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se zdravou výživou. Když jsem šla s přáteli do restaurace, poslala jsem 
Heleně odkaz na její web a ona mi předem vybrala jídla, která si večer 
v klidu můžu dovolit. 

Ve fitness centru jsme se zaměřily převážně na cvičení s váhou vlast-
ního těla, kterým jsme procvičovaly všechny tělesné partie. Trenérka 
mi vysvětlila, že když chci zhubnout, musím co nejvíce střídat tepovou 
frekvenci, a proto jsme mezi jednotlivé cviky zařazovaly výskoky s me-
dicinbalem, zkracovačky či skoky přes švihadlo. Přestože jsem nikdy 
neběhala, Helence se podařilo mě rozběhat. Tvrdí, že 
běh je po chůzi druhým nejpřirozenějším pohybem, 
a tak jsem je zpočátku střídala a postupně přidávala víc 
a víc minut běhu. Občas jsem po hodině s trenérkou 
zašla ještě do sauny nebo se šla protáhnout na jógu. 
Po čtrnácti dnech intenzivní práce se mi podařilo shodit 
téměř 4 cm přes boky a zhubnout 1,2 kg. Tím ale můj 
flirt se sportem ani zdaleka neskončil. Mám s ním vztah 
dodnes. Stal se pravidelnou součástí mého života. 
Dneska už běhám venku s iPodem a moc mě to baví. 
Jsem také o hodně moudřejší v oblasti výživy. Měla 
jsem tendence přes den moc nejíst a vynahrazovat si to večer. To už 
je dneska také tabu. Ale bez podpory okolí a kamarádů bych to nikdy 
nezvládla. Když vás někdo podrží a fandí vám, jde to mnohem snáz, 
než když jste na všechno sama.
Cena balíčku na měsíc zahrnující cvičení s trenérkou a výživový plán 8000 až 
12 000 Kč.

JAK HUBNOU HEREČKY
testovala KLÁRA ISSOVÁ (34)

Od puberty mě trápí bolesti bederní páteře. Vyzkoušela jsem mno-
ho ortopedů i fyzioterapeutů – jedni mi doporučili pravidelný pohyb, 
druzí jej naopak rovnou zakázali. Faktem je, že když necvičím, cítím se 
ještě hůř. Při mém nepravidelném režimu, který se odvíjí od termínů 
představení, zkoušek nebo natáčení, je trochu problematické udělat 
z pohybu pravidelný rituál. Proto jsem zavolala na pomoc trenéra Mi-
chala Kollerta z Fitness2You (www.fitness2you.cz), který za klienty jezdí 
až domů. Uvítala jsem, že bych se díky němu mohla také zbavit nece-
lých dvou kil, která mě dělí od mojí vysněné váhy (54 kg).

Když za mnou Michal přijel poprvé, přinesl si s sebou kouzelnou 
pomůcku – chytrou váhu Tanita, která umí změřit nejenom váhu 
(55,7 kg), ale i podíl tuku a svalů v těle a jejich rozložení na jednotli-
vých končetinách. Michal tak hned viděl, na co bychom se měli za-
měřit. Ještě předtím jsme ale probrali můj jídelníček, který se skládá 
převážně z bioproduktů – ráda jím pečivo ze špaldové mouky a piji 
ovesné mléko, jím hodně ovoce a zeleniny. Jedinou mojí chybou jsou 

asi nevhodné potraviny, když se večer vrátím 
domů z představení – to mám tendence se 
na noc něčím zaplácnout. 

Při úvodní hodině jsme se domluvi-
li na společném cvičení, které bude probí-

hat jednou až dvakrát týdně, 
a na následném kardiu, které 
můžu provádět sama venku 
nebo v blízké tělocvičně. 

Při prvním tréninku mi 
Michal dal za úkol speciální 
kondiční test, aby zjistil, jak 
na tom jsem. Byla to ma-
kačka, ale prošla jsem rov-
nou mezi pokročilé cvičen-
ce. Od té doby jsme spolu 

dvakrát týdně cvičili v posilovně Euforie 
na Smíchově (www.euforie.cz). Zaměřili jsme 
se na cviky s vlastní vahou, s pásy TRX 
a s ocelovým míčem kettlebell. K tomu 
jsem měla za úkol dvakrát týdně hodinu 
kardia (střídala jsem pás, stepper a veslo, 
abych se nenudila) a dvakrát týdně jsem 
cvičila doma cviky s vlastní vahou. Vrhla 
jsem se do toho opravdu po hlavě.

S hladem mi pomohla Michalova kolegy-
ně, specialistka na výživu Julie Zákostelecká 
– nahradily jsme sacharidy, po kterých jsem 
toužila při nočních návratech z divadla. 
Chléb a těstoviny jsem vyměnila za maso 
se zeleninou či tvarohem. Aby toho nebylo 
málo, občas jsem si zacvičila i svoji oblíbe-
nou jógu. Po třech týdnech jsem byla téměř 
na svojí ideální váze (zhubla jsem na 54,3 kg). 
Ale to jsem považovala jen za vedlejší pro-
dukt toho, že dělám něco pro svá záda. 
Posílila jsem horní polovinu těla a zlepšila 
kondici. Ze cvičení jsem byla tak nadšená, 
že jsem se rozhodla pokračovat s Michalem 
dál. Kdybych to nezkusila, nevěřila bych, 
co všechno se za pár týdnů může změnit 
(ubrala jsem 3 % tuku a nabrala 0,4 kg sva-
lové hmoty). Už se nemůžu dočkat cvičení 
venku, které máme naplánované na příště.
Cena jednoho tréninku (70 minut, včetně dopravy) 
1000 Kč. Ukázková lekce je zdarma. Úvodní výži-
vová konzultace stojí 1000 Kč.

Konec výmluv. 
Trenéři dokonce 

přijedou až 
K VÁM 
DOMŮ.
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