a paže (někdy váha klame) 

• plnit všechny hubnoucí úkoly 

 



 

Úkol na první týden:  

Rozmyslet si motivaci, zapsat míry, váhy a cíle a zapisovat pečlivě každé sousto, včetně 

nápojů, čas jídla a pocity. Zapsané jídelníčky slouží pro uvědomění si návyků, chyb a 

rozložení stravy. Je to důležité pro další nastavení režimu a kdo chce něco zatajit, 

schovává se jenom sám před sebou. 

 

Návod pro použití brožury:  

Tabulky slouží k zapisování jídla, energie a aktivit. V závěru je pak tabulka pro zakreslení 

grafu a sledování úbytků. 

 

 

Heslo pro tento týden: 

Sám/sama před sebou neutečeš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Čas 
 

Jídlo, včetně množství   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 



Nikdy nebudu tak tlustá 
 

Tak jsme si s mamkou prožily krásnou neděli. Už se na to dlouho těšila, protože jsme si 

naplánovaly nákup. Bohužel jako ležák dosti přibrala, tak se dřívější víkendové návštěvy 

smrskly na kratší dobu. Prostě už to nezvládnu. Vyzvedli jsme ji před obědem z domova 

pro seniory a odvezli domů. Už při prvním zvednutí z postele a přesunu na vozík mi „prdlo“ 

v zádech a roztřeštěla hlava. No, tak to zas bude den, ale snad to zvládnu. 

 

Oběd byl napůl předvařený ze včerejška, maso naložené, měkké a rychle hotové, takže 

tohle byla pohoda. Máma snědla plný talíř, pak si poručila kafíčko a koukala v televizi na 

debatu. Těžební limity jsou důležitá věc! Stihla jsem zatím uválet pár rohlíčků. 

 

A pak přišlo nejhorší: „Mami, dopij, musíme se přebalit a převléci.“ 

Tohle je docela makačka. Dovézt vozík k posteli, zabrzdit, přemístit mámu na podložku, 

sundat kalhoty, pak odlepit papírové kalhotky, utřít zadek a přilehlé okolí, navléci nové, 

zapnout a znovu oblékat. Je to spousta pohybů, musí být přesně koordinovány, aby došlo 

ke shodě, protože když člověk dělá zbytečné pohyby, tak se pěkně nadře. Proto začnu 

vydávat pokyny hlasitěji, ale pro maminku nejsem dostatečná autorita a tak protestuje: 

„Řvi si v práci, ne na mě!“ 

 

„Mami, polož tu nohu, musíš si na ni přece stoupnout!“ Zdravou pravou nohu zásadně 

zvedá nahoru, nevím proč, zásadně s ní dělá právě to, co zrovna nepožaduji. Je to nauče-

ný reflex, jakmile ji položím, automaticky nohu skrčí a dělá pohyb proti mému pohybu. Tě-

žiště je jinde a já se pak nadřu dvojnásob. 

 

„Mami, kolikrát mám říkat, abys tu nohu položila, já už tě vážně neunesu, podívej, jak jsi 

přibrala, musíš trochu spolupracovat.“ 

Po skončení pobytu na LDN mámě chrastily snad všechny kosti. Ale to už dávno neplatí. 

Po třech letech se nám vypapala, břicho jako sud, stehna jako klisna, všechny svaly 

ochablé – je ležák. 

 

„Tak na tři – raz, dva, tři ...“ počítám. Než ji zvednu a přenesu na postel, máma uhýbá, jako 

bych jí chtěla zpohlavkovat, začínám mít špatné svědomí. Vím, že někdy ječím, ale když 

mluvím tiše, říká, že si mumlám pro sebe. Má dny, kdy se mi zdá, že neslyší, jindy slyší 

všechno, co by neměla. 



 

„Mamko, musíš zhubnout,“ šílím, protože ji ten den na nákupu musíme nacpat pětkrát do 

vozu, z vozu, do vozu, z vozu, do vozu, z vozu. To zas bude pěkně napjatý večer, až man-

želovi popraskají záda, jako mně, zase bude prskat jako papiňák. Máma pohotově smeču-

je: „Já jsem tlustá, já to vím, ale NIKDY nebudu tak tlustá, jako ty!“ 

2. 

První hmatatelné výsledky 
 

Když ubíhal první týden, poctivě jsem zapisovala a pak přede mnou byly vyplněné jídel-

níčky. Sama jsem se nic tak moc nového nedozvěděla, o svém hřešení jsem dobře věděla 

a tak jsem byla jenom zvědavá, zda se stane zázrak a vážně někdo zařídí, abych opravdu 

zhubla. Popravdě už jsem tomu po dlouhé době přibírání nevěřila, ale kolektivní snažení 

zmůže víc než odhodlání jednotlivce. S kámoškami jsme se odvážně postavily znovu na 

váhu, abychom se přesvědčily, že zapisování nestačí. Budeme pro to ještě muset něco 

udělat. 

 

Kontrolní vážení je nejlepší provádět ve stejnou dobu jednou za týden, protože při vážení 

každý den jsou patrné výkyvy. Tělo tak nějak samo od sebe pracuje, aniž bychom to chtěli, 

zadržuje vodu, nevyprazdňuje se pravidelně, je to závislé na mnoha věcech, například na 

měsíčním cyklu. Nemá cenu o tom moc přemýšlet a lámat si s tím hlavu, zvlášť u žen ně-

kdy zlobí hormony. No a co? Třeba tam nebude žádný úbytek, ale na tom nezáleží, je to 

přece jenom kontrola. Věděla jsem, že od nynějška se bude váha pravidelně kontrolovat. A 

dělat něco pro její snížení. 

Ale co? 

Chtěly jsme být štíhlejší, zdravější a krásnější, jak na to? 

Sama jsem za sebou měla už nejedno nesplněné předsevzetí, mnoho individuálních diet a 

taky hubnoucí kurz. Ano, diety zabíraly, ale musely se dodržovat.  To bylo to nejtěžší. Člo-

věk aby pořád dodržoval disciplínu, a to se mi příčí. 

 

Na tom kurzu tenkrát před lety to nebylo o ničem jiném. Ale shodila jsem poctivých sedm 

kilo a pak ještě čtyři. Dneska by mi stačilo i pět, říkám si. V průběhu doby jsem to zkusila i 

jinde. Každý má na zaručené hubnutí jinou metodu. Kdysi mi ale jedna lékařka nemilosrd-

ně při přijímacím rozhovoru na obezitologii řekla, že neví, proč tam vlastně jdu. Podle do 


