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eště nedávno jsem vypadala jako obrovská koule, co
v jednom kuse jedla. Jídlo
mě totiž strašně bavilo...
Íiká zce|a bez obalu sympatická
právnička. ,,Korunu jsem tomu nasadila na jednom firemním rautu.
Cpala jsem se vším,co mi pŤišlo
pod ruku. Zrovna když jsem do
sebe soukala poslední sousto, se
mi do cesty postavilo velké zrcadlo a já se zhrozi|a. Byla jsem tak
obrovská!V tu chvíli jsem si pŤísahďa, že zhubnu. A hned par dní
nato jsem se objednala do praŽského Centra pro poruchy metabolismu k MUDr. Stařkové...

Paní doktorka se bavitq
,,Vidím to jako dnes. Nakrá ela
jsem tam se svymi 91 kily a už
ode dveŤíhlásila, že jsem cel;y
život tlustá, i když jsem snad vyzkoušela všechny diety na světě,,, Iiči Vladka první návštěvu
v poradně. Paní doktorka se začala smát a Ťekla mi, aťto nechám

1.6 tina
t

na ní. NejdŤív mi nechala udělat
krevní testy, které vyšly v normě,
coŽ mě pŤekvapilo.Vyplnila jsem
formuláŤ s rodinnou anamnézou
a potom jsem si doma celé tŤidny
debužírovala,jako by nic. Každé
Soustojsem si ale poctivě zapisovďa q vše jsem pak ukáaala paní
doktorce. Th mi Ťekla, aťsi vyberu,
jestli chci začit s hubnutím drasticky, nebo mírnějšíformou...

Zvolila jsem tvrdy začatek
V podstatě si Vlaďka měla vybrat
mezi instantní sftavou a striktní
ripravou jídel-

Věk: 49 |.et
Znamení:B k
Vfška: 1.65cm
Púvodníváha: 91 kg
Váha současná:63kg
Zhubla:za pŮl.roku28kg
Zaměstnání:právnička
OblÍbené
motto:,'Všechno
je Íešitelné,
tedy kromě
smr ti."
0blíbenéjídto:šunkofleky
plavání
Koníčky:
[étání,
a rodina

níčku. ,"Pylíková metoda mi vyhovovďa víc, a pokud by se chtěl
někdo inspirovat, mohu ji jenom
doporučit. Za pouhé dva t;/dny
jsem zhubla rovn;/ch devět kilo,
a to mě hnalo dá|,,, vzpominá
Vlaďka, které ,,kosmická strava..
nakonec zachutnala.
,,Ránojsem si dávalatyčinky, jogut1ovy krém nebo puďnk. K obědu jsem si mohla vybrat ze čtyÍ
druh polévek, které byly naprosto excelentní. Večerníomelety mi popravdě moc nechutnaly, ale vymyslela jsem fígl.
Prášek jsem nasypďa do vody,
kde jsem pŤedtímuvaŤilakostku bujonu, a koupila jsem si
k tomu falešnou vlákninovou
r!,ži.Po dvou t;/dnech mi paní
doktorka rozepsala potraviny
podle obsahu cukrti, tuku a bílkovin a poradila mi, kolik mám
čehodenně sníst...

Zhubla jsem 5 velikostí
V době intenzivního hubnutí jedla Vlaďka tŤikÍátdenně,
a k tomu s každym jídlem konzumovďa vlákninu v tobolkách.
Pila nejménětŤilinry vody a pravidelně docházela do poradny

na konfrolu. Zpočátkukažd tyden,pozdějijednou za 14 dni.
,,Vfsledek byl doslova fam6zni.ZapilJ roku jsem zhub|a 28 kilogram , a konďně si
mohla koupit něco pěknéhona
sebe.Z velikosti48 jsem se tot1ždostala aŽ na 38! Radost
měly i mékamarádky' jelikož
. jsem jim rozdala cely svrij byi valy šatník,..
směje se Vlaďka,
. která zača|amítprobléms váhou ažve škole.Jako malá byla naopakhubená.

jsem špekačky
ZbožfiovaIa
,,Chodila jsem dokonce do batetu,
tah'žepohybu jsem měla dostatek.
A i když jsem vášnivě milovala
babiččiny griliášové trubičky se
šlehačkou,vidět to na mně nebylo.
Pak jsem ale začala trpět časqfmi
angínami a s baletem byl konec.
Kila šla pomalu nahoru, protože

Ten,kdo hledá, najde

jsem desítkyrťrzVyzkoušela
nychdiet,kterénefungovaly,
jsemto. Vždycky
ale nevzdala
je ještěnějakádalšímožnost.
Trvalomi dostdlouho,nežjsem
pŤišta
na to, žetisíckrátlepší
než,,babské
rady,,jsou rady
odborníka'
ale stálo to za to.
povďováním v posteli člověk zrovna nehubne, a doma mě samozŤejmě honila mlsná. Nejvíc mi chutnaly špekáčky,chleba s máslem
a šunkov1/salám, a to všechno ve
velkém množství,..povzdechne si
Vladka, která měla ,,smťtlu..také
v tom, že její maminka, které je
dnes už 88 let, tak vytečně vaŤila.
,,V bytě tÍi plus jedna nás bydlelo sedm: maminka' já, tatínek,
dva bratŤi a dvě babičky, a maminka vaŤilapro všechny. Dodnes
vidím ty velké hrnce a její radost
z toho, Že nám chutnalo...

Jděte do toho naplno

Na začátkudietyjsem měla
moŽnostvolby,ale vybrala
j s e ms i n á r o č n ě jvšaír i antu.
Díkytomuse dobÍenastartov a [ oh u b n u tí
a j á n e m ě [ač as
pÍemyšl'et
o tom,zda to zvLád.
n u . Prv n í s p ě c hm ě ž asně
povzbudil
a pakužto š[osamo.
jak jsme vypadaly. Jindy jsem zase držela vajíčkovou dietu nebo
zkoušela dělenou Stravu, která se
mi docela osvědčila. Úbytek na
váze by| ale vždycky pouze dočasny,..podotfká Vlaďka.

Ted,chcijediné - vydržet!

,,Paradoxni je, že kdyŽ jsem pŤestďa kouŤit,zhubla jsem asi 10 kg.
Stejně tak po porodu se synem
Honzou, kdy ženy spíše kynou,
a|e já váŽi|a 59 kilo. Tehdy mě
okolí dokonce podezŤívaloz nějaké váŽnější nemoci. Ve skutečnosti jsem se prostě nestíhala najsem veirc i víno jíst a nočnívstávání k mrněti také
Zkoušela
vykonalo své,..zdťrvodřujeVlaďNavzdory silné postavě netrápily
ka velk1f váhoq/ bytek, kterj jí
Vladku žádnévelké mindraky.
,'V kolektiw jsem byla oblíbená však ani tehdy dlouho nevydržel.
Skutečně zhubnout se jí podďilo
a nikdo se mi nevysmíval. Neměla
jsem nouzi ani o k]uky, ale nějak
aŽpod vedením MUDr. Stařkové.
zvlášťdobŤejsem se takénecítila.
,,Váhu si hlídám už rok, ale poVadilo mi tňeba,žejsem nemohla
tŤebujinad sebou Damokl v meč,
nosit džíny,protože velikosti na vela proto chodímjednou za čtvrtroku
pa''í doktorce na konffolu. PotěA
k
v
obchodech
nevedou.
tak
ryby
jsem to zkoušela se všemožn1/mi šilo mě, že mi Ťekla, když jsem jí
dietami. S kamarádkou na vysoké za všechno děkovala' že poděkovat bych měla hlavně sama sobě,
škole jsme ďúell také ťídenní vinnou dietu. TŤikrát denně jsme jen protože bez pevné vrile bych to
pily dvě dvojky bíléhovína,jinak
nezvládla. Moc si pŤeju,aby mi ta
nic, tak si asi dokážete pŤedstavit, pevná vťrlevydrže|auŽ napoŤád.C
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VoUvaÍené
těstovinypropláchneme
doua nechámeodleŽet.0včís1frnakrájímena kostky,rajčatarozkrojíme
na p [na
ky (paprikyna proužky),
stejnětak i olivy,cibuli nakrajíme
Na zálivku smíchámeocet, pepŤ,srjIa trodrobnékostičky.
olivovymolejema pridámepokrájenou
chu cukru.Zakapeme
s těstovinami.
cibul.i.Natrhámelistv salátua všesmícháme

