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Kniha je věnována mému otci.
Doufám, že pořádně odpočíváš, tati.

Nikdy nevkládej svůj klíč ke štěstí do kapsy někoho jiného.
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ÚVOD

Jmenuji se Kristina a v ruce držíš moji první knihu. Pro mne jako autorku
je tenhle moment stejně tak vzrušující jako kdysi onen první krok, který
jsem udělala v rámci překopání svého životního stylu. Jedno nevinné rozhodnutí, které mi totálně změnilo život. To, že ses rozhodla si tuto knihu
pořídit, pro mne hodně znamená. Je to gesto, kterým jsi do mne vložila důvěru. Možná mne znáš z mého psaní na blogu (www.kristinacechova.cz),
možná ne, ale troufám si říct, že se z nás během následujícího měsíce stanou
kamarádky. :-)
Tento měsíční koučink program ti bude skvělým manuálem. Budu se
snažit poskytnout ti veškeré své znalosti a triky, které mě osobně dovedly
ke zdravějšímu, štíhlejšímu a vysportovanějšímu tělu. Předám ti všechno,
čemu věřím a s čím mám dobré zkušenosti. Nenajdeš zde nic, o čem bych pochybovala nebo čím bych si nebyla jistá. Upřímnost především! Žádné blafování! Ruku na to!

13

Během tohoto koučink programu se společně zaměříme na to, jak přehodnotit myšlení a zvyky, které máme prakticky všichni zažité na samém
začátku hubnutí. Vysvětlíme si, jak proces hubnutí (ne)funguje, jaké beneﬁty při hubnutí poskytuje cvičení a proč neexistuje žádná zkratka k trvale
krásnějším křivkám.
Cesta, která se před námi otevírá, začíná pro všechny z nás každé ráno
v kuchyni. I já se každičké ráno probouzím s neustálým odhodláním udělat
ten den co nejlepší. Není to zadarmo. Ani jednoduché. Ne vždy se na 100 %
daří a ne vždy vede cesta k úspěchu přímo. Naopak. Ta cesta je klikatá, plná
překážek a pádů, jeden krok dopředu, dva zpátky – ale pak jsou zde odměny
– potěšení, sebeúcta, sebedůvěra, síla, vyšší ambice, schopnost lépe čelit nesnázím a slabým chvilkám. Teď na začátku pravděpodobně nedokážeš posoudit, jak onen úspěch chutná, ale budeš mi muset věřit, když ti povím,
že vítězství nad sebou samým je ten nejsladší „zákusek“, který ochutnáš. :-)
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NEŽ ZAČNEŠ
5 bodů, které tě posunou vždy o krok dál

Žádný učený z nebe nespadl. To platí ve všem a všude. Je před tebou dlouhá
cesta, ale ne nezvládnutelná. Budeš se toho muset hodně naučit a dost možná
tě čekají velké překážky, či dokonce pády. Ačkoliv se ti to bude zdát zvláštní,
hubnutí je spíše psychická záležitost. Můžeš dřít do roztrhání těla, ale pokud
nebude tvá hlava připravená, budeš své pokroky nejen brzdit, ale v tom nejhorším případě se žádné ani nemusí dostavit. Všechny překážky budou jen
tak velké, jak jim to dovolíš. Na úvod po tobě chci, aby sis po zbytek své cesty
pamatovala toto:
#1

Nesrovnávej se s druhými. Někdo se věnuje ﬁtness řadu měsíců či let
a ty jsi v tom nováček. Tam, kde jsou druzí, tam také dojdeš. Je to jako ve
škole. Nemůžeš v první třídě znát a umět to, co žák na druhém stupni.
Buď trpělivá. Nic nelze uspěchat, ve ﬁtness to platí dvojnásob.

#2

Inspiruj se, ale nekopíruj. Dobře míněné rady kamarádek si vyslechni,
ale aplikuj je s rozumem. Ty, já, ona a kdokoliv další jsme naprosto odlišní. Jsme tak rozdílní, že si dokonce ani já nedovolím říkat ti přesně
co a jak dělat, jak jíst, jak žít. Protože to, co funguje na mne, nemusí
tobě vůbec vyhovovat. Postupně si sama vytvoříš vlastní pravidla svědčící tělu, kterému ty sama rozumíš nejlépe. Obzvláště pozor si dej na
internetové diskuze. Na jednom místě je schopna se sejít celá banda
„chytrolínů“.

#3

Nevěř všem výživovým poradcům. Jsem schopna jich na internetu najít během hodiny padesát. Ale za celých pět let jsem se setkala a viděla
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POHYB
Musím cvičit? Jaký pohyb je nej? Kolik času tomu věnovat?

MUSÍM CVIČIT?
O cvičení se toho řeklo a napsalo už hodně. Jsem k tobě naprosto upřímná,
když řeknu, že abys zhubla, cvičení nepotřebuješ. Skutečně. Zásadní je totiž to, jak se stravuješ. Naopak to bohužel nefunguje. Špatná strava, špatné
jídlo, špatné návyky – nic z toho nepřecvičíš, i kdyby tě trénoval ten nejlepší
ﬁtness odborník na světě.
Proč tedy vůbec cvičit, když to není až tak nutné?
Realita je taková, že pokud člověk zhubne, často se stává, že je tělo
sice štíhlé, ale vizuálně nevzhledné. Svaly jsou ochablé, křivky nevýrazné,
zkrátka to nevypadá až tak pěkně. Některé ženy se skutečně spoléhají jen
na stravu a necvičí, ale dříve nebo později samy na sobě vidí, že to nějak
není ono a chtějí zpevnit nožky, zvednout povislý zadeček a hlavně zpevnit
bříško. A v tom všem nám právě pomůže cvičení.
Je bláznovství pouštět se okamžitě do něčeho náročného. Tréninky pro
začátečníky, které najdeš na internetu se snadnější sestavou, nevznikají
pro nic za nic. Jde vlastně o systematickou přípravu na náročnější cvičení,
kdy jednak zamezíme náhlému oslabení organismu z velké nepřiměřené námahy, ale navíc připravíme svalstvo a vybudujeme si určitou sílu na další
pokroky, hlavně však zamezíme zranění, které nás může z procesu vyřadit
na pěkně dlouhou dobu.
Nepotřebuješ žádné zvláštní vybavení. Já začínala s ručníkem na zemi
a s láhvemi balené vody. :-) Pokud však máš doma činky a nemáš po ruce nic
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5 ZÁVĚREČNÝCH RAD
Kterými se řídím při cvičení, a mají efekt

#1 CVIČ JAKO ŽENA
Stojím si za tím, že by žena měla cvičit výhradně jako žena, a ne jako muž.
Tím nemyslím, že by neměla zvedat těžké činky, vyhýbat se obloukem ﬁtness centrům, ale že by měla podstoupit tréninkový program, který je vytvořen výhradně pro ženy (i z fyziologického hlediska potřebujeme trochu
jinou průpravu než muži). Jsme zkrátka jiné a zároveň máme i rozdílné cíle.
Muži chtějí být zpravidla větší co do objemu, my ženy naopak objemově
menší. Chceme vypadat vysportovaně, ale zároveň křehce a žensky. Je sice
stále na místě podstupovat silové tréninky, protože svalová hmota je v cestě
za štíhlejším tělem bez okolků důležitá, ale měly bychom praktikovat také
klidnější tréninky, které tónují ta správná místa krapet jinak než zvedání
činek (například jóga, pilates nebo jiná pomalejší cvičení).

#2 STREČINK JAKO SAMOSTATNÁ TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA
Dříve pro mne bylo slovo „strečink“ sprosté slovo. Přišel mi zbytečný a doslova mne obíral o čas, který jsem mohla věnovat činkám a kettlebellu. Jaký
má však strečink, a to nejen po tréninku, dopad na mé tělo, jsem zjistila
až po letech. Dnes se věnuji strečinku jednou i dvakrát do týdne, a to nejen
po cvičení, ale mám jej i jako samostatnou tréninkovou jednotku. Pochopila
jsem, kolik efektivní práce takový strečink s tělem udělá. A můžu ti garantovat, že mé tílko po odcvičení nezůstává suché.
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TUKY V KUCHYNI
Pryč už je doba, kdy jsme se záměrně vyhýbali tukům a vinili je za všechna
kila navíc. Tuky jsou, stejně jako další makroživiny, naprosto nepostradatelné. Povíme si o nich více v další části. Nyní se podíváme na to, jaké tuky
jsou vhodné do kuchyně pro přípravu pokrmů.

Na čem smažit
řepkový olej

rýžový olej

olivový olej

kokosový olej

Tyto oleje mají schopnost připalovat se až při teplotách nad 200 °C. Pro smažení jsou tedy nejvhodnější. Aby však dostály takových vlastností, musely
při výrobě projít raﬁnací, a tudíž nesplňují podmínku čistého stravování.
Jejich užívání záleží tedy na tobě. V malém množství však neuškodí.

S čím vařit a péct
kokosový olej (za studena lisovaný)

sádlo

slunečnicový olej

máslo

Tyto oleje snesou nižší teplotu při vaření do 180 °C, z nichž máslo má dokonce
tu nejmenší schopnost nepřepálit se, snese teplotu pouze lehce přes 100 °C.

S čím do studené kuchyně
extra panenské oleje (kokosový, olivový, řepkový)

Tento druh olejů bývá lisovaný za studena. Je škoda smažením a vařením
ničit veškeré látky, které si tyto oleje zachovaly.
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ZMĚŘ SE
Na další stránce najdeš tabulku pro měření tvé postavy. Jestli je něco, co ti
otevře oči při hubnutí, je to právě krejčovský metr, který dokáže jednoduše
a pravdivě zachytit, zda se objemově zmenšuješ. Své počáteční míry si zapiš
do příslušné tabulky. Může se stát, že váha bude stát na místě, nebo dokonce
o jedno či dvě kila vyskočí, ale přesto ti kalhoty budou volnější. Proč to tak
je, jsme si vysvětlili v části knihy nazvané Lekce, kapitole Váha vs. míry (viz
strana 39). Snaž se zapamatovat, na kterých místech ses měřila, hodně napoví například pihy, znamínka apod.

ZVAŽ SE
Úplně nakonec zmiňuji váhu. To, že je až poslední, má své opodstatnění.
Záleží na ní totiž ze všech tří faktorů úplně nejméně. Už jsme si vysvětlili,
že váha je pěkná „kecka“. :-) A nedá se na ni absolutně spolehnout. Samozřejmě, že pokud člověk potřebuje shodit 30 kg, je hloupé myslet si, že je
v pořádku, když se váha několik týdnů či měsíců nehne z místa. Čím méně
však potřebuješ zhubnout, tím méně také spoléhej na číslo, které ti váha
bude podsouvat.

KDY SE FOTIT, MĚŘIT A VÁŽIT?
Focení, měření a vážení nechej vždy na ráno před snídaní a po návštěvě
toalety. Važ se s minimem oblečení, nejlépe jen ve spodním prádle. Nevaž
se třikrát denně ani třikrát týdně. Tělo neumí hubnout po hodinách. Váha
může kolísat i během týdne a různé výkyvy ti mohou přinést neklid, což je
absolutně nežádoucí. Stres není moc dobrý pomocník při hubnutí. Měřit se
a vážit budeš pouze jednou týdně (například každou sobotu ráno).
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MOJE MÍRY: DEN 1.

Datum:
Prsa:
Hrudník:
Paže:
Pas:
Boky:
Stehna:
Váha:

Poznámky k dnešnímu dni:

Pamatuj:
Fyzická krása se měří v centimetrech, ne v kilech.
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Trenér

Den 6.

Název

Náročnost

tréninku
Délka

1 2 3 4 5

tréninku
Kalorie

Po cvičení

Snídaně

jsem se cítila
skvěle

Kalorie
Oběd

dobře
ospale, slabě
Kalorie

Večeře

Cigarety?
Alkohol? Kolik?

Kalorie

cigarety:

Svačina I

alkohol:
Dnešní

Kalorie

spokojenost?

Svačina II

:-)

:-|

:-(

Poznámky
pro dnešní
den
Vyznač délku spánku, odpočinku, relaxace
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23
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22 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ
Rychlý přehled pravd, polopravd a chyb

1.

Musím se při hubnutí vzdát čokolády? Přemýšlet hned na začátku, čeho
se musíš vzdát, namísto soustředění se na to, co všechno získáš, je
první krok k neúspěchu. Samozřejmě, že si nemusíš odpírat sladkosti
do konce života. Ale v prvních fázích hubnutí nemají tyto nezdravé věci
v jídelníčku co dělat.

2.

Je pro mne bezlepková dieta vhodná? Není nutné se vzdávat lepku, pokud netrpíš nesnášenlivostí lepku a nejsi celiak. Naopak. Nejlepší cesta,
jak si alergii na lepek vytvořit, je vyřadit ho ze stravy. Vyřazení lepku
ti nesníží váhu. To dokáže jen kalorický deﬁcit, který vytvoříš z celkového jídelníčku.

3.

Musím jíst sacharidy pouze dopoledne? V dnešní době stále spousta lidí
věří, že sacharidy by se měly konzumovat pouze a jen dopoledne. Každý
jsme jiný. Někomu sacharidy vyhovují celodenně, někomu převážně večer, jelikož se mu po nich lépe usíná (ano, sacharidy skutečně mohou
některým lidem způsobit „útlum“), někteří preferují zcela přirozeně
zařazení sacharidů ve stravě spíše v dopoledních hodinách, jelikož pak
nemají večer chuť na sladké. Sama pozoruj, v jaké části dne ti bude jejich konzumace vyhovovat.

4.

Co je lepší, jíst třikrát denně větší porce, nebo šestkrát denně menší?
Jsem pro větší porce méně často. Dodají pocit sytosti a člověk se pak cítí
více v psychické pohodě. Na hubnutí však nemá vliv, kolikrát denně jíš,
ale kolik kalorií přijmeš za celý den.
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KUŘECÍ BURGER S ANANASEM
(1 porce)
2–3 lžíce ovesných vloček

1 plátek ananasu

100 g kuřecího masa

libovolný salát

1 vejce

sůl

1 lžička hořčice

sušená petrželka

1 lžička medu

sladká mletá paprika

Vločky dáme do misky, zalijeme je vodou a dáme stranou. Kuřecí maso naklepeme, osolíme, posypeme petrželkou a sladkou mletou paprikou a osmažíme z obou stran. Mezitím smícháme hořčici a med v malé misce. Vločky
přes sítko slijeme a dáme zpět do misky. Následně přidáme vejce, špetku
soli a důkladně promícháme. Ze směsi vytvarujeme placičky, které smažíme z obou stran. Hotové placičky použijeme místo housky. Jednu placicčku dáme na talíř a navrstvíme na ni salát, kuřecí maso, ananas, přelijeme
medovou hořčicí a překryjeme druhou půlkou. Burgr je hotový. Nechte si
chutnat!
Pokud nemáš ráda ananas, lze použít broskev. Namísto ovesné placičky
můžeš použít večerní (bílkovinné) pečivo, které ji také skvěle nahradí.

Hodnocení receptu
:-)

:-|
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:-(

Cítit se a být ﬁt.
S tímto mottem jsem na jaře 2012
začala psát svůj blogový ﬁtness zápisník
Moje tělo. Mým cílem nebylo zhubnout spoustu
kil za pár dní, ani jsem netoužila stát na soutěžních
prknech. Chtěla jsem být přitažlivou maminkou, která bude
vypadat dobře po boku svých dětí a vedle svého přítele. Viděla
jsem však jen ženu marně se snažící zakrýt své neženské křivky
plandavým oblečením. Možná ti to „někoho“ připomíná.
Ze dne na den jsem začala pracovat na tom, abych překopala své
špatné návyky a zautomatizovala si nové. Vše jsem si zapisovala
do svého online deníčku a bojovala. Nebyla to snadná cesta. I dnes
se probouzím s myšlenkou, vytřískat z každého dne maximum
s ohledem na možnosti, které mám. Není třeba lámat rekordy.
Chtěla bych ti ukázat, že ať už jsi holka ze střední, úspěšná
podnikatelka nebo máma na mateřské dovolené, dokážeš
svůj život a přístup ke svému tělu pozitivně ovlivnit.
Jednou to od tebe odkoukají i tvé děti. Ukážu ti,
že se každá žena, včetně tebe, může cítit
jako královna.
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