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Kvůli hormonální léčbě se mi zhubnout dlouho   nedařilo. I přes střídmou stravu a pohyb jsem stále přibírala.

Jana Vetterová patnáct let bojovala 
s nadváhou. Zhubnout dokázala až 
s pomocí výživové specialistky.

Těhotenství mi 
dalo zabrat.

Jana Vetterová říká: „Byly 
i doby, kdy jsem sice byla, 
jak se říká, krev a mlíko, 
ale mohla jsem si dovolit 

i minisukni. Ale časy se změni-
ly – zhruba v osmnácti letech se 
u mě začala projevovat rodová 
dispozice ke snadnému tloustnutí, 
a já v tom pěkně lítala. Stále jsem 
ale ještě měla optimální váhu, 
tedy pokud jsem se hýbala a ne-
cpala se sladkým. Když jsem se 
v roce 2001 odstěhovala za příte-
lem, přizpůsobila jsem svůj život 
jeho. Vdávala jsem se už tlustá.“ 

Nulový pohyb a nezdravá stra-
va ji v roce 2003 vystřelily až na 
váhu 109 kilo, což bylo při výšce 
160 centimetrů opravdu hodně. 
„Ani přehoupnutí přes metrák 
mě nešokovalo dostatečně na to, 
abych s tím něco udělala. Byla 
jsem monstrózně obézní. A slepá. 
Zrcadlo se stalo mým nepřítelem, 
a tak jsem se do něj raději nedí-
vala. Pak se můj vztah rozpadl 
a já najednou prozřela. Už jsem 

ZAJÍMAVOSTI O JANĚ

Odkud: z Prahy 
Věk: 40 let Výška: 160 cm
Znamení: Rak
Oblíbené motto: Život se 
musí prožít, ne přežít.
Zaměstnání: produktová 
manažerka, nyní na 
mateřské dovolené
Koníčky: fotografování, 
cestování, čtení, šití
Oblíbené jídlo: bramboro-
vá kaše, čerstvé pečivo
Za 6 měsíců zhubla o 13 kg. 

87 kgPŮVODNÍ 
VÁHA:

74 kg
SOUČASNÁ 

VÁHA:

nechtěla být slepá ani tlustá a bě-
hem dvou let zhubla jsem sama na 
72,5 kila. A váhu jsem si poměrně 
dlouho držela,“ vzpomíná. 

S novým vztahem a zdravot-
ními problémy s následnou hor-
monální léčbou už ale nebyla 
schopná váhu kontrolovat. „Jedla 
jsem střídmě a dost se hýbala, ale 
vůbec to nepomáhalo. Naopak 
jsem stále přibírala. Pak jsem otě-
hotněla a moje těhotenství bylo 
všechno, jen ne ideální. Nemohla 
jsem jíst ani pít. Omdlévala jsem, 
snad patnáctkrát denně jsem 
zvracela. Tělo se miminku brá-
nilo a já skončila na kapačkách 
v nemocnici. Nakonec vše dobře 
dopadlo, a i když mi až do porodu 
bylo strašně zle, odnášela jsem si 
z porodnice nádherného chlapeč-

ka Eliáše a 87 kilo živé 
váhy. Sice to nebylo 
tak strašné, ale já se 
rozhodla, že když už 
jsem ‚stará maminka‘, 
nechci k tomu být ješ-
tě tlustá. Nutně jsem 
potřebovala fyzickou 
kondici, abych dítě 
zvládla, a také jsem se 
chtěla líbit sama sobě, 
a ne se za sebe stydět,“ 
vysvětluje Jana. 

Nechtěla už hub-
nout špatným způ-
sobem, a vyhledala 
proto paní doktorku 
Mojžíšovou. „Očeká-

vala jsem, že od ní dostanu jasně 
dané jídelníčky s určenou kalo-
rickou hodnotou, ale její přístup 
mě překvapil. Nic mi nezakazuje, 
jen doporučuje a stále vysvětlu-
je, proč je tohle špatné a to zase 
dobré. Upozorňuje mě na chyby 
v jídelníčku, a díky tomu je hub-

pravdivý příběh
NAŠÍ ČTENÁŘKY

Se synem 
Eliášem 
vyráží Jana 
obden na 
dlouhé 
procházky.

Cíl zněl: Zhubnout!



INZERCE

Kvůli hormonální léčbě se mi zhubnout dlouho   nedařilo. I přes střídmou stravu a pohyb jsem stále přibírala.

Musela jsem volit 
kompromis.

 PÁR TIPŮ A TRIKŮ PRO VÁS:
D POHYB VENKU
„Nedílnou součástí mého 
života je teď pohyb. V létě 
a na podzim jsem se synem 
každý druhý den vyrážela 
na minimálně hodinové, ale 
většinou delší svižné pro-
cházky do lesa.“

D POHYB DOMA
„V zimě jsem omezila chů-
zi, ale přidala posilování, 
protože věk a hubnutí je na 
tělo nápor. Měla jsem štěs-
tí, že mi nadváha nezpů-
sobovala zdravotní potíže, 
spíš estetické a psychické.“ 

nutí snadné. Samozřejmě, že nic 
není zadarmo, musela jsem na 
sobě zapracovat a změnit spoustu 
věcí. Nesmím prostě šidit sama 
sebe a jít za svým cílem, který 
zněl zhubnout.“

V jídelníčku předně omezila 
pečivo a přílohy. „Miluji křupavé 
čerstvé pečivo a jsem přílohový 
typ. Moje nejoblíbenější jídlo je 
bramborová kaše i brambory na 
všechny způsoby, a to byl právě 
kompromis, který jsem musela 
udělat. Dnes už jím výrazně méně 
pečiva i příloh, přidala jsem maso, 
kterého jsem dosud tolik nejedla. 
Zeleninu mám ráda, v mém jídel-
níčku jí vždycky bylo hodně, a tak 
to zůstalo. Občas si dám i víno, 
sem tam pivo. Někdy mám chuť 
i na čokoládu, ale jen výjimečně. 
Naučila jsem se mlsat jinak, dělám 
si třeba raw tyčinky z oříšků, chia 
a konopných semínek, rozinek, 
ovesných vloček a datlové pasty.“ 

EUROMEDIA_G
WOOD_ZEMĚ

Jana má štěstí, že ji podporuje 
i manžel. „Tlusté blondýny ne-
jsou jeho typ. Když už nejsem 
bruneta, budu aspoň štíhlá,“ 
vtipkuje. „Na radu paní doktorky 
jsem začala chodit. Je fajn nosit 
o dvě čísla menší oblečení. Roz-
hodně si nemůžu dovolit obléci 
všechno a některé věci už nebudu 
nosit nikdy, ale je příjemné cítit 
se dobře,“ pochvaluje si. 

Jana je na mateřské dovolené, 
ale na zkrácený úvazek pracuje 
doma. „Po porodu jsem nepřestala 
pracovat, a to je náročné. Sklou-
bit práci, mateřství a hubnutí bylo 
a je komplikované. Někdy se kvů-
li nedostatku spánku cítím nesku-
tečně vyčerpaná. Také postrádám 
čas na své koníčky a těším se, až 
syn trochu odroste a já si třeba 
přečtu knížku, něco nafotím nebo 
ušiju. A už se nemůžu dočkat jara 
a léta. Rádi také jezdíme můžeme 
na kole, na něm totiž jezdit i se 
synem v cyklovozíku. Loni jsme 
s ním dokonce absolvovali dovo-
lenou u moře. Už se těším, až si 
zase dáme šestihodinový výšlap 
do kopce, bez těch kil navíc to 
půjde báječně.“ D 

Vyjádření MUDr. Hany Mojží-
šové, nutriční specialistky 

„Chtěla bych zdůraznit vytrva-
lost a houževnatost paní Jany. 
Kojení spojené s prací do noci 
k mateřství moc nepatří a stres 

těla i duše stejně jako deficit 
energie hubnutí blokuje. Jana 
hodlá svůj zaběhnutý náročný 
způsob života zvládat. Postupně 
se jí daří měnit způsob stravo-
vání a hlavně musí vydržet.“

Času je málo, 
ale na cvičení 
si ho najdu 
vždycky.


