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Kdyby Marcela nepotkala Járu, byla by
pořád pěkně kulatá. Naštěstí se zamilovaIa
a chtěla se líbit .  Její mi lý j i  v tom podpoř i l
.  a začal i  hubnout společně.
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]-", ,  .  n. , , ," , . ,m nří+plpm , 
' .#o rozchodu s bývalým přítelem

jsem hodně přibrala. A bylo mi to
jedno,,. vyptáví Marcela. ,,JenŽe
pak jsem potkalaJáru. Hned od za.
čátku naší známosti mě ,tahal, na

procházky a kolečkové brusle. To mě donutilo
se nad sebou zamyslet a začít něco dělat' Roz-
hodla jsem se, že chci vypadat dobře a všechna
ta kila navíc shodím. JenŽe neumím věci dotáh.
nout do konce,,, pŤiznává Marcela. Pustila se to-
tiž do hubnutí sama - a neúspěšně. Ale Jára ne-
lenil. A tak se Marcela ocitla v poradenském
centru přes ýžil"l a tvarování postavy.

,,Chtěl jsem Marcelu podpořit, proto
jsem šel za odborníky s ní,,. přidává se
Jaroslav. ,,Dozvěděli jsme se od nich,
co děIáme špatně. Doporučili nám
změny v jídelníčku i pitném reŽimu
amy začali dodrŽovat plán. Také jsme
koupili nové kolečkové brusle a pro-
dloužili procházky.,, Dnes, zhruba po
rcce, váží Marcela o 1.3 a Jára o 15 kilo
míň. ,,Je to patáda, kdyŽ vás chlap po-
vzbudi a fandí vám. A navíc hubnout
společně je téměř ideáLní,,, pochvaluje
si Marcela. A ieště jednu dobrou věc
jim přineslo společné hubnutí - oba si
otestovali, iestli jim vztah bude fungo-
vat.,,o tom nepochybujeme,,' usmíva-
jí se oba spokojeně. }
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, ,U nás jsou mísy plné ze|eniny
na sto|e denně. Ted'je období na
čerstvé vitaminy naprosto ide-
á|ní' takže stačítrochu fantazie'
a dobrota je hotová',, říká Jaro-
s|av, který doma funguje v ro|i
šéfkuchaře.,,Jednoupřipravím -,
sa|át s balkánským sýrem' pak .,1
s tuňákem, samotný nebo do-
chucený vajíčkem. Jiné varianty ..i

zase vymys|í Marce|a. Tím se
Vyhnemestereotypu,, . tvrdí ""j*, .
a dá| prozrazuje: ,,Náš jíde|ňíček '
dopoledne tvoří sacharidy, t{l
znamená třeba s|adké nebo'*. l l  .  i .
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ilil;.;il.*. 'i'.ř.};e,jídIa, včetně zmíněné zeteňm/
Tu si dáváme ke všemu.
dáme jíd|a nízkoka|oric
koktej|y. A hodně pijeme,

čtyři I itry tekutin denně',,
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olu nám
, ,Sama bych takhle dlouho

'i it]i '. 
žádnou dietu nevydrže!a. To,

.' , , že hubneme oba, mě motivuje.
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o. ' fám, že ještě dlouho bude.,,

to jce Iíp
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ffn nychls, mr"tm pomfr[u
* rvruŽt rnají jÍnÝ meť.abg]irrnus * Žrny rnajI zase silnějňf vů!i
a když se rorhodnoil ahuhn*r'lt, a n"lorá{[tu' ,,K yž.!sem u měnila jí.

ttačí' i im ien př*stať řrťt plvo, vY. de{níček, ň{a rni první rniÍsťcg v;iha

nechat kned{íkY' a h{x#d níxůjí doiů veirni r\íchlÉ' T0 i'n{{l p$V2h{.l-

o korrfe[tční veíikost rnéilě. ' '  ř fki i  dÍ|g,' '  chlubí $g l\ť' lárůBíB' ,,MnŮhem

Jára, který se tulr{e irtf*rrn*rl c{o- horšítp je alg {r:d'. kdvŽ už se Í:ůÍ

čgtl na internetr"l ' , ' ř i lohu to po. rmku držÍm rra ste!irá vi$"ee. Aie ne.

tvrdit '  protoře i rnně Klo {' lubnutí vldávsrn to, chri dát do{i} jeítě

snadn#ií rt*ž h'!arcele. 0 .t* víc si peír klio' Těňíl"n se, Že nni il t$rn s$.
jí*en{n,l z* to, Ž* to uvl;*rjň. ,{ rnň rnr}Žoi l xase sviřnó proch;ázky

baví ii v t*rí,} p*dp*l"ovat.''
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