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Trpěla jsem 
i depresemi. 

Občas si dám 
čokoládu. 

Nebýt mých dvou dcer, asi bych to už dávno vzdala.  Jsou vším, co mě drží při životě.

Jaroslava Zechová své problémy 
zajídala. Při váze 104 kilo se rozhodla 
pro radikální změnu a uspěla. 

Jaroslava vzpomíná: „Hubla 
jsem opakovaně od svých 
šestadvaceti let. Při výšce 
166 centimetrů jsem vážila 

od 57 do 67 kilo, a nikdy jsem 
nebyla vyloženě hubená. Po na-
rození dvou dětí jsem od partnera 
i příbuzných často slýchala na-
rážky na mou postavu, což vedlo 
k tomu, že jsem držela různé diety, 
a tím se spustil kolotoč jojo efek-

ZAJÍMAVOSTI O JAROSLAVĚ

Odkud: Opavsko 
Věk: 51 let Výška: 166 cm
Znamení: Beran
Oblíbené motto: Překážky 
vyburcují naše vlohy, které 
by v nás za příznivých 
okolností zůstaly dřímat.
Zaměstnání: sociální 
pracovnice
Koníčky: procházky, jízda 
na kole, plavání, historie... 
Oblíbené jídlo: lilek 
plněný kuřecím masem, 
tvarůžky s mozzarellou 
Za dva roky shodila 28 kilo. 

104 kgPŮVODNÍ 
VÁHA:

76 kg
SOUČASNÁ 

VÁHA:

konzultace přes telefon, e-mail 
a Skype. Moc mi pomohla. Uká-
zala mi i cestu k vhodnému pohy-
bu. Posilovny jsou pro mě časově 
i finančně náročné, proto jsme 
zvolily několikrát týdně svižné 
hodinové procházky, na kterých 
i dnes ujdu kolem šesti kilometrů. 
V létě jezdím na kole, občas si jdu 

zaplavat, při nepříz-
nivém počasí jezdím 
na rotopedu, cvičím 
na rotaně a na míči.“ 

Zároveň se jí po-
dařilo změnit sedavé 
zaměstnání. „Nyní 
trávím část pracov-
ní doby v kanceláři 
a část pochůzkami 
venku, což mi vel-
mi vyhovuje. Ke 
zhubnutí mi ale 
pomohla i změna 
jídelníčku, s čímž 
mi paní doktorka 
Mojžíšová také 

pomohla. Upozorňovala mě na 
to, co je špatně, kde ubrat a které 
potraviny přidat. Zařadila jsem 
více druhů ryb a protože jsem 
nakonec změnila léky, tak i ze-
leninu. Často si dávám tvaroh 
v různých úpravách, mozzarellu 
nebo tvarůžky, bílé pečivo jsem 
nahradila žitným. Výrazně jsem 
omezila konzumaci cukru, jen 
občas si dám na chuť hořkou čo-
koládu – hlavně když se necítím 
v pohodě,“ sčítá změny, díky 
nimž za dva roky shodila 28 kilo. 

Paní doktorka jí pomohla 
i s psychikou. „Má obdivuhodný 
smysl kontaktovat mě, zrovna 
když jsem chtěla všechno vzdát 
nebo měla v plánu zhřešit. Tako-
vých chvil bylo hodně, protože 

tu. Po čtyřicítce jsem vážila mezi 
72 a 78 kily, ale pak přišly potíže 
v manželství, které nakonec vyús-
tily v rozvod. Bylo to velmi těžké 
období, kdy jsem kromě práce 
přestala chodit mezi lidi, jen jsem 
jedla a upadala do depresí.“ 

Jaroslava začala mít také vážné 
zdravotní problémy. „Prodělala 
jsem trombózu, masivní embolii 

a užívala jsem hodně léků. 
Počátkem roku 2015 jsem 
najednou vážila 104 kilo 
a cítila se strašně. Opovrho-
vala jsem sama sebou, byla 
jsem na sebe hodně naštva-
ná. Každý kopeček mi totiž 
působil zadýchávání, po 
trombózách mě bolely nohy 
a lékaři mi říkali, že musím 
zhubnout. Navíc se přidáva-
ly obavy ze samoty.“ 

Protože neměla důvěru 
k výživovým poradcům, 
vyhledala odbornou lékařku 
MUDr. Mojžíšovou z Prahy. 
„Potřebovala jsem opravdu 
dobře poradit, protože jsem 
tehdy brala varfarin, při je-
hož užívání je nutné ome-
zit konzumaci zeleniny. 
Paní doktorka se mě ujala 
a vzhledem k velké vzdále-
nosti mi poskytovala 

pravdivý příběh
NAŠÍ ČTENÁŘKY

Stále NEZTRÁCÍM NADĚJI

Na paní doktorku Mojžíšovou 
Jaroslava nedá dopustit – bez 
ní by to prý nezvládla.



Paní doktorka 
mě pochválila. 

Nebýt mých dvou dcer, asi bych to už dávno vzdala.  Jsou vším, co mě drží při životě.

Suroviny:
2 větší lilky, sůl 
1 velká cibule 
olivový olej 
300 g mletého hovězího 
masa 
100 ml bílého vína 
300 g loupaných rajčat 
z konzervy 
150 g tvrdého sýra 

TIP NA OBĚD

1. Lilky omyjte, osušte, podél-
ně nakrájejte na silnější plát-
ky, osolte a nechte vypotit. 
2. Cibuli oloupejte, nakrájejte 
najemno a orestujte ji v pánvi 
na rozpáleném oleji. Vmíchejte 
maso, přilijte víno a krátce po-
vařte. Poté přidejte rajčata i se 
šťávou a směs pozvolna duste 

Slané lilkové koláčky

pečuji o nemocnou maminku 
a někdy je to časově náročné. 
Mám ji ale velmi ráda a snažím se 
jí pomáhat, jak jen to jde. Volný 
čas tím pádem v podstatě nemí-
vám, omezuji kontakty se známý-
mi, nemám kdy chodit do společ-
nosti a s přibývajícím věkem sílí 
obavy, že si už nenajdu partnera. 
Abych na to nemyslela, upnula 
jsem se k další aktivitě: Věnuji 
se kosmetice a občas mě doma 

navštěvují ženy, které se snažím 
zkrášlit, pozitivně naladit a po-
radit jim s líčením či oblékáním. 
Stále neztrácím naději, že vyna-
ložená energie a pomoc lidem se 
mi jednou v dobrém vrátí.“ 

Nedávno navštívila paní dok-
torku Mojžíšovou v ordinaci 
v Opletalově ulici v Praze, kde 
jí osobně poděkovala. „Bylo to 
milé setkání. Pak jsem si udě-
lala procházku po Václavském 
náměstí a s dcerou, která studuje 
a žije v Praze, jsem se podívala 
do rozkvetlé Františkánské zahra-
dy. Ten výlet byl takový balzám 
na duši a ráda přiznávám, že když 
mě paní doktorka pochválila, 
zvedlo mi to sebevědomí. Sama 
jsem si poslední dobou všimla, 
že se za mnou zase po letech za-
čínají otáčet muži – a to je dobré 
znamení,“ raduje se Jaroslava. 

Oporou jsou jí také obě dcery. 
„Ta ‚pražská‘ se mnou všechno 
probírala na dálku, ta druhá mi 
zase zpočátku pomáhala s náku-

py a přidala se ke mně při pro-
cházkách. Martička s Haničkou 
jsou prostě vším, co mě drží nad 
vodou. Nebýt jich, dávno bych to 
vzdala. Vím ale, že mají svůj ži-
vot, a proto se snažím s tím svým 
něco dělat sama.“ 

asi 40 minut. Podle potřeby ji 
podlévejte vodou.
3. Lilky osušte papírovou utěr-
kou a z obou stran je krátce 
opečte v pánvi na oleji. Přendej-
te je na plech s pečicím papírem 
a rozdělte na ně masovou směs. 
Nakonec je posypejte nastrouha-
ným sýrem a ve vyhřáté troubě 
při 190 °C pečte asi 15 minut. 

INZERCE
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Jaroslava chce shodit ještě pár 
kilo. Jelikož se blíží léto, je k tomu 
vhodná příležitost. „Věřím, že to 
ještě půjde. Už jsem začala pra-
covat na zahrádce a víc jezdím na 
kole. Chystám se také s dcerou na 
Pálavu a určitě si to užijeme.“ D 

Dnes už se 
nebojím stoupnout 
si na váhu.


