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Důležité je nechápat dietu 
jako krátkodobou záležitost, 

ale jako celkovou změnu 
životního stylu.

Slovníček pojmů

Sacharidy (cukry) – jsou vynikajícím 
zdrojem energie. 

Jednoduché sacharidy (monosa-
charidy), které jsou obsaženy ve 
sladkostech – koláčích, sušenkách 
a čokoládě, poskytují jen „prázdné 
kalorie“, neobsahují žádné vitaminy 
a minerály. 

Složené sacharidy (polysacharidy) 
jsou obsaženy v rýži, chlebu, zele-
nině, těstovinách a cereáliích. Ob-
sahují důležité vitaminy a minerály, 
vlákninu. Vstřebávají se poměrně 
dlouho, lépe zasytí a snižují pravdě-
podobnost vzniku hladu.
1 g sacharidů = 17 kJ
Sacharidy by měly tvořit 40–50 % 
celkového denního energetického 
příjmu.

Tuky – mají největší energetickou 
hodnotu. Jejich schopnost zasytit 
je nízká. Základní stavební složkou 
tuků jsou mastné kyseliny (nasyce-
né, nenasycené). Tuky dělíme na ži-
vočišné a rostlinné.

Živočišné tuky (máslo, sádlo, lůj) 
obsahují více nasycených mastných 
kyselin a jsou zdrojem cholesterolu. 
Měly by tvořit maximálně 1/3 z cel-
kového množství přijímaných tuků.

Rostlinné tuky (oleje) jsou tvořeny 
převážně nenasycenými mastnými 
kyselinami, které neovlivňují hladi-
nu cholesterolu v krvi, snižují jeho 
nebezpečnou část (LDL-cholesterol) 
a zvyšují hladinu „hodného“ choleste-
rolu (HDL-cholesterol).
1 g tuku = 38 kJ

Jak začít boj s nadbytečnými                                           
kilogramy
Nadváha a obezita představují nejen kosmetický problém, ale jsou především rizi-
ky zdravotními. Důsledkem obezity jsou závažná metabolická a oběhová onemoc-
nění, jakými jsou ischemická choroba srdeční (a s ní spojený např. infarkt myokar-
du), ateroskleróza mozkových tepen, cévní mozkové příhody, porušená glukózová 
tolerance a diabetes mellitus 2. typu. 

Obézní lidé mívají často zvýšený krevní tlak, zvýšenou hladinu tuků v krvi (především tzv. 
triglyceridy). S obezitou je dále spojeno i vyšší riziko vzniku některých typů nádorů, zejména 
některé gynekologické nádory (prs, děložní čípek) a karcinom tlustého střeva. Dalším typic-
kým zdravotním důsledkem nadměrné hmotnosti jsou postižení pohybového aparátu. Neza-
nedbatelné jsou také psychosociální komplikace (společenská diskriminace, nízké sebevědomí, 
deprese a úzkosti). Z těchto důvodů je redukce tělesné hmotnosti, byť třeba jen minimální, 
nutností. 

Motiv hubnutí

Rozhodnete-li se zhubnout, měli byste si uvědomit, proč chcete hubnout. Pro každého může 
být hlavním motivem něco jiného – pro jednoho je to zdravotní stav, pro druhého touha líbit se 
a pro dalšího to zase může být snaha zvýšit si svou tělesnou zdatnost. Je ale nutné mít stále svůj 
hlavní motiv na paměti, jen tak můžete překonat těžké chvíle při hubnutí.

V boji s nadbytečnými kilogramy je třeba získat podporu svého okolí, které vám bude pomáhat 
jak při úspěších, tak i v době, kdy budete motivaci ztrácet.

Nezbytným krokem je i stanovení reálného cíle zhubnutí, tedy vzhledem k hmotnosti, kterou 
začínáte redukovat. Na začátku redukčního režimu si stanovte cíle krátkodobé (např. úbytek 
2 kg za měsíc) i dlouhodobé (např. 20 kg do dvou let, celkové zlepšení kondice pravidelným 
cvičením). Naplánujte si odměny za konkrétní změny a váhové úbytky. Nicméně je třeba si 
uvědomit, že ne všechno se dá měřit jen úbytkem hmotnosti v kilogramech.
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Co je v léčbě obezity důležité
Poradíme vám, jak začít

Racionální strava a vhodná pohybová aktivita jsou nejdůležitějšími součástmi       
léčby obezity, proto je hned od začátku nutné zjistit vaše skutečné současné stra-
vovací návyky.

Doporučeným postupem je zaznamenávat vše, co sníte a vypijete, alespoň po dobu 1–2 týdnů. 
Co nejvěrohodnější záznam je důležitou podmínkou především pro vás –  na jeho základě vám 
nutriční terapeut či dietní sestra bude moci „ušít“ stravovací režim na míru. A mějte stále na 
paměti – jenom skutečné přiznání, co skutečně jíte, může do budoucna pomoci některé návyky 
efektivně měnit. 

Základní zásady správného vypracování jídelníčku jsou následující:

1.   Zapisujte vše okamžitě při konzumaci – pozdější zápisy vedou často k opomenutí 
       a podhodnocují energetický příjem.

2.   Zapisujte i nápoje – překvapením bývá právě energetická hodnota ve skutečnosti 
       vypitých nápojů (pivo, víno, kola atd.).

3.   Zapisujte denní rozložení stravy (čas konzumace) – pro správné stravovací návyky je 
       důležité i správné rozložení podle části dne.

4.   Zapisujte (pokud možno) přesné hmotnosti konzumovaných potravin.

5.   Zapisujte i pocity, kdy tušíte, že nejíte racionálně – jídlo často bývá kompenzací špatné     
       nálady či stresu.

6.   Je vhodné zapisovat i místo a činnosti při jídle, přítomnost druhých osob, stupeň hladu 
       a nasycení. 
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Rostlinné tuky by měly tvořit 30–40  % 
celkového denního energetického 
příjmu.

Bílkoviny – jsou nezbytné pro stavbu 
a obnovu tkání, účastní se tvorby en-
zymů, hormonů a imunitních látek. 
Jako zdroje energie je organismus 
využívá v krajním případě. Základ-
ním stavebním kamenem bílkovin 
jsou aminokyseliny. Bílkoviny dělíme 
na rostlinné (obsaženy v luštěninách, 
obilí, semenech olejnatých rostlin) 
a živočišné (obsaženy v mléce, vej-
cích, mase, rybách). Je vhodné kom-
binovat oba druhy bílkovin.
1 g bílkoviny = 17 kJ
Bílkoviny by měly tvořit 20  % celko-
vého denního energetického příjmu.

Glykemický index potravin – udává 
schopnost potraviny zvýšit hladinu 
cukru v krvi. Potraviny s nižším glyke-
mickým indexem méně zvyšují hladi-
nu cukru v krvi a navozují delší pocit 
sytosti a menší pocit hladu.

Kilojoule (kJ)/Kilokalorie (kcal) 
– jednotka energie, vyjadřuje 
energetickou hodnotu potravin, 
množství energie spotřebované 
v lidském těle i množství energie 
obsažené v potravinách.

Vztah mezi oběma jednotkami: 
1 kcal = 4,2 kJ

Na obalech potravin jsou obě hodnoty 
uvedeny většinou na 100 g výrobku. 
Energetickou hodnotu je nutné vždy 
přepočítat vzhledem ke skutečné 
hmotnosti zkonzumované potraviny.



4

Co je to rámcový jídelníček     
Rámcový jídelníček názorně ukazuje, jak by mohla vypadat redukční dieta. U jídel-
níčku je vždy uveden celkový denní energetický příjem v kJ. Jídla jsou rozdělena do 
5 jídel denně, u každého jídla je opět rozepsaná jeho energetická hodnota.  

Potraviny ve sloupcích pod sebou mají orientačně stejnou energetickou hodnotu a mohou se 
libovolně zaměňovat. Energetické hodnoty potravin jsou vždy uvedeny na obalech potravin 
nebo si lze pořídit energetické tabulky potravin. Důležité je ale přepočítat tyto hodnoty vzhle-
dem ke skutečně snědenému množství.

Začínáme s redukcí

Při tvorbě vlastního jídelníčku se můžete řídit např. rámcovými jídelníčky, které jsou uvedeny 
v této publikaci, nebo si sestavit vlastní. Vždy je ale důležité začít od zjištění vašeho dosavad-
ního energetického příjmu, který jste zjistili během 1–2týdenního zapisování jídelníčku (viz 
strana 3). Na začátku redukce hmotnosti je ideální snížit energetický příjem o 1000–2000 kJ, 
abychom, až si tělo zvykne na nižší příjem energie a přestane hubnout, mohli kilojouly postup-
ně dál ubírat, eventuálně přidávat pohybovou aktivitu, která by při vyšším energetickém defi-
citu nebyla možná. Stejně tak snížení energetického příjmu o 2000 kJ pravděpodobně nebude 
příliš náročné pro dlouhodobé udržení.

Jak používat své záznamy

V první řadě je dobré pokusit se svůj denní záznam dát do souladu s některým typem rám-
cového jídelníčku. Teprve poté byste měli vybrat jídelníček o jeden stupeň nižší a potraviny 
přizpůsobit dle energetické hodnoty. Sami byste měli nalézt, kde nejsnadněji ušetříte energii, 
například i z hlediska chuti. Důležité je to, že je to vaše rozhodnutí. V případě, že si s rámcovým 
jídelníčkem nevíte rady, navštivte nejbližší poradnu výživy nebo nutriční terapeutku či dietní 
sestru.

První jídelníček sestavte tak, 

abyste  váš dosavadní energetický

 příjem snížili o 1000–2000 kJ.
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Linda-Linie
Linda ve fitku

Linda nedá na svého kamaráda dopustit, jsou to nerozluční přátelé. Už spolu zažili 
hodně legrace. Někdy ale všechno nedopadne tak, jak by mělo, nebo spíš dopadne.

aneb pár kilo dolů by bodlo, Xavere 

Ten tomu zase dal... Vždycky to myslí dobře, ale koukněte, jak to dopadlo.
Začni se sebou něco dělat, nebo na to doplatíš.
Zdraví máš jen jedno. Ale já ti pomůžu. Vždyť přece stačí tak málo.

Ve fitku jsem vždycky
za hvězdu.

Koukej, jak jsou
skvěle pružný.

AAA, veslíčka, to bylo
vždycky moje! 

Myslíš jako chlouba?

Přátelství na život a na smrt,

Pro začátek se podívej na www.linda-linie.cz , anebo zajdi ke svému lékaři.

Pár kilo dolů by bodlo, Xavere 
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Rámcový jídelníček pro dietu na 4200 kJ/1000 kcal
Složení: 4200 kJ/1000 kcal, 125 g sacharidů (S), 25 g tuků (T), 70 g bílkovin (B)

Snídaně Přesní-
dávka  

Oběd Svačina Večeře Po večeři 

1302 kJ
310 kcal
35 g S 

168 kJ
40 kcal  
8 g S 

1155 kJ
275 kcal
29 g S

210 kJ
50 kcal
12 g S

1155 kJ
275 kcal
29 g S

210 kJ
50 kcal
12 g S

200 ml mléka do kávy, 
kakaa, čaje 

50 g chleba nebo 
35 g knäckebrotu                            
45 g dalamánku                            
30 g corn flakes

Bílkovinná potravina: 
50 g tav. netučného sýra                     
nebo 30 g tav. sýra Apetito                                    
40 g krájeného eidamu 30%                   
100 g měkkého tvarohu 
s pažitkou                                    
60 g šunky                                    
150 ml bílého jogurtu 
(+10 g S)                        
150 g jogurtu Jogobella 
light (+13,2 g S)

100 g ovoce 
nebo 
150–200 g 
zeleniny

Libové maso – váha je 
uvedena za syrova                        
90 g hovězího 
(vepřového) masa                    
nebo 200 g rybího filé
140 g kapra                                                                       
150 g kuřecích 
(krůtích) prsou                                  
120 g sójového tofu

100 g brambor nebo 
80 g vařených těstovin,
rýže (25 g syrové)                                   
125 g bramborové kaše                
90 g vařených luštěnin 
(30 g syrových)                                   
40 g chleba

150–200 g zeleniny 
nebo 100 g ovoce

100 g ovoce 
nebo 150–200 g 
zeleniny 

Libové maso (jako oběd) 
nebo 90 g Lučiny linie                                                
50 g Lučiny                                                
55 g krájeného eidamu 30%                    
145 g měkkého tvarohu                                                 
55 g Hermelínu                                                 
40 g nivy                    
75 g tav. netučného sýra      
40 g tav. sýra Apetito                                                  
90 g šunky                                                  
75 g šunkového salámu                                                  
85 g drůbežích párků                                                  
80 g zavináčů                                                  
75 g tuňáka ve vlastní šťávě                       

100 g brambor (nebo záměna 
jako na oběd)

150–200 g zeleniny 

100–150  g 
ovoce 
nebo 150–200 g 
zeleniny

Celkem za den (kJ/kcal) 4200/1000

420 kJ/100 kcal

483 kJ/115 kcal

399 kJ/95 kcal

168 kJ
40 kcal

210 kJ/50 kcal

567 kJ/135 kcal

378 kJ/90 kcal

210 kJ/50 kcal

567 kJ/135 kcal

378 kJ/90 kcal

210 kJ/50 kcal

210 kJ/50 kcal
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Rámcový jídelníček pro dietu na 5040 kJ/1200 kcal
Složení: 5040 kJ/1200 kcal, 152 g S, 35 g T, 70 g B

Snídaně Přesní-
dávka  

Oběd Svačina Večeře Po večeři 

1428 kJ
340 kcal
38 g S 

210 kJ
50 kcal  
15 g S 

1491 kJ
355 kcal
36 g S

210 kJ
50 kcal
12 g S

1491 kJ
355 kcal
36 g S

210 kJ
50 kcal
15 g S

225 ml mléka do kávy, 
kakaa, čaje 

60 g chleba nebo 
40 g knäckebrotu                            
50 g dalamánku                            
35 g corn flakes

Bílkovinná potravina: 
50 g tav. netučného sýra                     
nebo 30 g tav. sýra Apetito                                    
40 g krájeného eidamu 30%
100 g měkkého tvarohu  
s pažitkou                                    
60 g šunky                                    
150 ml bílého jogurtu 
(+10 g S)                        
150 g jogurtu Jogobella 
light (+13,2 g S)

100–150 g 
ovoce 
nebo 200 g 
zeleniny

Libové maso – váha je 
uvedena za syrova                        
90 g hovězího 
(vepřového) masa                    
nebo 200 g rybího filé
140 g kapra                                                                       
150 g kuřecích 
(krůtích) prsou                                  
120 g sójového tofu

5 g oleje
5 g mouky

110 g brambor nebo 
100 g vařených těstovin,
rýže (35 g syrové)                                   
130 g bramborové kaše                
100 g vařených luštěnin 
(35 g syrových)                                   
40 g chleba

200–250 g zeleniny 
nebo 170 g ovoce

150–200 g 
zeleniny 
nebo 100–150 g 
ovoce 

Libové maso (jako oběd) 
nebo 90 g Lučiny linie                                                
50 g Lučiny                                                
55 g krájeného eidamu 30%                    
145 g měkkého tvarohu                                                 
55 g Hermelínu                                                 
40 g nivy                    
75 g tav. netučného sýra      
40 g tav. sýra Apetito                                                  
90 g šunky                                                  
75 g šunkového salámu                                                  
85 g drůbežích párků                                                  
80 g zavináčů                                                  
75 g tuňáka ve vlastní šťávě                       

5 g oleje
5g mouky

110 g brambor (nebo záměna 
jako na oběd)

200–250 g zeleniny 

100–150 g ovoce 
nebo 150–200 g 
zeleniny

Celkem za den (kJ/kcal) 5040/1200

462 kJ/110 kcal

567 kJ/135 kcal

399 kJ/95 kcal

210 kJ
50 kcal

210 kJ/50 kcal

567 kJ/135 kcal

399 kJ/95 kcal

294 kJ/70 kcal

567 kJ/135 kcal

399 kJ/95 kcal

294 kJ/70 kcal

231 kJ/55 kcal

231 kJ/55 kcal

210 kJ/50 kcal
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Rámcový jídelníček pro dietu na 6174 kJ/1470 kcal
Složení: 6174 kJ/1470 kcal, 176 g S, 50 g T, 75 g B

Snídaně Přesní-
dávka  

Oběd Svačina Večeře Po večeři 

1491 kJ
355 kcal
45 g S 

210 kJ
50 kcal  
15 g S 

2079 kJ
495 kcal
47 g S

420 kJ
100 kcal
10 g S

1764 kJ
420 kcal
44 g S

210 kJ
50 kcal
15 g S

200 ml mléka do kávy, 
kakaa, čaje 

70 g chleba nebo 
45 g knäckebrotu                            
60 g dalamánku                            
40 g corn flakes

Bílkovinná potravina: 
50 g tav. netučného sýra                     
nebo 30 g tav. sýra Apetito                                    
40 g krájeného eidamu 30%  
100 g měkkého tvarohu  
s pažitkou                                    
60 g šunky                                    
150 ml bílého jogurtu 
(+10 g S)                        
150 g jogurtu Jogobella 
light (+13,2 g S)

100–150 g 
ovoce 
nebo 200 g 
zeleniny

Libové maso – váha je 
uvedena za syrova                        
90 g hovězího 
(vepřového) masa                    
nebo 200 g rybího filé
140 g kapra                                                                       
150 g kuřecích prsou                                  
120 g sójového tofu

15 g mouky (zahuštění 
polévky, masa atd.)
15 g oleje

120 g brambor nebo 
100 g vařených těstovin,
rýže (35 g syrové)                                   
160 g bramborové kaše                
100 g vařených luštěnin 
50 g chleba

200–250 g zeleniny 
nebo 170 g ovoce

1/4 vejce (do pokrmů)

200 ml mléka 
nebo 150 g 
jogurtu                                 
210 ml kefíru 

Libové maso (jako oběd) 
nebo 90 g Lučiny linie                                                
50 g Lučiny                                                
55 g krájeného eidamu 30%                    
145 g měkkého tvarohu                                                 
55 g Hermelínu                                                 
40 g nivy                    
75 g tav. netučného sýra      
40 g tav. sýra Apetito                                                  
90 g šunky                                                  
75 g šunkového salámu                                                  
85 g drůbežích párků                                                  
80 g zavináčů                                                  
75 g tuňáka ve vlastní šťávě                       

10 g mouky

5 g oleje

120 g brambor (nebo záměna 
jako na oběd)

200–250 g zeleniny 

100–150 g ovoce 
nebo 150–200 g 
zeleniny

Celkem za den (kJ/kcal) 6174/1470

420 kJ/100 kcal

672 kJ/160 kcal

399 kJ/95 kcal

210 kJ
50 kcal

420 kJ
100 kcal

567 kJ/135 kcal

441 kJ/105 kcal

294 kJ/70 kcal

693 kJ/165 kcal

84 kJ/20 kcal

567 kJ/135 kcal

168 kJ/40 kcal

294 kJ/70 kcal

441 kJ/105 kcal

294 kJ/70 kcal

210 kJ/50 kcal
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Rámcový jídelníček pro dietu na 7224 kJ/1720 kcal
Složení: 7224 kJ/1720 kcal, 225 g S, 60 g T, 75 g B

Snídaně Přesní-
dávka  

Oběd Svačina Večeře Po večeři 

1491 kJ
355 kcal
45 g S 

504 kJ
120 kcal  
30 g S 

2499 kJ
595 kcal
64 g S

420 kJ
100 kcal
10 g S

2100 kJ
500 kcal
61g S

210 kJ
50 kcal
15 g S

200 ml mléka do kávy, 
kakaa, čaje 

70 g chleba nebo 
45 g knäckebrotu                            
60 g dalamánku                            
40 g corn flakes

Bílkovinná potravina: 
50 g tav. netučného sýra                     
nebo 30 g tav. sýra Apetito                                    
40 g krájeného eidamu 30%  
100 g měkkého tvarohu  
s pažitkou                                    
60 g šunky                                    
150 ml bílého jogurtu 
(+10 g S)                        
150 g jogurtu Jogobella 
light (+13,2 g S)

100–50 g 
ovoce 
nebo 200 g 
zeleniny

30 g chleba

Libové maso – váha je 
uvedena za syrova                        
90 g hovězího 
(vepřového) masa                    
nebo 200 g rybího filé
140 g kapra                                                                       
150 g kuřecích 
(krůtích) prsou                                  
120 g sójového tofu

15 g mouky

15 g oleje

220 g brambor nebo 
180 g vařených těstovin
270 g bramborové kaše 
85 g chleba  
                                      

200–250 g zeleniny 
nebo 170 g ovoce

1/4 ks vejce (do pokrmů)

200 ml mléka 
nebo 150 g 
jogurtu                                
210 ml kefíru

Libové maso (jako oběd) 
nebo 90 g Lučiny linie                                                
55 g krájeného eidamu 30%                    
145 g měkkého tvarohu                                                 
55 g Hermelínu                                                 
40 g nivy                    
75 g tav. netučného sýra      
90 g šunky                                                  
75 g šunkového salámu                                                  
85 g drůbežích párků                                                  
80 g zavináčů                                                  
75 g tuňáka ve vlastní šťávě                       

10 g mouky

10 g oleje

220 g brambor nebo
220 g vařených luštěnin 
(nebo záměna jako na oběd)
nebo 100 g chleba na studenou 
večeři

200–250 g zeleniny

100–150 g ovoce 
nebo 150–200 g 
zeleniny

Celkem za den (kJ/kcal) 7224/1720

420 kJ/100 kcal

672 kJ/160 kcal

399 kJ/95 kcal

210 kJ
50 kcal

420 kJ/100 kcal

567 kJ/135 kcal

777 kJ/185 kcal

294 kJ/70 kcal

252 kJ/60 kcal

294 kJ
70 kcal

441 kJ/105 kcal

168 kJ/40 kcal 294 kJ/70 kcal

567 kJ/135 kcal

168 kJ/40 kcal

294 kJ/70 kcal

777 kJ/185 kcal

210 kJ/50 kcal
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Zásady dietního stravování,                                  
které vedou k úspěchu
1. Jezte pravidelně – nehladovte

Sestavte svůj jídelníček tak, aby obsahoval 5–6 jídel denně (ale není to nezbytně nutné).     
Je vhodné jíst po 3 hodinách.

2. Omezte tuky – obsahují nejvíce energie
Zjistíte, že nejsnadněji lze energii ušetřit právě na tučných jídlech. Ze stravy vylučte smaže-
ná jídla, majonézové saláty, tučné uzeniny a sýry, smetanové jogurty, smetanu, šlehačku atd. 
Omezte tuky na namazání a přípravu jídel. 

3. Vyrovnejte se s chutí na sladké
Místo cukrovinek a dortíků jezte ovoce, netučné light jogurty. Často se stává, že člověk, který 
nesladí, získává potřebné cukry ve formě tučných sladkostí, tedy i v kombinaci s tuky.

4. Změňte přípravu masa, uzeniny zařazujte jen výjimečně – pouze občas
Při přípravě masa není třeba používat tuky, maso totiž obsahuje skrytý tuk. Maso vařte, 
duste, pečte nebo grilujte. Při výběru masa dávejte přednost bílým netučným masům (ryby, 
drůbež). Do jídelníčku nezařazujte trvanlivé salámy a špekáčky.

5. Jezte mléčné výrobky
Netučné sýry, tvarohy a jogurty obsahují méně energie. V mléčných výrobcích je obsažen 
vápník, který je nezbytný pro stavbu kostí.

6. Dejte potraviny na váhu
Jen tak dodržíte doporučenou energii a naučíte se i odhadovat do budoucna hmotnost 
porcí. Doporučená gramáž každé potraviny je uvedena v jídelníčku.

7. Pijte nízkoenergetické nápoje nebo nápoje bez energie
Denně je nutné vypít 2–3 l tekutin. Nepodceňujte pitný režim, neboť redukční diety často 
snižují pocit žízně. Pijte stolní vody, neslazené čaje, neslazené minerálky. Mléko je součástí 
stravy. Alkoholické nápoje obsahují také energii navíc. Pozor na 100% džusy – obsahují 
velké množství sacharidů.

8. Jezte ovoce a zeleninu
Při pocitu hladu sáhněte po zelenině. Můžete si dát jakoukoli syrovou, dušenou i sterilova-
nou – prostě tu, na kterou máte chuť. Zelenina by měla být součástí každého hlavního jídla, 
aby porce byla větší. Hmotnost ovoce v jídelníčcích je uvedena v rozmezí podle sladkosti. 
Z ovoce si dejte pozor především na banány a hroznové víno. Sušené ovoce obsahuje také 
velké množství sacharidů.
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� Rekondiční centrum Salmovská
VŠTJ MEDICINA PRAHA
Salmovská 5, Praha 2
tel.: 224 965 721, 777 715 622
e-mail: info@medispo.net
www.medispo.net

� Centrum GVP (skupinové cvičení)
Gymnázium Na Vítězné pláni 1160
Praha 4-Vyšehrad
www.medispo.net

� Rekondiční centrum Plzeň
13. ZŠ, Habrmanova 2269/45
Plzeň-Slovany
tel.: 377 402 776, 777 715 628 (L. Pithardová)
www.medispo.net

� Rekondiční centrum Čáslav
Fitness TOP
Jungmannova 899, Čáslav
ZŠ Masarykova, Čáslav
tel.: 775 315 133 (S. Zoldová), 
       608 759 799 (M. Urbanová)
www.medispo.net

  – průvodce zdravým životním stylem 2007, distribuce ZDARMA
Vydává MediSpo, s.r.o., Sokolská 39, Praha 2, tel.: 224 965 721, fax: 224 942 417, 
e-mail: medispo@medispo.net, www.medispo.net
Grafická úprava: Comunica, a.s., Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany
Design: Jana Švástová, grafická úprava: Tereza Lechnýřová
Autoři: MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., Mgr. Karolína Hlavatá, Alena Bretšnajdrová 
Odpovědná redaktorka: Mgr. Dana Fragnerová
Praha 2007

Adresy a kontakty rekondičních center

www. linda-linie.cz  
linda-linka: 800 800 127Linda-Linie

Program hubnutí Linda-Linie se může stát pomocníkem a průvodcem při vašem 
boji s nadbytečnými kilogramy. Vašimi průvodci budou Luboš XAVER Veselý a jeho 
kamarádka LINDA.

Najdete zde komplexní informace o problematice:
� obezita (jak a proč vzniká, zdravotní rizika, jak účinně léčit atd.)
� hubnutí (zásady snižování hmotnosti atd.)
� výživa (redukční jídelníček, vhodné potraviny, dietní vaření atd.)
� pohyb (zásady cvičení, jak váhu udržet atd.).

Za vaši pozornost určitě stojí pravidelně aktualizované XAVERovy blogy a LINDIN deníček, 
zapojit se můžete i do diskusního fóra nebo si jen spočítat svůj BMI.

Pro slečny a dámy připravujeme „Speciál pro ženy“.
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zentiva

Přátelství na život a na smrtLinda-Linie
Linda na houpačce

Linda nedá na svého kamaráda dopustit, jsou to nerozluční přátelé. Už spolu zažili hodně legrace. 
Někdy ale všechno nedopadne tak, jak by mělo, nebo spíš dopadne.

aneb pár kilo dolů by bodlo, Xavere

Dej mě dolů. 

Koukej, zafunguje fyzika. Hm, úžasné...

No, tobě se to řekne... 

Nebo spíše gravitace?!

Pár kilo dolů by bodlo, Xavere 
Ten tomu zase dal... Vždycky to myslí dobře, ale koukněte, jak to dopadlo.
Začni se sebou něco dělat, nebo na to doplatíš.
Zdraví máš jen jedno. Ale já ti pomůžu. Vždyť přece stačí tak málo.

Pro začátek se podívej na www.linda-linie.cz a nebo zajdi ke svému lékaři.


