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� INSPIRATIVNÍ LIDÉ

PROČ SE VÁM NEDAŘÍ: 
MŮŽE ZA TO VAŠE 
ŽIVOTOSPRÁVA?

Máte pocit, že se Vás problémy se špatným stravováním netýkají? 
Že s nevhodnou životosprávou nemůže souviset to, že jste v trvalém 

stresu a máte čím dál méně energie? Co když ale právě v této oblasti 
děláte něco nesprávně? Přečtěte si postřehy výživové poradkyně HANY 
MOJŽÍŠOVÉ, ordinaci si otevřela v Praze poblíž Václavského náměstí.

PRO RADU SI CHODÍ UŽ 
DVACÁTNÍCI A TŘICÁTNÍCI
„Někomu to zní absurdně, ale nejvíce 
nespokojení jsou se svou váhou a způso-
bem života mladí lidé – od pětadvacátého 
do pětatřicátého roku života,“ udivuje na 
úvod Hana Mojžíšová. Tak to alespoň 
vyplývá ze statistiky, kterou si vede o své 
klientele. „Když jsem ordinaci otevírala, 

předpokládala jsem, že za mnou budou 
chodit hlavně mladé maminky po porodu 
nebo počínající boubelky kolem čtyřicítky, 
ale spletla jsem se,“ přiznává. 
„Chodí za mnou i lidé štíhlí, kteří na první 
pohled nemají se životosprávou žádný 
problém, ale opak je pravdou. Trápí je, 
že jsou vystresovaní z práce, nestíhají jíst 
a někteří cítí, že mají nakročeno k celko-
vému psychickému zhroucení. V součtu 
65 až 70 procent mé klientely tvoří ženy,“ 
říká. „Doba je totiž až moc uspěchaná, 
příliš pracujeme, ale málo se staráme 

o své zdraví.“ Ale jak poznáme, že i my 
potřebujeme změnit životní styl?

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE UVĚDOMĚNÍ, 
ŽE NĚCO DĚLÁME ŠPATNĚ
Stačí se rozhlédnout a příčinu vidí: „Lidé 
jsou v dnešní době hodně vystresovaní. 
Pracují deset až dvanáct hodin denně, 
nesportují, neodpočívají a stravují se po 

KVŮLI OBEZITĚ NEMUSÍTE DOSTAT PRÁCI
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restauracích 
a rychlém ob-
čerstvení. A to je 
počátek jejich zkázy,“ 
tvrdí poradkyně a přidává 
vysvětlení: „Zdravá životo-
správa není jen o zdravém 
stravování, to je jen jeden díl. 
Důležitý je pohyb, přiměřená míra 
stresu a v neposlední řadě odpočinek.“ 
O tom se ale podle ní dnešní generaci 
dvacátníků a třicátníků může jen zdát. 
„Zaměstnavatelé na ně kladou přehnané 
nároky, případně je na sebe mladí lidé 
nejen ve vysokých funkcích kladou sami. 
A to je špatně,“ podotýká. „Ačkoli si teď 
možná připadáme zdraví a v pohodě, 
za deset patnáct let se na nás všechny 
nešvary dneška podepíšou.“ 
Nesportuji pravidelně? 
Nevím, jakou stravou se udržet v kondici, 
a přitom nemuset držet žádnou dietu? 
Neumím odpočívat? 
Příliš se nervuji z práce? 
To jsou otázky, které nás mají znepokojit. 

„Nejdůležitější je uvědomit si, že něco 
není v pořádku. To je první a nejdůležitější 
krok k tomu, abychom dospěli k rozhod-
nutí, že je třeba začít něco dělat.“ 

ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST
LIDÍ JE VELMI NÍZKÁ
Většina z nás to zná. S nadváhou bojuje-
me tak, že začneme držet dietu. Připadá 
nám to přirozené. V dnešní době jich je 
přece tolik – bezlepková, bez sacharidů, 
bez tuků, stravování pomocí práškových 
nápojů. Jenže nic z toho není napořád. 
Ano, zhubneme, dokonce možná i hodně, 
ale na jak dlouho? 

Podle Hany Mojžíšové tu je v souvislosti 
s dietami podstatné varování. „Každou 
další dietou si můžeme poškodit organis-
mus. Hrozné je, že lidé něco drží, a přitom 
nemají zdravotní gramotnost, nevědí, co 
znamená SPRÁVNĚ SE STRAVOVAT. Mají 
pocit, že když nebudou jíst sladké, smaže-
né a tučné, stačí to. Snaží se být sami 
sobě doktory, ale dávají všanc své zdraví. 
To je chyba, která se může vymstít.“ 
Termín racionální stravování je odvozen 
od slova racio = rozum. Jde o komplexní 
životní styl, jehož podstatou je, že je na 
celý život, nikoli jen na měsíc nebo rok. 
„Proto lidé vyhledávají výživové poradce 

MUDr. HANA MOJŽÍŠOVÁ
� Je vystudovaná dětská lékařka, 
obor vnitřní lékařství.
� Absolvovala postgraduální 
vzdělání v oboru obezitologie 
dětí a dospělých.
� Je členkou České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty 
Purkyně, Společnosti pro výživu 
a Aliance výživových poradců 
České republiky.
� Má vlastní poradenskou kancelář 
v pražské Opletaletalově ulici, navíc 
pracuje jako lékařka pro OB kliniku, 
která se zabývá léčbou obezity.
� Zakládá si na rozumném životním 
stylu, kdy člověk přemýšlí jak o tom, 
co konzumuje, tak o tom, jak často
a kvalitně se hýbe.
� Upozorňuje na souvislosti mezi 
životosprávou a stresem, potažmo 
nedostatkem energie, a úspěchem 
či neúspěchem v zaměstnání nebo 
podnikání.

NADVÁHA HROZÍ NEMOCEMI A NIŽŠÍM VÝKONEM
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– aby pochopili, jaké potraviny mají jist 
a jak je připravovat, aby jim to chutnalo, 
necítili se nikdy hladoví, měli dostatek 
energie na celý den a byli šťastní,“ říká 
Hana Mojžíšová s tím, že každý by se měl 
stravovat jinak, protože každému prospívá 
něco jiného. „Každý máme jinou DNA. 
Nemůžeme jíst totéž. Hodně záleží na 
genetice. Například to, zda máme sklony 
k pomalému metabolismu nebo určitým 
druhům nemocí. To ovlivňuje složení naší 
stravy už v prvních dvou letech života.“ 
Jen se nad tím zamysleme: Zdraví dítěte 
ovlivňují především rodiče tím, čím své 
dítě krmí. „Budeme-li už malé děti cpát 
tučnými omáčkami, hranolky a sladkost-
mi, s největší pravděpodobností budou 
mít potíže s váhou i v pozdějším věku.“

SMYSLUPLNÝ POHYB? SVIŽNÁ 
CHŮZE NEBO JÍZDA NA KOLE
Do racionálního životního stylu patří po-
hyb. „Moje generace, tedy dnešní pade-
sátníci, šedesátníci a výše, měli v mládí 
více pohybu. Chodili jsme pořád pěšky. 
Do školy, do práce, s dětmi, na nákup. 
Dnes neudělá většina populace více než 
dva tisíce kroků denně, a to je málo.“ 
Studie Světové zdravotnické organizace 
doporučuje být v pohybu alespoň hodinu 
denně, bez ohledu na naši hmotnost.
„Pokud ale opravdu chceme zhubnout, 
musíme se denně hý-
bat alespoň 45 minut v kuse a ve správné 
tepové frekvenci.“ 
A jaký sport považuje za nejlepší na hub-
nutí a udržení celkové kondice? „Rychlou 
chůzi, to je nejpřirozenější lidský pohyb. 
Druhá nejvhodnější je jízda na kole po 
rovině,“ říká. „Samozřejmě je žádoucí tělo 
alespoň třikrát týdně posílit, k tomu však 
není nutné drahé členství v posilovně. 
Postačí cvičení s vlastní vahou doma 
na podložce třikrát týdně nebo praktiko-
vání jógy. Důležitá je ale pravidelnost, 
hýbat se dvakrát týdně nemá moc smysl. 
Musíme tělo naučit pohybu každodenně.“

NÁSLEDKY ŠPATNÉ 
ŽIVOTOSPRÁVY SI MŮŽEME
NÉST DO KONCE ŽIVOTA
Sečtěme si naše poznatky:
Díky pravidelnému pohybu a racionální 
stravě můžeme být v soukromém i pra-
covním životě úspěšnější a spokojenější. 
Jak ale strava a pohyb mohou souviset 
s naší kariérou? Hana Mojžíšová sahá do 
své praxe. „Chodí za mnou muži i ženy, 
které trápí, že nemohou sehnat práci, 

a ptají se mě proč – jestli to nemůže mít 
souvislost se špatnou životosprávou. Po-
dle mě určitě. Je v tom i vizuální problém. 
Když na pohovor přijde deset lidí, dva 
budou mít nadváhu a ostatní budou 
štíhlí, koho si firma vybere raději? 
Samozřejmě štíhlého člověka, protože 
je reprezentativní. Nadváha, či dokonce 
obezita svědčí o tom, že člověk neumí 
uřídit sám sebe a svůj život. Mnozí nadří-
zení přemýšlejí takto: Jak by pak mohl 
zvládat své pracovní povinnosti, nebo 
fungovat na vyšších postech a něco 
organizovat?“ vysvětluje Mojžíšová a při-
dává ještě jeden postřeh. „Nadváha je 
spojena s vyšším rizikem nějakého váž-
nějšího onemocnění a nižším pracovním 
výkonem. A o to zaměstnavatelé nestojí. 
Proto je důležité starat se o sebe, a hlavně 
začít řešit svůj životní styl dříve, než nás 
dostihne nějaký problém.“
Obvykle to podle ní začíná zvýšeným tla-
kem a cukrovkou. „Ani jedno nebolí, proto 
to lidé nemají potřebu řešit. Leč až začne 
něco bolet, pak už je na nějaká opatření 
většinou pozdě a následky špatné životo-
správy si člověk nese do konce života.“ 

INFORMACE NA INTERNETU 
MOHOU BÝT ROZPORUPLNÉ
Rozhodneme-li se změnit svůj životní styl, 
často hledáme informace na internetu. 
Hana Mojžíšová před tím varuje. „Lidé, 

zejména mladí, kteří internetu bezmezně 
důvěřují, zjišťují, že co internetová strán-
ka, to jiný názor. Autoři si protiřečí, hájí 
své zájmy nebo mylná přesvědčení, ne-
vzdělávají se, a pak z řady článků může 
čtenář dojít k názoru, že bezlepková, raw 
nebo paleo strava je nejlepší pro snížení 
váhy. Tak to rozhodně není, a pokud ně-
která tvrzení platí, tak vždy s ALE. Znovu 
zdůrazňuji: Každý jsme jiný a nemůžeme 
mít univerzální cesty. Proto by lidé raději 
měli zajít do knihovny pro odbornější li-
teraturu nebo se přemoci a zajít k dieto-
logovi,“ zdůrazňuje Hana Mojžíšová. Ale 
jedním dechem dodává, že výživové pora-
denství není povolání jako každé jiné, jež 
mohou dělat lidé bez praxe, vzdělání nebo 
živnostenské listu. „Proto je důležité 
vybrat si, ke komu si pro radu půjdu.“ 

MUŽI BÝVAJÍ VE ZMĚNĚ 
ŽIVOTOSPRÁVY ÚSPĚŠNĚJŠÍ
Na závěr se opět probírá statistikami. 
„Někoho to může překvapit, ale úspěš-
nější v navykání na nový životní styl jsou 
muži. Už z první schůzky odcházejí s tím, 
že od této hodiny, minuty, vteřiny začínají 
nový život, a neexistuje pro ně krok zpět. 
A také tak činí. Nepolevují v budování 
lepších návyků, pečlivě volí každé jídlo, 
sportují a učí se pravidelně odpočívat.“ 
Proč je to u žen obtížnější? „Sice mají vůli, 
ale často ne takovou výdrž. Navíc jsou 
hodně ovlivnitelné svými partnery. Měla 
jsem tu dívku, která byla zvyklá sportovat. 
Díky tomu byla štíhlá. Pak se seznámila 
s chlapcem, který žádný sport nepěstoval 
a miloval smažená jídla. Záhy ztloustla 
třiadvacet kilogramů. Nakonec se 
s dotyčným partnerem stejně rozešla, 
protože zjistila, že se na sebe už nemůže 
podívat do zrcadla, ale ani po jeho boku 
není schopna něco změnit, nemá totiž 
podporu, ba naopak je demotivována
a odrazována slovy: ,Neblbni, žijeme jen 
jednou... Mně se líbíš... Pojď si dát raději 
smažák, nadlábneme se.‘“
Hana Mojžíšová nemluví o případech, kdy 
lidé bez pomoci končí v péči lékařů na 
obezitologické klinice a zjišťují, že si ne-
zdravou životosprávou dost možná zkazili 
život a se zdravotními problémy se mohou 
potýkat do konce života. 
Zamysleme se nad tím.
Jak žijeme?
Jak dbáme o své zdraví?
Jakou energii máme v práci?
Chceme vést smysluplný a plnohodnotný 
život?      �

Když 
na pohovor 

přijde 10 stejně 
kvalifikovaných lidí, 

z nichž 2 budou obézní 
a ostatní štíhlí, koho 

si firma vybere 
raději?
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