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Začínal jsem asi stejně jako začínáte Vy. Nevěřil jsem, že bych mohl 
shodit přes 20kg. K úspěchu jsem nakonec potřeboval tři základní 
věci. Poznat lépe sám sebe a potřeby svého těla, nikdy to nevzdávat 
a učit se od těch nejlepších. 

V začátcích jsem měl jen málo informací a dělal spousty chyb.  Po-
stupně, v průběhu několika let, jsem si prošel dietami, jojo efekty, 
zkoušel doplňky stravy, běhal 3x týdně až 10km za den. Chodil 3x 
týdně do posilovny, cvičil doma, zničil si kolena, následně je reha-
bilitoval a po celou dobu studoval a čerpal informace o hubnutí  
a zdravém životním stylu. Udělal jsem ze svého těla pokusného králí-
ka. Chtěl jsem zjistit co funguje úplně nejlíp. Nevzdával jsem to.  

Rychle jsem došel k závěru, že na českém internetu je k dispozici 
jen omezené množství kvalitních informací. Často se jednalo hlavně  
o dezinformace, útržky vytržené z kontextu, nebo naprosto zasta-
ralé postupy. Ty nejzásadnější, často i vědecky podložené jsem na- 
lezl až v zahraničí. Přesunul jsem se tedy na výrazně kvalitnější půdu  
a čerpal tam. 

Má cesta, na které jsem ztratil 23kg, začínala na 95kg při 178 cm a 
dovedla mě až k současným 72kg (14% těl. tuku a 5% viscerálního) 
stále při 178cm :-) Cesta trvala dlouhé dva roky. Za tu dobu jsem si 
vypracoval systém, kdy mé tělo nepotřebuje příliš mnoho pohybu, 
neztrácím tak zbytečně čas a přesto si bez problémů udržím stabilní 
váhu kolem 72kg. 

Nevzdal jsem se pití alkoholu ani sladkých dezertů a pamlsků. Všech-
no je totiž hlavně otázka správného načasování. 

Systém je založen ze 70% na stravovacích návycích a z 30% na  
fyzické aktivitě. Nejedná se o pevně dané hodnoty. Představte si je 
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jako poměr na stupnici rozdělené šoupátkem. Pokud na jedné straně 
šoupátkem uberu na druhé straně se mi poměr zvětšuje.
 
Poměr 70/30 je podle mě ideální stav. Stejně tak je možné fungo-
vat na 60/40, 80/20 50/50. Člověk musí buď být víc fyzicky aktivní 
nebo naopak udělat větší změny ve stravování. Dokonce je možné 
pohybovat se po omezenou dobu nad hranicí 100% a jet takříkajíc 
na 120%. U mě to většinou znamená zvýšení fyzické aktivity, kterou 
je možné vydržet jen po omezenou časovou dobu, aby nedošlo k 
poškození těla. Nejsem velkým příznivcem doplňků stravy, ale i těmi 
je možné vlámat se do poměru a uzmout kolem 5%. Takže někde 
jinde můžete ubrat. 

Nejdřív se mě přátelé ptali proč to dělám. Spoustě z nich jsem byl 
pro smích a utahovali si ze mě.  Dneska se mě všichni ptají jak jsem 
to dokázal a chtějí poradit. Proto vznikl tento e-book.

Dnes už vím, jak zhubnout 25kg za 3 měsíce. To je plus mínus maxi-
mum, které tělo snese při obrovské disciplíně, vytrvalosti a sebekon-
trole. I tak hodně na hraně. Vše ostatní jsou jen pohádky, hazardo-
vání se životem a marketingové triky. Na svých 95kg jsem se také 
nedostal za měsíc, nemělo cenu očekávat, že se za měsíc zbavím 
20kg.

Nevzdal jsem to a nakonec uspěl. Doufám, že taky uspějete. Možná 
se vám budou smát a ptát se proč to děláte. Nikdy to nevzdávejte! 
Přijde doba, kdy se začnou ptát jak jste to dokázali.

V tomto ebooku jsme společně se ženou sepsali 11 nejčastějších 
mýtů o hubnutí a zdravém životním stylu. Nenechte si plést hlavy 
reklamami, zastaralými informacemi nebo marketingovými triky 
výrobců potravin. 
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Nemám nic proti dietám. Pokud mají rozumné vědecké podložení a je 
ověřené, že fungují. Dieta vám dá určitý přehled o tom co jíst a co ne. 
Každý, kdo to se shazováním kil myslí vážně, by měl mít nějakou před-
stavu o dietách a jak fungují. 

Problém s dietami je jejich časové omezení. Řeknete si, teď budu měsíc, 
dva nebo tři držet dietu. Dostaví se výsledky a zhubnete. Jenže vaše dieta 
končí a stejně tak i hubnutí. Vracíte se do starých kolejí a za měsíc až dva 
jste opět na začátku. Kila jsou zpět. Často jich je víc než na začátku. Kla-
sický jojo efekt. Naštvete se, že dieta nefungovala a hledáte další, lepší  
a tak pořád dokola. 

Proto nemá cenu držet dietu. Nesmíte držet dietu! Musíte si z ní udělat 
životní styl. Většina fungujících diet je celkem radikálních. Z těch se život-
ní styl dělá obtížně. Vám ale stačí dosáhnout stanoveného snížení váhy  
a tu si udržet. Nemusíte držet dietu celý život. Musíte kombinovat a zkou- 
šet. Podle diety, která vám je sympatická, upravit jídelníček a přiblížit ho 
zvolené dietě. Pak už jen stačí sledovat, zda úprava má, nebo nemá vliv 
na vaši váhu. 

Váš životní styl se během let mění, a stejně tak by se měly měnit i stravo-
vací návyky. V mládí jste aktivnější a tělo lépe funguje, nemusíte tak moc 
řešit co jíte. S přibývajícím věkem se metabolismus zpomaluje, jste méně 
aktivní a více času prosedíte. Proto je nutné přizpůsobit životnímu stylu  
i stravovací návyky. Zvýšením fyzické aktivity, si moc nepomůžete.

1 Držte dietu
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Zítra ráno vstanu a kompletně změním svůj život.
 
1) Před prací zajdu na aerobic
2) Každé tři hodiny budu chroupat nízko-kalorickou stravu 
3) Večer si dám padesát bazénů

Dává vám to smysl? Je to reálné? Máte pevnou vůli, která vám zaručí 
úspěch? Možná ano, ale pevná vůle není vše. Vaše tělo pravděpodob-
ně nemá na to dlouhodobě vydržet takový nápor. Dříve či později byste 
nejspíš zkolabovali a cesta ke kýženému cíli by se naopak prodloužila. 
Rychleji neznamená vždy lépe.

Tajemstvím úspěchu jsou malé krůčky, které vám pomohou postupně 
a bezbolestně nastavit nové zdravější životní návyky. Potřebujete z nich 
udělat rutinu, něco naprosto samozřejmého. Není potřeba začít se vším 
najednou. Nadváhu, kterou máte, jste nezískali ze dne na den. Dejte si 
čas. Vždyť velké věci chtějí čas. Malé krůčky jsou mnohem snadnější, tak 
proč si to neulehčit.

Co může být malým krůčkem? Pijete sladké šťávy každý den? Začněte si 
je dávat pouze obden, pak ob dva dny, ob tři až je úplně nahradíte vodou 
a zlozvyku se zbavíte. 

Cesta k novému lepšímu a zdravějšímu životnímu stylu vás naučí trpěliv-
osti a vytrvalosti. Tyto dvě vlastnosti se vám budou hodit i v jiných oblas-
tech života. Jednoho dne si uvědomíte, že jste u cíle a ani to nebolelo.

2 Okamžité razantní 
změny přináší úspěch
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Kalorie vymyslel v 19 století chemik Wilbur Olin Atwater. Problém je, že  
v té době neměl dnes dostupnou techniku. Tenkrát se prostě jídlo spa- 
lovalo. Spalování nemá nic společného se zažíváním. Snězením pole-
na nespálíte stejně energie jako jeho shořením v krbu. Vezměme 3 lidi, 
každý z nich bude po dobu měsíce konzumovat denně 2000 kalorií v různé 
podobě. První bude jíst jen cukr, druhý, bude konzumovat majonézu  
a třetí kuřecí prsa. Myslíte, že po měsíci se upraví hmotnost všem stejně? 
Rozhodně ne. 

Nejde o to snížit počet kalorií. Když na to přijde, můžete jejich počet 
navýšit (zde je příklad) a pořád budete hubnout a zbavovat se tuků. 
Důležité je, v jaké podobě kalorie přijmete. Různé zdroje kalorií mají 
různý vliv na úbytek hmotnosti. Oblíbenou radou je počítání kalorií. To je 
opravdu hrozná práce, i když často účinná cesta ke zhubnutí, bohužel jen 
dokud nepřestanete počítat. Problém se sníženým přísunem kalorií je 
často nastupující hlad. Snížením počtu přijatých kalorií, bez změny stravy 
totiž ničeho nedosáhnete. Musíte upravit jídelníček tak, aby tělo nemělo 
hlad. 

Další příklad z vědecké studie. Tři subjekty, příjem 1000 kalorií při 90% 
tuku, 90% sacharidů a 90% proteinu. Teoreticky by jejich snížení váhy na 
konci experimentu mělo být stejné. Nebylo. Rozdíly se lišily až o 300g na 
váze. Nejlepší výsledky dosahoval subjekt přijímající 1000 kalorií při 90% 
tuku.

Je zbytečné kalorie počítat. Důležité je přijímat správné kalorie. Dnes 
kalorie dělíme na dobré a špatné. Snažte se vyhýbat těm špatným  
a zaměřte se na dobré. Pak si s nějakým snižováním a počítáním kalorií 

3 Snižte přísun kalorií
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Řada lidí se v mylné představě, že cvičením razantně zhubne, každý den 
staví na váhu v očekávání alespoň půl kila nižší váhy. Ta se ale nemění. 
Někdy dokonce vzroste. 

Vaše hmotnost je naprosto zbytečný údaj. Jedná se pouze o jeden z mno-
ha ukazatelů. Navíc se váha těla během dne výrazně liší až o 2,5kg. Ráno 
navážíte úplně jiné hodnoty než v poledne a večer. 

Vaším cílem je zbavit se tuků. Zaměřte se na měření obsahu tuků v těle. 
Dnes již existují váhy, které vám podobný údaj zprostředkují. Stejně tak 
si obsah tuků v těle můžete nechat změřit třeba ve fitku na přístrojích  
k tomu určených. Jedním z nich je například inBody. Nejlevnější možnost 
je měřit si % tuku pomocí kaliperů. Přesné, rychlé a levné. 

Jaké další ukazatele při zbavování se tuků sledovat? Kromě hmotnosti 
je to již zmíněné procento tuků v těle. Měří se tuky orgánové a pod-
kožní. Procento svalové hmoty (kosterního svalstva), které taktéž změříte 
například na inBody, nebo lepší váhou. 

Velice dobrým ukazatelem změn jsou vaše míry. Údaj, který toho řekne 
víc, než si myslíte. Změřte si obvod hrudi, břicha, zadku, stehen, krku, lýt-
ka a bicepsu. Hodnoty sečtěte. Po nějaké době proveďte znovu měření  
a hodnoty opět sečtěte. Rozdíl dvou výsledných čísel vám řekne, zda do-
šlo ke změně a jak velké. 

Vykašlete se na to kolik vážíte. Důležité je procento tuku a svalové hmo-
ty v těle.

4 Vaše hmotnost je 
důležitý údaj
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Mýtus, který se opírá o jeden druh diet, které osobně moc nepodporuji. 
Vyžadují totiž dost cvičení. To je poznámka pod čarou drobným písmem. 
Jíst pravidelně malé porce vede ke snížení váhy jen výjimečně nebo nikdy. 
Záleží hlavně na vašich stravovacích návycích a k jakému typu stravy  
se přikláníte. 

V případě, že tělu dodáváte energii formou sacharidů, můžou být pra- 
videlné malé porce částečným řešením problému s nadváhou. Rozhodně 
se nejedná o spásné řešení. Princip pravidelných malých porcí je založen 
na menším dráždění hladiny inzulinu v těle. Pokud energii tělu dodáváte 
v sacharidech, vaše hladina inzulinu lítá nahoru a dolu. Jakmile je inzulin 
nahoře, startuje se proces ukládání tuků. 

Pravidelnými menšími porcemi inzulin držíte trochu na uzdě a jeho hla- 
dina prudce nestoupá a neklesá. Pravidelné malé porce ale nemají vliv 
na regulaci tělesné hmotnosti. Pokud se bude jednat o porce bohaté na 
sacharidy, vůbec si nepomůžete.

Pokud se rozhodnete tělo energeticky živit nízkosacharidovou stravou 
můžete se na pravidelné malé porce vykašlat. Hlavním energetickým pří-
jmem je pro vás zdravý tuk a ten hladinu inzulinu vůbec neovlivní. Ne-
dochází tak k ukládání tuků v těle (trochu paradox, že?). 

Strava založená na dobrých tucích bez sacharidů dodá tělu energii na 
dlouhé hodiny a stačí jíst maximálně 3x denně. Někdy i jen 2x. Navíc 
vůbec nevadí, když nebudete mít čas se najíst a chvíli budete hladovět.  
Hladina inzulinu v těle zůstává konstantní a klesá velice pomalu. Hlad 
tedy dostanete mnohem později, než když tělo napájíte sacharidy. 

5 Pravidelné malé porce 
vedou ke snížení váhy
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Obiloviny, produkt, který v různých podobách existuje posledních přib-
ližně 10 tisíc let. To je celkem dlouhá doba. Člověk se evolučně do současné 
podoby vyvinul za přibližně 2 miliony let a po tu dobu se živil přibližně 
stejně a neexistovalo něco jako obezita. 2 miliony let, to je výrazně delší 
doba. Je naše tělo připraveno konzumovat obiloviny ve velkém? Není. 

Obiloviny v dnešní podobě jsou společně s nebezpečnými TRANS tuky 
a rafinovaným cukrem nejčastější příčinou ohromného nárůstu obezity 
v západní civilizaci. Příručky o zdravé stravě přitom na celozrnných 
produktech staví. Produkty z obilovin (pečivo, těstoviny, těsto, ovesné 
vločky, sušenky, knedlíky atd.) jsou velkým zdrojem sacharidů a nepřiro-
zeně dráždí hladinu inzulínu v těle. Vysoký příjem produktů založených 
na obilovinách = ukládání tuků v těle. 

Obiloviny jsou ale přeci plné vlákniny a ta je pro tělo prospěšná. Další velký 
nesmysl. Vláknina je obsažena v dostatečném množství ve všech dru-
zích zeleniny. Tělo jí víc nepotřebuje. Budete-li konzumovat dostatečné 
množství zeleniny nemusíte mít strach, že tělu bude chybět vláknina.  
2 miliony let nám nechyběla, tak proč by měla nyní?  

Celozrnné pečivo je zdravější než bílé. Celozrnné pečivo má o něco málo 
víc minerálů a vitamínů, než bílé. Rozdíl, je ale minimální a pro tělo 
nevýznamný. Vitamíny a minerály přijímáte hlavně ze zeleniny. Problém 
celozrnného a tmavého pečiva je, že ho žaludek velice těžce tráví. Ne-
jsme geneticky uzpůsobeni ke konzumaci velkého množství obilovin ať se 
jedná o celozrnné či bílé pečivo. 

6 Obiloviny jsou základ 
zdravé výživy
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Nasycený živočišný tuk a vejce jsou strašákem všech dietářů. Jezte níz-
kotučné produkty. Vyhýbejte se všemu tučnému. Vejce zvyšují hladinu 
cholesterolu v krvi a nasycený tuk má vliv na srdeční choroby. Tak to 
jsou mýty, které od padesátých let hlásá zdravá strava. Přitom je dnes již  
k dispozici mnoho studií, které tyto mýty dávno vyvrátily.  

Cholesteroly máme dva. LDL - tělu škodlivý cholesterol a HDL - tělu 
prospěšný cholesterol. Vejce mají vliv na hladinu tělu prospěšnému HDL 
cholesterolu, kterou zvyšují. Je prokázané, že vyšší hladina cholesterolu 
HDL naopak výskyt srdečních chorob snižuje. 

V roce 2010 byla provedena rozsáhlá lékařská studie na vzorku 350.000 
lidí. Studie se zaměřila na jediný cíl. Jaký má vliv na srdeční a cévní choro-
by nasycený živočišný tuk. Výsledkem studie bylo, že neexistuje dostatek 
důkazů, aby nasycené tuky měly vliv na srdeční choroby nebo mrtvici. 

Pokud vyměníte nasycené tuky za rafinované sacharidy. Což je způsob, 
kterým se dnes stravuje většina západní civilizace, váš tělu škodlivý LDL 
cholesterol jde prudce nahoru a váš dobrý HDL cholesterol klesne dolů. 

Jíst méně nasycených tuků vašemu zdraví ani hubnutí moc nepomůže. 
Omezte především příjem sacharidů. Tam vzniká většina problémů 
a dnešních civilizačních chorob. Tělo na jejich vysoký příjem není zvy-
klé. Správný tuk je lepší a zdravější palivo pro tělo než jsme si mysleli a 
rozhodně lepší než sacharidy.

7 Nasycené živočišné tuky 
a vejce škodí
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Chceš zhubnout? To se musíš víc hejbat a cvičit. Cvičíš málo! Musíš přidat. 
Věnuješ cvičení jen hodinu týdně? Tak to budeš muset víc. Pravidelně do 
posilovny, běhat, plavat, cvičit. Jeden z největších mýtů, které znám. 

Nechápejte mě špatně. Nemám nic proti cvičení. Pohyb hraje při tělesné 
přestavbě významnou roli. Hubnutí můžete celé postavit na cvičení a bude 
to do určitého okamžiku fungovat. Pak narazíte na hranici. Buď zvýšite  
intenzitu cvičení, čímž si pravděpodobně ublížíte, nebo upravíte stravu. V 
ten okamžik se pohyb a cvičení začne podílet na hubnutí přibližně 30%. 
Cvičením naberete hlavně svalovou hmotu a zlepšíte si fyzickou kondici. 
Vyšší podíl svalové hmoty má za následek zrychlení metabolismu. Pokud 
nemáte čas, nebo prostě nechcete pravidelně cvičit, můžete postavit celý 
proces hubnutí na změně stravy. 70% úspěchu při hubnutí a zbavování se 
tuků pak dělá správná strava. To je skvělá zpráva. Nemusíte se denně hod-
iny potit při něčem, co vás možná ani nebaví.  

Pojďme se podívat na těch cca 30%. Jak efektivně za co nejkratší možnou 
dobu podpořit cvičením spalování tuků? Neprovozujte aerobní sporty jako 
běh na dlouhé tratě, plavání, nebo jízdu na kole. Při aerobním tréninku jen 
zpomalujete svůj metabolismus a čerpáte energii ze svalů. Krátké výbušné 
nebo intervalové aktivity o vysoké intenzitě maximálně podpoří spalování 
tuků. Běháte 2x týdně 2 hodiny? Zkuste 2x týdně intervalový běh (krátké 
sprinty) na max 20 min. Ušetříte hodinu a dvacet minut času týdně. 

Provádějte intenzivní krátké tréninky. Ideální je například box, tabata, 
cvičení s kettlebelly, TRX atp. Za 10 minut tabaty podpoříte spalování tuků 
skoro stejně jako za hodinu běhu. Pří hubnutí je cílem vysoce intenzivní 
intervalový trénink tzv. HITT (High-intensity interval training). 

8 Jen cvičení má největší 
podíl na hubnutí

Petr Novák & Michaela Nováková -2-
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Vzdáte se cukru a nahradíte ho umělým sladidlem? Máte radost, jak zdra-
vě mlsáte? Místo klasické koly si dáte lightku?  Myslíte si, že je to opravdu 
tak jednoduché? Na používaní umělých sladidel se poslední dobou obje-
vuje stále více názorů a studií. 

Hlavním cílem použití umělého sladidla je zpříjemnit chuť požívané po-
traviny a mít možnost dát na výrobek nálepku light. Rozdíl mezi přírod-
ními cukry a chemickými sladidly je v kalorické hodnotě a v tom, že umělá 
sladidla nezvyšují hladinu krevního cukru a neobsahují téměř žádnou  
energii. 

Umělá sladidla jsou dnes všude kolem nás. Číhají ve výrobcích s označením 
light, které si lidé zvykli hojně nakupovat. Jejich velké zastoupení na-
leznete např. v trvanlivém pečivu, nápojích, cukrovinkách, džemech  
a žvýkačkách. Chuť jídlu dodává cukr nebo tuk, pokud je z potraviny ode-
berete, nedá se moc jíst, proto výrobci sahají po umělých sladidlech, 
kterými jídlo dochucují.

Co na to lidský organismus? Je zmatený. Pereme do něj něco, o čem si 
myslí, že jde o cukr. Mozek tím dostává informaci ke zpracování cukru. 
Cukr však v těle není, a tak mozek začne vysílat tělu signály, že má hlad 
a chuť na sladké. Umělá sladidla tedy zvyšují chuť k jídlu a hlad, dva 
faktory, které  při redukci váhy nejsou žádoucí. Není zbytečné si takhle  
“blbnout” tělo?

Jste zvyklí sladit kávu? Vychutnáte si ji pouze, pokud do ní přidáte tři  
vrchovaté lžičky cukru případně umělé sladidlo? Je to opravdu káva, kte-
rou milujete? Je to ještě káva? 

9 Umělá sladidla jsou 
zdravou náhražku cukru 

Petr Novák & Michaela Nováková
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Chraňte se před sluncem, mažte se krémy s vysokými faktory a nejlépe 
se slunci vyhněte úplně. Především před létem jsou časopisy a Internet 
zahlceny alarmujícími články varujícími před sluncem a obchody jsou 
zaplaveny slunečními krémy se širokou škálou faktorů. 

V dnešní uspěchané době se zapomnělo na to, že slunce ve všech  
kulturách bylo považováno za zdroj života a symbol božství.

Sluníčko k životu přece potřebujete. Má velký vliv nejen na tělesný, ale 
i duševní vývoj člověka. Slunce je nezbytné k syntéze velice důležitého 
vitamínu D, který podporuje zdravou buněčnou funkci. 

Slunce blahodárně působí na celkovou únavu a stres, kterého je dnes ve 
společnosti víc než dost. Vezměme si, jak se po zimě těšíte na sluncem 
zalitou krajinu. Vystavení se slunci po dlouhé studené zimě vám dodá 
ztracenou energii a chuť do života.

Slunci se nebraňte. Udržujte si opálení a zabraňte tomu, aby jste se spáli-
li.

Před spálením se chraňte oblečením, stínem a až v posledním případě 
opalovacími krémy. Mějte na paměti, že většina ochranných krémů, které 
brání opálení a spálení, brání zároveň i vylučování vitamínu D. 

Ochranný krém by jste měli používat pouze tehdy je-li to nezbytné. Tak 
jako u většiny věcí i zde platí všeho s mírou.

10 Nevystavujte se slunci

Petr Novák & Michaela Nováková
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Nehraj si, život není hra! Kolikrát jste něco podobného slyšeli ze svého 
okolí nebo od rodičů? Jak moc vám to vadilo? Jak často něco podobného 
říkáte svým dětem?  Hrát si, dnes znamená hlavně příjemné vzpomínky 
na dětství. Kdo má dneska čas na hraní, že? 

Přitom hraní si je především o odreagování se. Tím se přirozeně zbavíte 
stresu, který během dne hromadíme ve svém těle. Hra je součást 
celkového zdravého a vyváženého životního stylu. 

Venkovní aktivity a zábava jsou vhodné pro každou věkovou kategorii. Je 
vědecky dokázáno, že hraní si pomáhá při zvyšování produktivity práce  
a zvládání stresu způsobeného hektickým životním stylem.

Jděte ven a hrajte si. Kdy jste naposledy vylezli na strom? Zkuste to. 
Vylezte na strom, jen tak pro zábavu. Uvidíte, jak je to osvobozující.  
Vyberte si hru, která vás baví. Nemá cenu dělat něco, co mě nebaví. To 
není odreagování se, ale nuda. Vyberte si sobě blízkou aktivitu / hru a 
pusťte se do ní. 

Nemáte na hraní čas? Ale nepovídejte. Máte čas číst tento ebook. Kolik 
času strávíte doma u televize nebo počítače? 

Život je hra, a zdravý životní styl se bez hraní neobejde. Hraní máme od 
nepaměti v genech už miliony let. Proč něco tak příjemného potlačovat? 
Hrajte si, relaxujte a rozvíjejte se. Uvidíte, že i hubnutí vám půjde lépe  
a rychleji. 

11 Život není hra

Petr Novák & Michaela Nováková
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?

Petr Novák & Michaela Nováková

Co dál?
Chcete začít hubnout a zdravě se stravovat? Tak už sakra začněte, není 
důvod na něco čekat! Může vám FitPlan nějak pomoc? 

Projděte si v klidu postupně články v jednotlivých kategoriích věnovaných: 
 • cvičení
 • hubnutí
 • motivaci
 • stravě
 • zdraví obecně
 • inspirujte se příběhy lidí, kteří zhubli
 • zkuste nějaké zdravé recepty

Začněte se přesně a správně měřit. Vážení vám o % tuku v těle nic neřekne. 
Poriďte si třeba metr na měření obvodu pasu a kaliper pro měření % 
tělesného tuku.  

http://fitplan.cz/cviceni/?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=Stevie
http://fitplan.cz/hubnuti/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook
http://fitplan.cz/motivace/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook
http://fitplan.cz/strava/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook
http://fitplan.cz/zdravi/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook
http://fitplan.cz/pribehy-lidi-kteri-zhubli/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook
http://fitplan.cz/zdrave-recepty/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook
http://fitplan.cz/shop/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook
http://fitplan.cz/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook

