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Připravte se 
porozumět základům vaší proměny  
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POJĎME ZAČÍT 

Dobrý den! 

Máme velkou radost, že vás mezi námi můžeme přivítat :-)! 

Jste odhodlání postarat se o své zdraví a tělo propojením tří důležitých aspektů: výživa, cvičení a 

životní pohoda. To vám pomůže najít v životě rovnováhu, cítit se lépe a žít zdravěji. 

Tento program vám představí zcela nový přístup k životu - komplexní změnu ve vaší 

životosprávě. To vše spočívá v nalezení rovnováhy mezi třemi základními aspekty STRAVA, 

POHYB a VNITŘNÍ SPOKOJENOSTa jejich propojení ve vašem denním programu. Nemějte 

strach, zvládneme to společně, krůček po krůčku!  

Odehraje se zásadní změna plná příznivých a napínavých výzev. Proměna, kterou prožijete, za to 

rozhodně stojí. Uvidíte na vlastní oči. 

Existují tři základní aspekty, které jsou tím 

nejpodstatnějším  pro zdravý životní styl a dlouhý 

život: 

STRAVA  

Dobrá strava je 

zásadní, aby pokryla 

vaše potřeby a 

pomohla vám zabránit 

jejímu nedostatku.  

 
POHYB 

  

Každodenní cvičení vám 
dodá více energie a je  

jediným způsobem, jak  

dosáhnout cílů 

týkajících se formy 

vašeho těla. 

 
ŽIVOT 

Propojení těla a duše 

prostupuje všechny části 

a pomáhá vám nalézt 

štěstí. 
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STRAVA 
JAK PŘIPRAVIT ZDRAVÉ JÍDLO 

Potraviny lze rozdělit do tří kategorií, z nichž má každá odlišnou úlohu, a všechny tři jsou zásadní 

pro dobré zdraví: Posílení, Pohon a Ochrana. Chytře si rozdělte příjem potravin do 3 hlavních 

jídel a 2 svačin, aby vaše tělo lépe fungovalo, a abyste se cítili víc fit! 

Složení jídla by se mělo během dne měnit, protože tělo využívá různé živiny podle toho, ve které 

fáze dne se nachází. Na snídani například potřebujeme přijmout více energie, abychom 

probudili naše tělo a aktivovali náš mozek. 

SPRÁVNÁ VÝŽIVA PO CELÝ DEN  

 

= 5 x posílení +    1 x pohon  + 4 x ochrana  + 1 x TR90® M-BAR 

Pohodlný způsob, jak si dopřát kompletní a chutné jídlo:  

• Jedna tyčinka TR90® M-bar nabízí vašemu tělu nejméně 30% 

referenčních hodnot pro příjem vitaminů a minerálů a obsahuje sacharidy, 

bílkoviny a tuky  

• Můžete ji sníst jednou denně jako náhradu jídla a protože je součástí 
programu Wellbeing, pomůže vám docílit zdravého stylu stravování ve 

vašem jídelníčku. 

Více informací o třech kategoriích   

– posílení, pohon a ochrana, najdete na následujících stránkách. 

JAK VYPADÁ IDEÁLNÍ JÍDELNÍČEK?  

Snídaně   +   Svačina   +   Oběd   +   Svačina   +   Večeře  



 

 

Stravovací plán je založen na jídelníčku s vysokým množstvím proteinů, které poskytují vašemu 

tělu potřebné živiny pro tvorbu svalů, udržují zdravou váhu a zabraňují ztrátě netučné hmoty při 

shazování váhy. 

OBJEVTE MOCNOU SÍLU PROTEINŮ 
Bílkoviny mají pro lidské zdraví velký význam. Jak asi víte, jsou hlavní živinou, která se podílí na 

budování a regeneraci tělesných tkání. Také dokáží přenášet kyslík a chrání naše tělo před 

nemocemi, protože podporují zdravý imunitní systém. Není divu, že proteiny představují 20%  

průměrné celkové tělesné hmotnosti člověka!  

Protože mají krátkou životnost, je potřeba je často nahrazovat a tělu dodávat. Tady přichází na 

řadu příjem potravin. Mezi zdroje bílkovin patří: 

Strava živočišného původu:  

maso, drůbež, ryby a mořské plody,   

mléčné výrobky 

 Strava rostlinného původu:  

fazole, luštěniny, cereálie, ořechy, 

obiloviny   

a rostlinné nápoje 

KTERÉ PROTEINY JSOU NEJLEPŠÍ? 

Protein je tvořen mnoha různými aminokyselinami. Můžete si ho představit jako vlak, ve kterém 

je spojeno několik různých vagónů. Tělo nedokáže samo vytvářet všechny typy aminokyselin; 

ty, které nejsme schopni vytvářet, se nazývají esenciální aminokyseliny a je potřeba je přijímat 

z potravin. Střídejte zdroje bílkovin, abyste zajistili správný příjem všech aminokyselin. 

Proteinové tyčinky a nápoje vám mohou pomoci pokrýt vaše potřeby. Obsahují vysoce kvalitní 

proteiny, protože mají správný poměr aminokyselin a tělo je dobře vstřebává. 
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Věděli jste, že…? 

 Pokud tělo nedostane dostatek energie z tuků a sacharidů,  pak energii, kterou potřebuje, získá 

rozkladem bílkovin!   

To může negativně ovlivnit vaše zdraví. 

7 DŮVODŮ, PROČ BYSTE MĚLI JÍST PROTEINY * 
1. Jsou nezbytné pro dobrý zdravotní stav a imunitu 

2. Podílejí se na budování a regeneraci tělesných tkání 

3. Opravují svalová poškození 

4. Zpomalují svalový úbytek spojený se stárnutím 

5. Napomáhají zachování svalové hmoty při ztrátě hmotnosti 

6. Zvyšují pocit sytosti, který může podpořit udržení hmotnosti 

7. Díky produkci serotoninu se cítíte bdělí 

*   Je důležité sledovat příjem proteinů, protože jejich přílišná konzumace může mít negativní 

vliv na ledviny.  Držte se příjmu proteinů uvedeného v průvodci porcemi; ten vám nabízí 

přehled o zdrojích bílkovin  a doporučené velikosti porcí pomocí ruky jako měřítka. 

Nízkotučné bílkoviny jezte v rovnoměrných intervalech po celý den.  

Tak umožníte vašemu tělu dobře je strávit! 
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SPRÁVNÁ ROVNOVÁHA, KTERÁ VÁM DODÁ VÍCE ENERGIE 
Průměrný dospělý, který pravidelně cvičí, má energetické požadavky cca ve výši 2000 kcal 

denně. Tělo tuto energii potřebuje, aby si zajistilo správné fungování a zvládlo každodenní 
aktivity. Pokud každý den náš příjem kalorií dosáhne nižší hodnoty než kalorie, které naše tělo 

spotřebovává, začnou se spalovat zásoby tuku. Výsledkem je ztráta váhy. A naopak se tělesná 

váha zvyšuje, pokud je příjem kalorií vyšší než energie, kterou spálíte. Abyste si váhu udrželi, 

musíte najít správnou rovnováhu mezi vašimi potřebami (nebo energií, kterou každý den 

pálíte) a vašim každodenním příjmem energie. 

  

Spotřebovaná energie = Přijatá energie  

= Udržení rovnováhy 

Většinu naší energie získáváme z tuků a sacharidů: 

Tuky (živočišné nebo rostlinné):  

olej (olivový olej, řepkový olej, kokosový  

olej atd.), máslo, oříšky a semínka, 

arašídové máslo, tučná jídla, průmyslově 

zpracované potraviny atd. 

 Sacharidy:  

obilné produkty (mouka, pečivo, těstoviny 

atd.), rýže, quinoa, ovesné vločky, 

brambory atd. 

Obě složky představují zásadní součást zdravého a vyváženého stravování. Kromě energie jsou pro 

nás také dobrým zdrojem ostatních živin jako jsou vitaminy (A, D, E a K) a minerálů (železo, fosfor 

atd.). 

Proteiny jsou také zdrojem kalorií, ale tělo je využívá jako zdroj energie pouze pokud je náš příjem 

tuků a sacharidů nedostatečný. Bílkoviny jsou zodpovědné především za regeneraci a výstavbu 

těla a svalů. 
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Splňte své potřeby  a 

podpořte imunitu! 

  >   Vitaminy a 

minerály jsou zásadní pro imunitu a zdraví. 

PEČUJTE O SVÉ TĚLO A ZLEPŠETE SVÉ ZDRAVÍ 
I když jich potřebujete jen malé množství, vitaminy a minerály hrají důležitou roli pro naše zdraví. 

Pomáhají nám zlepšovat imunitu, ovlivňují růst a tělesné funkce! Ovoce a zelenina jsou 

nejdůležitějším zdrojem vitaminů a minerálů. Ale celozrnné obiloviny, mléko (a mléčné 

produkty), semínka a ořechy také obsahují důležité mikroživiny. Jak můžete splnit své potřeby a 

posílit svou imunitu?  

Jezte každý den ✔   2 - 3 porce ovoce 

✔   300 - 400 g zeleniny 

FAKTA O VITAMINECH A MINERÁLECH 
• Strava je primárním zdrojem vitaminů a minerálů. 

• I když potřebujeme pouze malá množství vitaminů a minerálů, studie prokázaly, že obecně 

nejíme dostatečné množství ovoce a zeleniny, abychom pokryli tyto potřeby. 

• Nedostatky mohou zůstat skryté po mnoho let.   

Pro rozeznání nedostatků jsou potřeba pravidelné krevní testy. 

 

  .   
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STRAVOVACÍ PLÁN TR90®
 

Nyní, po získání těchto znalostí, začněte sepsáním vašich současných stravovacích návyků a 

postupně se nad každým z nich zamyslete. Našli jste některé konzumované potraviny, které se 
do programu hodí? Co můžete snadno přidat a co potřebujete změnit? 

Chcete vyzkoušet ideální plán? Na následujících stránkách vám ukážeme pár nápadů, ale 

pamatujte, že tento program je flexibilní a tyto návody jsou pouze možností. Pro ty nejlepší 

výsledky z dlouhodobé hlediska byste se měli zamyslet nad tím, co je nejlepší pro vás, a jak 

můžeteupravit svůj stravovací plán tak, aby byl pro vás dosažitelný. 

SPRÁVNÁ VÝŽIVA PO CELÝ DEN 

= 5 x posílení +   1 x pohon  + 4 x ochrana  

+  1 x TR90® M-BAR (= 1 x posílení + 1 x ponoh + 1 x ochrana) 

Rovnoměrné rozdělení příjmu bílkovin napříč celým dnem zlepší vstřebávaní proteinů, protože 

tělo najednou dokáže přijmout pouze jejich určité množství. 

  SNÍDANĚ ✔  2 x posílení+ 1 ochrana + 1 pohon 

  + 1 TR90 JS* + 1 TR90 COMPLEX C** + 1 TR90 COMPLEX F** 

- 2 vejce nebo 1 kuřecí plátek a porce quinoy odpovídající 1 hrsti,   

tofu nebo čočka nebo 2 x 4 lžíce tvarohu nebo skyru*** 

- 1 plátek celozrnného nebo žitného chleba, 1 mistička z dlaně   

mandlí, syrových ořechů nebo ovesné kaše 

- 1 otevřená dlaň ovoce (2 mandarinky, 1 jablko nebo 6 mochyní) 

  SVAČINA  ✔  1 x posílení + 1 x ochrana 

- 1 jogurt (125 g), 4 lžíce tvarohu nebo skyru nebo sklenice mléka 

- 1 miska polévky nebo 1 otevřená dlaň syrové zeleniny   

(řapíkatý celer, mrkev, květák, okurka, ředkvičky) nebo 1 

otevřená dlaň ovoce (2 meruňky, 1 pomeranč, 1 nektarinka) 

*  Pijte každé ráno po dobu prvních 15 dnů programu 
** Pro dosažení co nejlepších výsledků konzumujte 15 minut před jednotlivými jídly. Více informací o každodenním používání najdete na 

etiketě produktu. *** Islandský jogurt s vysokým obsahem bílkovin 

✔ 1 x posílení + 1 x ochrana + 1 x pohon 
 + 1 TR90 COMPLEX C** + 1 TR90 COMPLEX F** 

- TR90® M-bar  

  OBĚD 
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  SVAČINA ✔  1 x ochrana 

                                                                   + 1 TR90 COMPLEX F** 

- 1 miska polévky nebo 1 otevřená dlaň syrové zeleniny (řapíkatý celer,  

mrkev, květák, okurka, ředkvičky) nebo 1 otevřená dlaň 

ovoce  (1/2 banánů, 1 hruška, 2 kiwi) 

✔ 2 x posílení + 1 x ochrana 
 + 1 TR90 COMPLEX C** + 1 TR90 COMPLEX F** 

- Losos nebo bílá ryba - porce odpovídající dvěma vašim hrstem,   

nebo porce masa odpovídající velikosti dlaně a porce quinoy 
odpovídající 1 hrsti, nebo porce fazolí odpovídající 1 hrsti a 
sýr feta odpovídající 1 hrsti, nebo porce krevet odpovídající 1 
hrsti a 4 lžíce jogurtu nebo skyru atd. 

- 1 otevřená dlaň zeleniny (cukety, lilek, papriky, salát, brokolice) 

Vaše cesta bude kompletní s TR90® Complex C** a Complex F**.  

Maximalizujte svůj příjem vitaminů a minerálů a pečujte o své zdraví. 

ZVOLTE SI TU NEJLEPŠÍ MOŽNOST A SPRÁVNOU VELIKOST PORCE 
Jaký je nejsnadnější způsob měřit množství, ať jste kdekoliv? Pomocí vaší roky, 

samozřejmě!   

Všichni potřebujeme rozdílnou velikost porce a velikost hrsti proporčně odpovídá zbytku 
těla,  takže je dokonalou jednotkou měření.  

VELIKOST PORCE PRO: 

 Živočišné proteiny Rostlinné proteiny Sacharidy Ovoce a zelenina 

**  Pro dosažení co nejlepších výsledků konzumujte 15 minut před jednotlivými jídly. Více informací o každodenním používání najdete na 

etiketě produktu. 

  VEČEŘE 
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PROČ SI OBČAS POVOLIT   

NEDIETNÍ JÍDLO 

Je cheat meal (nedietní jídlo) skutečným podváděním, a ovlivní váš jídelníček a zastaví hubnutí? 

Ne, ačkoliv ve skutečnosti je odpověď trochu složitější. To, jak se vypořádáte s nedietním jídlem, 

záleží na vaší schopnosti nápravy.  

POKUD JE VÁŠ JÍDELNÍČEK PŘÍLIŠ PŘÍSNÝ EXISTUJE VĚTŠÍ 

PRAVDĚPODOBNOST, ŽE TO VZDÁTE 
Dlouhodobé udržení váhy v lati je tak trochu jako běžet maraton: trénink vám pomůže 

dosáhnout cíle, ale příliš mnoho tréninku může být na škodu. Při hubnutí může být snaha o rychlé 

a výrazné snížení váhy kontraproduktivní. Proto byste si občas měli vyhodit z kopýtka. Pomůže 

to vaší motivaci. Pro tuhle odměnu jste tvrdě dřeli. Takže si užijte každou vteřinu a nepovažujte 

to za neúspěch!  

UMÍRNĚNOST JE LEPŠÍ NEŽ SEBETRÝZEŇ 
Cheat dny pro některé lidí fungují na fyzické i psychické úrovni. Pro ostatní je to nástraha, které 

by se měli za každou cenu vyhnout. Nejdůležitější je znát svou osobnost! Pokud nemáte problém 
s přístupem, že občas je v pořádku podvádět, a pokud cheat dny nedevastují vaši snahu, 

dopřejte si je! Ale pokud máte obavu, že to jen povede ke změně životního stylu nebo 

nezdravému stravování, raději cheat dny vůbec nezkoušejte. Raději si dopřejte malé svačinky a 

pamlsky během týdne. 

NENECHTE SVÉ EMOCE PŘEKAZIT VAŠE STRAVOVÁNÍ! 

Pokud si myslíte, že jste emoční jedlík, následuje několik tipů, abyste mohli přemoci své 
démony:  

1. Dělejte si poznámky a určete povahu svých emocí a situace, kdy se záchvatovitě přejídáte. 

Pokud rozumíte tomu, co se děje, můžete se podle toho zachovat a zabránit tomu, aby se 
situace opakovala! 

2. Přemýšlejte hlavou: čas, který potřebujete na jídlo a rozhodnutí přestat jíst je cca 20 minut. 

Takže si na jídlo udělejte čas a pořádně ho žvýkejte, abyste zjistili, jestli máte skutečně 

hlad. 

3. Obalamuťte chutě vašeho těla: najděte si nějakou jinou aktivitu, která zabaví vaši mysl.  

4. Nepotlačujte své emoce: uvědomte si je a prožijte je namísto jejich utápění v jídle. 

Odpouštějte si, nikdy se nevzdávejte a běžte dál! 
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POHYB 
PROČ VŽDY ŘÍKAT  SPORTU 

ANO 

Skvělé, už jste se dostali daleko.   

Dobrá práce :-) Jsme moc rádi, že jste tu s námi. 

Pojďme se trochu protáhnout před začátkem dalšího čtení o téhle aktivnější části programu! 

>     Stoupněte si, postavte se na špičky a natáhněte ruce vysoko nad hlavu. Teď 3krát 
vyskočte. Hotovo? OK, teď můžete pokračovat ve čtení. 

Asi jste toho už slyšeli hodně o zdravotních benefitech cvičení a sportu. Jejich seznám uvádíme 

dále, abychom vám ukázali, že cvičení a sport jsou důležitá součást běžného života. 
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✔ Udržuje váhu  

✔ Pomáhá chránit proti různým 
onemocněním   
(obezita, kardiovaskulární  

onemocnění, rakovina, cukrovka 

atd.) 

✔ Dodává energii 

✔ Zvyšuje kvalitu spánku 

✔ Pozitivně ovlivňuje tvar 

postavy 

✔ Zlepšuje náladu a dodává 

pocit pohody 
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dostupné v příchutích  čokoládová     
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JAKÁ JE IDEÁLNÍ TEPOVÁ FREKVENCE  PRO 

SPALOVÁNÍ TUKU?    

Tepová frekvence je skvělým způsobem měření intenzity cvičení. Jak tedy docílit správné 

tepové frekvence pro spalování tuku a dostat se do zóny pro hubnutí? Podívejte se na tohoto 

průvodce! 

ZÁKLADY 
Vaše tělo spaluje tuk neustále. Ale je také skvělým mechanismem, který využívá energii, kterou 

konzumuje. Jinými slovy, pokud chcete zhubnou, budete muset být víc aktivní. Vaše tepová 

frekvence je jedním z mnoha ukazatelů úrovně aktivity, což znamená, že čím víc cvičíte, tím vyšší 

bude vaše tepová frekvence. Existují tři zóny tepové frekvence:  

1. Odpočinková tepová frekvence (počet tepů za minutu při odpočívání ) 

2. Cílová tepová frekvence (perfektní pro spalování tuku) 

3. Maximální tepová frekvence (za tuto hranici byste se při cvičení neměli dostat) 

ČÍM VÍCE CVIČÍTE, TIM VÍCE SPALUJETE! 

Ideální tepová frekvence je mezi 60% a 80% vaší maximální tepové frekvence. Zatímco vaše tělo 
spaluje vyšší podíl kalorií tuku během tréninku s nižší intenzitou, během cvičení s vyšší intenzitou 

budete spalovat více kalorií a zhubnete více a rychleji. 

Pro vaše zdraví je ale mnohem lepší nevěnovat se pouze cvičení s vysokou intenzitou: změna je 

fitness.  

JAK VYPOČÍTAT SVOU CÍLOVOU TEPOVOU FREKVENCI 
1. Začněte výpočtem své maximální tepové frekvence, která má hodnotu 220 minus váš věk.  

2. Pokud jste právě začali svou cestu k hubnutí, pak byste se měli snažit o takovou cílovou 

tepovou frekvenci, jejíž hodnota je mírně pod 70% vaší maximální tepové frekvence. 
American Heart Association (Americká kardiologická asociace) dokonce doporučuje 50% 

pro lidi, kteří teprve začínají. 

3. Použijte následující vzorec: (220 - VĚK) * 0,7 

Je libo příklad? Maximální tepová frekvence tenistky ve věku 25 let je 195, což znamená, 

že její tepová frekvence pro spalování tuků je 195 x 0,7, nebo 136,5 úderů za minutu. 
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3 CVIKY Z VYSOCE INTENZIVNÍHO 

INTERVALOVÉHO TRÉNINKU 

HIIT (vysoce intenzivní intervalový trénink) je založen na fázích rychlého a intenzivního cvičení, 

které střídají krátké chvilky odpočinku. Cvičení HIIT přináší mnoho zdravotních benefitů, ale 

také při nich posilujete svaly a spalujete tuk. 1.    PLYOMETRICKÝ KLIK 

Skvělý cvik pro posílení horní poloviny těla, při kterém využíváte svůj hrudník, tricepsy, deltové 

a břišní svaly. 

• Začněte v pozici kliku. 

• Pomalu tělo přibližujte dolů k zemi tím, že ohýbáte lokty, dokud se vaše tvář téměř nedotkne 

podlahy. 

• Co nejrychleji se odtlačte od země. 

• Tleskněte rukama a umístěte je zpět na podlahu (pokud si troufáte). 

2.    SBALENÍ (TUCK-UPS) 
Tento cvik, který vypadá jako sed-leh vsedě nebo s úpravou, je výborným cvikem pro 

nastartování vaší tepové frekvence.  

• Lehněte si na záda. 

• Přitáhněte kolena ke hrudníku a vaše paty k hýždím. 

• Zvedněte ramena ze země a ruce přibližte co nejvíce k patám. 

• Vraťte se do původní polohy a zopakujte. 3.    SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIHADLO 

Skákání přes švihadlo je kompletním cvikem, který aktivuje svaly na nohou, ramenech, trupu a 

pažích. Existuje mnoho variací. Jak správně skákat přes švihadlo? 

• Skákejte jen cca 3 cm nad zemí tak, aby zůstal dostatek prostoru pro protažení švihadla pod 

nohama 

• Při skákání držte lokty co nejblíže k bokům. Pohyb by měl vycházet z vašeho zápěstí a předloktí, 
ne z ramen. 

Pro zjištění správné délky švihadla šlápněte jednou nohou doprostřed švihadla a zvedněte 

držadla - zápěstí by nemělo být výš než podpaží. 

JASNÁ VÝHRA:   

CVIKY PRO HRÁČE TENISU 
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ROZCVIČKA JE KLÍČOVÁ 
Připraví vaše srdce a plíce, protáhne vaše svaly, zlepšuje koordinaci a pohyblivost a aktivuje 

nervový systém. Takže budete čilí a hbití! Po pár protahovacích cvicích začněte nenáročným 

5minutovým kardiem, aby se zvýšila vaše tepová frekvence.  

Kromě protažení otáčením trupu jsou skvělými rozehřívacími cviky také výskoky, výpady a 

protažení nohy ohnutím k hýždím. 

TŘI CVIKY PRO ZLEPŠENÍ STABILITY A PŘEDCHÁZENÍ ZRANĚNÍ 
• Sedy s medicinbalem: skvělý způsob zlepšení síly a stability, které potřebujete na smeče a 

podání. 

• Úhlopříčná otáčení trupem vsedě: toto cvičení, které napodobuje točivé pohyby, které 

využíváte při backhandech nebo esech, je výborným způsobem pro vylepšení techniky a 

stability. 

• Most na zádech a zvedání horní části trupu při držení balónu: tento báječný cvik zlepšuje 

rovnováhu. 

BOURÁNÍ MÝTŮ   

O PLAVÁNÍ 

Každý si je vědom výhod plavání pro naše zdraví. Ale c mýty o plavání, které se hojně vyskytují 

na internetu? Tady jsou naše tři nejoblíbenější. 

   

 

Pak přidejte některá z těchto  
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MÝTUS č. 1:  Z PLAVÁNÍ BUDETE VYŠŠÍ 
Profesionální plavci jsou pro svou výšku vybíráni. Vyrostete z plavání do výšky? Ne, 
naopak to nefunguje.   

MÝTUS č. 2:  MOTÝLEK JE TEN NEJLEPŠÍ PLAVECKÝ STYL PRO HUBNUTÍ 
Prsa, kraul, znak: všechny plavecké styly vám pomohou zhubnout. Takže namísto toho, 

abyste se nudili, protože vždy plavete stejný styl, co takhle střídat různé styly? Možnosti 
jsou nekonečné a pomohou vám zhubnout cílenějším způsobem. Hlavně že jste ve 

vodě! 

MÝTUS č. 3:  Z PLAVÁNÍ PO JÍDLE DOSTANETE KŘEČ 
I když trávení odvádí krev ze svalů, nebrání jim správně pracovat. A neexistuje žádný 
doložený případ někoho, kdo by se utopil z důvodu přeplněného bříška!  

JAK VYTVOŘIT CVIČEBNÍ PLÁN  

vypracoval tým výživy a sportu z Food in Action* 

Cílů se snáze dosahuje, pokud si vytvoříte plán cvičení. To vám dává přehled tréninků a cvičení, 

takže se nebudete zaměřovat jen na jeden typ cvičení. Vždy začněte své cvičení pořádnou 

rozcvičkou v délce 5 až 15 minut. Pozitivně ovlivní vaše cvičení a pomůže zabránit zranění. Po 

cvičení, dokud jsou vaše svaly zahřáté, se protáhněte (minimálně 10 minut). Mezi rozcvičkou a 
závěrečným protažením se věnujte nejrůznějším typům cvičením (vytrvalostní trénink nebo 

posilování). Nejdůležitější je střídat svaly, které používáte pravidelně. Například kombinujte 

zvedání činek s dřepy a zvedáním noh do stran. 

>        Vždy se zahřejte po dobu 5 až 15 minut 

>        Zvolte si cvičení zaměřené vždy na jednu hlavní svalovou skupinu 
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>        Mezi cviky si dopřejte pravidelné krátké pauzy na odpočinek 

>        Po cvičení se alespoň 10 minut protahujte 

 

Příklad týdenního plánu 

 Příklad vytrvalostního 

tréninku 

+   10 min rozcvička  
+   15 min běh  
+   5 min chůze 
+   20 min jízda na kole  
+   5 min chůze 
+   15 min běh 
+   10 min protažení 

 Příklad 

posilování +   15 

min rozcvička +    

3 opakování :  
- 15 dřepů   
- 12 bench-pressů s činkami  
- 15 zvednutí nohou v leže  

      1 min odpočinku mezi 
opakováním  

+   10 min protažení 

PONDĚ LÍ = vytrvalostní trénink 

= silový trénink celého těla 

= odpočinek 

= silový trénink celého těla 

= odpočinek 

= vytrvalostní trénink 

= odpočinek 

ÚTERÝ  

STŘED A 

ČTVRT EK 

PÁTEK  

SOBOT A 

NEDĚL E 

  

Tipy pro situace, kdy se vám opravdu cvičit nechce  
Choďte víc než obvykle, během dne více stůjte, při čištění zubů stůjte na jedné noze, 
protáhněte si svaly při vaření, při chůzi do schodů stoupejte na špičky, při sledování televize 
si sedněte před televizi na podložku na cvičení a zacvičte si pár cviků z jógy při sledování 
seriálu atd. 

*  Food in Action je belgické informační médium v oblasti výživy a zdraví určené pro zdravotníky. Více informací najdete na 

www.foodinaction.com 
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8 TIPŮ, JAK PŘEKONAT STAV, KDY JE PŘÍJEM 

KALORIÍ SHODNÝ S JEJICH VÝDEJEM 

Děláte všechno správně, ale zjistili jste, že už dáls váhou nehnete? Nebojte, můžete se nacházet 

ve stavu, kdy je příjem kalorií shodný s jejich výdejem. Snažte se pochopit, co vás omezuje a jak 

překonat tuto překážku, abyste mohli dosáhnout svého cíle. 

PROČ UŽ DÁL NEHUBNU? 

Existují různé faktory, které mohou zpomalovat vaše hubnoucí snahy: 

• Možná jste se prostě dostali do přirozené komfortní zóny svého těla a to se brání jakýmkoliv 

snahám hubnout dál. 

• Jezení menšího množství potravin zpomalí váš  bazální metabolický výdej. Vaše tělo se 

přizpůsobilo, a proto spaluje méně kalorií. 

• Když začnete cvičit, vybudujete si svaly a budete trávit více kalorií. Jakmile si na to tělo zvykne, 
cvičení bude mítmenší vliv. 

• Jakmile lidé shodí pár kilo, obvykle se přestanou hlídat a jí opět větší množství. 

   8 SNADNÝCH TIPŮ od výživového týmu z Food in Action* 

1. Cvičení může být skvělým způsobem pro shození dalších pár kilo. 

2. Tím, že měníte intenzitu, trvání a četnost tréninků, nutíte své tělo k 
větší námaze, než na kterou je zvyklé. 

3. Snažte se necvičit příliš, protože si na cvičení může tělo zvyknout, a 

bude tak spalovat méně kalorií. 

4. Pravidelné silové tréninky vám mohou tento pomoci tento stav 

překonat. 

5. Pravidelně kontrolujte svou váhu a zapisujte si, co jíte. To vám 

pomůže správně ohodnotit příjem kalorií a v případě potřeby se 
podle toho přizpůsobit. 

6. Jezte více nízkotučných bílkovin (mléčné produkty, drůbež, vepřové 

maso, vejce, rostlinné proteiny atd.). Jsou skvělým zdrojem energie 

pro vaše svaly a pomohou vám udržet váhu pod kontrolou. 

7. Ovoce a zelenina  jsou výbornou možností pro kohokoliv, kdo se snaží 

tento stav překonat. 

8. Vraťte se o krok zpět a získejte zpět své sebevědomí: pokud toto 
období správně využijete, zjistíte, že najednou cvičíte víc, že jste 

zlepšili své stravovací návyky a že váš životní styl je mnohem 

zdravější.  
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5 ZPŮSOBŮ, JAK SE  VRÁTIT KE 

CVIČENÍ 

Co dělat, když už nemáte chuť cvičit?  

Vyzkoušejte našich 5 tipů, objevte znovu svou zálibu ve cvičení a rozvíjejte svou vytrvalost. 

1.   POKUD VÁS TO NEBAVÍ, ZKUSTE NĚCO NOVÉHO  
Neexistuje nic horšího než nuda a to platí i při sportu! Pokud vás to nebaví, pravděpodobně 

přišel čas najít novou aktivitu, která bude váš mozek stimulovat lépe. 

2.   NAJDETE SI PARŤÁKA PRO TRÉNINK 
Pokud víte, že když se neukážete, necháte svého parťáka na holičkách, nebude vás tolik lákat na 

trénink nejít. 

3.   SESTAVTE SI NOVÝ PLAYLIST, KTERÝ VÁS POVZBUDÍ 
Nový playlist, album nebo nejnovější epizoda vašeho oblíbeného podcastu mohou také 

extrémně motivovat, zejména když víte, že trénink je vaše jediná možnost si je poslechnout. 

4.  ZAPOMEŇTE NA TO, CO MYSLÍTE, ŽE BYSTE MĚLI DĚLAT 
Ano, bylo by skvělé mít vyvážený cvičební rozvrh, který se zaměřuje na každou problematickou 

část, ale to může být nereálné pro řadu z nás, a někdy dokonce i nemožné. Jakmile přestanete 

cvičení brát jako povinnost, zjistíte, že si sport mnohem víc užíváte. 

5.   A POKUD VŠE OSTATNÍ SELŽE, DEJTE SI PAUZU 
Někdy je nedostatek motivace signálem, kterým nám chce naše tělo říci, že bychom měli 

zpomalit.  Dopřejte si pauzu a vraťte se silnější! 
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ŽIVOT 
TĚLO A DUŠE  

Jak často se vám stává, že přijdete domů po dlouhém náročném dni v práci? Nalijete si skleničku 

vína, sednete si na pohovku a přemýšlíte, kde sebrat poslední zbytek energie na to se zvednout 

a uvařit něco lahodného? Máme řešení: osvojte si zdravý životní styl propojením tří základních 

faktorů STRAVOVÁNÍ, POHYB a ŽIVOT! Tohle je řešení, které vám pomůže cítit se a mít se lépe. 

Správná výživa, pravidelná fyzická aktivita a užívaní si života vám může dodat energii, kterou 

hledáte.  

Slovo ŽIVOT znamená přesně to, co říká: užívejte si života na maximum v každičkém momentu 

dne. Vyhraďte si čas pro dělání věcí, které máte rádi a nenuťte se do toho, co se vám nechce. 

Musíte se naučit naslouchat svému tělu a cítit propojení těla a duše. Jakmile získáte schopnost 

procítit své emoce, akceptovat své pocity a prožít je, namísto vyhýbání se jim nebo jejich 

skrývání, budete se cítit bezstarostněji. 

JAK NASLOUCHAT SVÉMU TĚLU PRO ZAČÁTEČNÍKY  

od zdravotního týmu z Food in Action* 

✔ Před tím, než vstanete ráno z postele a než večer usnete, se soustřeďte 5 minut na svůj dech. 

✔ Když se vaše myšlenky rozutíkají, všimněte si, o čem přemýšlíte, přijměte to a nechte to 

odejít, pak se opět soustřeďte na nádech a výdech. 

✔ Pokračujte v této činnosti a dopřejte si tuto aktivitu i pár minut během dne. 

✔ V pravidelných intervalech se sami sebe ptejte, jak se cítíte. 

✔ Uvědomte si držení svého těla - sedíte rovně, stojíte nebo ležíte? Cítíte povrch, který je pod 

vámi? Soustřeďte se na různé části těla, které se dotýkají země a prociťte toto propojení. 

«Najděte svou vlastní cestu k tomu, jak naslouchat svému 

tělu, a udělejte si z toho návyk!» 

Zdravotní tým z Food in Action* 
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*  Food in Action je belgické informační médium v oblasti výživy a zdraví určené pro zdravotníky. Více informací najdete na 

www.foodinaction.com 



 

 

NENÍ TO O NIČEM JINÉM, NEŽ NAJÍT  VE 

SVÉM ŽIVOTĚ ROVNOVÁHU   

Nejtěžší částí změny může být vaše práce, ale je zcela zásadní najít rovnováhu mezi pracovním 

a osobním životem! Ano, my všichni potřebujeme dosáhnout svých pracovních cílů a ano, my 

všichni chceme povýšení. Někdy je ale potřeba udělat krok zpět, podívat se na svůj život s 

nadhledem a zeptat se, kam skutečně chcete dojít. 

Bylo by skutečně tak špatné…: 

• odcházet z kanceláře včas? 

• vypnout telefon po odchodu z kanceláře? 

• odpovědět na tento email zítra namísto dnes? 

Odpoutání vaší mysli od práce vám pomůže dosáhnout osobních cílů, protože se budete moci 
lépe soustředit a získáte více energie k jejich dosažení. Je důležité najít smysl života a způsob 

pro odpoutání důvodu, proč ráno vstáváte z postele, od vaší práce. Váš soukromý život by měl 

být stejně tak důležitý, nebo ještě důležitější, než váš pracovní život. Zní to složitě? Nesnažte 

se dokázat vše najednou. Zkuste to krůček po krůčku. 



 

   

         
         
         
         
         
         
          
          
         
         
         
         
         

 
  

 



 

 

MINDFULNESS   

PRO LEPŠÍ TRÉNINK 

Centra pro mindfulness jsou dost odlišná od běžných posiloven. Na útulných a krásných místech, 

kde podporují meditaci, najdete polštářky, svíčky a šálky čaje. 

TAKŽE CO JE TO MINDFULNESS? 

Podle slovníku je mindfulness „stav duše, kterého lze dosáhnout soustředěním vědomí člověka 

na přítomný okamžik, zatímco si klidně uvědomuje a přijímá své pocity, myšlenky a tělesné 
pocity. Využívá se jako terapeutická technika.” Mindfulness, která je v současnosti v rozkvětu, 

je také technikou, kterou lze využívat pro zlepšení vytrvalosti, spánku a relaxace. 

TAKOVÉ CVIČENÍ, KTERÉ SKUTEČNĚ POTŘEBUJEME 
Chozením do těchto nových verzí posiloven nezhubnete. Nicméně omezí stres a neklid, které 

mohou způsobovat, že se přejídáte nebo si osvojujete nezdravé návyky. 

Zvýšená empatie, nižší krevní tlak, nižší tendence naštvávat se, vylepšení schopnosti naslouchat, 
zlepšení soustředění, omezení úzkostí a depresí a možnost být si vědomi každé chvilky v našem 

životě jsou jen některé z benefitů mindfulness a meditace. 
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JAK ZVLÁDNOUT   



 

 

STRES O SVÁTCÍCH? 

Pro mnohé z nás jsou svátky nejslavnostnějším a nejradostnějším časem v roce, protože nám 
umožňují cítit se naprosto svobodně. Bohužel svátky mohou být pro někoho obzvlášť těžké 

období. 

SVÁTKY S LEPŠÍM SPÁNKEM 
Pokud vás svátky stresují, zvažte své spací návyky a zeptejte se sebe sama, jestli nastal čas na 

změnu. Vytvořte si pravidelný režim, vyhýbejte se kofeinu a vytvořte si v pokojipohodlné 

prostředí pro spánek. Také večer omezte vystavení světlu. 

HÝBEJTE SE! 

Cvičení vám může pomoci užít si velmi kvalitní spánek, který tolik potřebujete, ale může být také 

dobrým způsobem, jak se vyrovnat se stresem. Jóga například může pomoci omezit úzkosti a 

deprese. Proč? Samozřejmě je to všechno o dýchání. Hluboké dýchání zlepšuje proudění kyslíku 

do mozku a stimuluje parasympatický nervový systém, který podporuje stav léčení.  
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Vyhýbejte se nedostatkům,    
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