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Teorie je jedna věc, aplikovat ji v praxi je věc druhá. Základní principy 
a postupy rotačního stravovacího programu jsem popsala
v e-booku. Máte cíl, máte teorii a nyní Vás krok za krokem v tomto 
pracovním sešitě, který se na 12 týdnů stane vaším společníkem,
provedu k cíli.

Jednotlivé kroky si vytiskněte a postupujte podle nich.

Tento pracovní sešit je Bonus I k e-booku Jak přepnout na štíhlost. 
Zlepšete své zdraví, kondici a doplňte energii, váhový úbytek 10 kg 
za 12 týdnů bude přidanou hodnotou. Tak je třeba na rotační program 
nahlížet.

Prohlášení

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Děkuji
za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoliv použití informací z tohoto materiálu
a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze ve Vašich rukách a autorka za ně nenese žádnou odpovědnost. V tomto materiálu
můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením nebo vyjádřením mého
názoru k této problematice.

Krok za krokem, jen 7 kroků a jste v cíli: Pracovní sešit k e-BOOKU
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Abyste svého cíle dosáhli, musíte se nejdříve poznat. Že se znáte? Určitě ano, ale pokud si první týden budete všechno zapisovat,
mnohem snadněji a hlavně efektivně si pak připravíte svůj rotační program k vitalitě. Jen díky těmto zápiskům dokážete identifikovat,
co děláte špatně. Poznáte, jaké tělu dodáváte živiny a v jakém množství. Zda to není moc, nebo naopak málo. Obojí je špatně.

Tato fáze sebepoznání je důležitá pro sestavení rotačního programu. Zapisujte si do stravovacího deníku všechno, co za týden sníte
a vypijete. Zapisujte si množství potravin i nápojů, zapisujte si časy jídla a pití. Jen na základě svého deníku zjistíte Váš skutečný příjem
a složení Vaší stravy. Deník si můžete psát rukou do připraveného formuláře, ale i na počítači ve wordu, v excelu, jak Vám to vyhovuje.
Ale zápisky rukou, kdy můžete mít vytištěný formulář pořád u sebe, jsou nejlepší. Nemůžete totiž zapomenout. Nepodceňujte důležitost
mít zápisky co nejpřesnější. Například: snídaně – chleba, šunka, sýr, čaj – Vám nebude stačit. Z Vašich záznamů si pak poměrně snadno
spočítáte nutriční složení svého dosavadního stravovacího režimu.

Pomocníci pro zápisky:

www.kaloricketabulky.cz
http://www.kaloricke-tabulky.cz/kaloricke-tabulky-potravin
http://www.kaloricke-tabulky.cz/zjednoduseny-kaloricky-denik
http://www.kaloricketabulky.cz/jidelnicek-bez-registrace.php

Zjistíte, jaké máte ve stravě množství bílkovin, sacharidů i tuků a jaké děláte při stravování chyby. Ty na Vás hned ze záznamů
vykouknou, i když si je běžně vlastně vůbec neuvědomujete.

Nechce se Vám psát deník? Pak pro Vás mám další tip.

Staňte se sběratelem. Dejte si tu práci a sbírejte obaly ze všeho, co za týden sníte. Od všechno, nic nevynechávejte a nešetřete se.
A co nemá obal, zapište si do notýsku. A na konci týdne, jako správný sběratel, si svoje poklady roztřiďte a zapište do formuláře deníku
najednou. Tuhle sbírku určitě nezpeněžíte, ale přinese vám poznání. Jaké?
• Zjistíte, čím své tělo krmíte.
• Naučíte se číst složení potravin na etiketách
• Uvědomíte se, kolik skutečných a kolik průmyslově zpracovaných potravin jste za týden snědli a kde a jak jste je zkonzumovali.

Krok 1 - Veďte si stravovací deník a profil hladu
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Formulář stravovacího deníku
Co jsem
snědl/a

a vypil/a
Množství Energie/kcal Bílkoviny/g Sacharidy/g Tuky/g Vláknina/g

Snídaně

Svačina

Oběd

Svačina

Večeře

Celkem
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Profil hladu

Tělo nám umí říci hodně věcí. Když se naučíme tělu dát, co potřebuje, časem se omezí na základní signály. Mám žízeň, mám hlad. A obojí
začnete mít rádi a nebudete se snažit hlad obelstít. Protože to bude skutečný hlad, který avizuje nutnost doplnění energie. Žádná
převlečená žízeň, žádná převlečená nuda, žádné převlečené trápení.

Tento formulář si vytiskněte a mějte během dne stále při sobě. Jakmile pocítíte hlad, poznamenejte si čas, své pocity v danou chvíli
(únava, nuda, chuť, hodně silný pocit skutečného hladu, stres, běžný hlad), co jste kvůli tomu snědli a co jste v danou chvíli udělali místo
toho, abyste si dali jídlo (procházka, práce, cvičení, protáhnutí…..). Takto zjistíte, jaké máte návyky a budete moci jednodušeji změnit své
stravování a poznáte, kdy jen tak něco strčíte do pusy.

Řeknete si právě teď, k čemu je to dobré. To všechno proto, abyste se naučili rozpoznat i svoje pocity a začali zdravě hubnout.

Čas Mé pocity Co jsem snědl/a Co jsem udělal/a
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Krok 2 - Zapisujte si své pohybové aktivity

Stejně jako je důležité zjistit svůj energetický a výživový příjem, je stejně důležité zjistit, kolik energie vydáte. I v tomto případě při
zapisování platí pravidlo, že nebudete nic vylepšovat a najednou nepoletíte do posilovny. To by vám totiž v sebepoznání nepomohlo.
Týden to ještě vydržte a žijte tak, jak jste žili dosud.

Do tohoto formuláře si zapisujte každou aktivitu trvající déle než 5 minut a odhadněte, jak byla intenzivní. Mezi lehčí aktivity patří třeba
utírání prachu nebo žehlení. Středně náročnou aktivitou je třeba chůze, mytí auta, minigolf, práce na zahradě, plavání. Mezi náročné
aktivity pak se řadí třeba aerobik, jogging, jízda na kole, pěší turistika s baťohem, tenis, spinning. Po dokončeném týdnu si podle

http://www.kaloricke-tabulky.cz/aktivity
http://www.kaloricketabulky.cz/tabulka-aktivit.php

lehce spočítáte svůj energetický výdej.
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Deník aktivit dne

Čas Co jsem dělal/a Čas v minutách připadajících na aktivity

Lehká Střední Těžká

Počet minut celkem
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Krok 3 - Zpracujte záznamy ze stravovacího deníku

Došlo na hodinu počtů. Suma sumárum. Jedna a jedna jsou v tomto případě opravdu dvě.
Zjistíte příjem a výdej energie. Zjistíte, zda Váš příjem odpovídá výdeji, zda přijaté množství bílkovin, sacharidů i tuků odpovídá tomu,
co by průměrně měl dospělý člověk přijmout.

Zapište si čísla z Vašeho stravovacího deníku do následující tabulky. Tabulku si pak přeneste do excelu a v něm si snadno nastavíte
výpočty pro průměrný denní příjem jednotlivých makrosložek (bílkovin, sacharidů a tuků), energie i vlákniny.

Nutrienty stávající složení

Datum Bílkoviny, Sacharidy, Tuky v gramech Energie Energie Gramy

Den 1 B S T E v kcal E v KJ Vláknina

Den 2

Den 3

Den 4

Den 5

Den 6

Den 7

Období příjem celkem

Denní průměrný příjem

Gramy B/S/T převedeny
na energii v kcal

Můj trojpoměr B/S/T

Trojpoměr pro redukci obecně 30 50 20
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Výpočet pro převod gramů B/S/T na energii:

Bílkoviny – průměrný příjem v gramech x 4
Sacharidy – průměrný příjem v gramech x 4
Tuky – průměrný příjem v gramech x 9

Tato čísla Vám budou sloužit pro určení hodnot množství potravin v novém rotačním jídelníčku. Jak s nimi nakládat se dozvíte
v kroku 5: Sestavení jídelníčku.

Užitečné odkazy

http://www.fitalita.cz/kalkulacky/bmr.html
http://www.kaloricketabulky.cz/jidelnicek-bez-registrace.php
http://www.bezhladoveni.cz/kalkulacka-denniho-prijmu-kalorii/
http://www.fitalita.cz/kalkulacky/whr.html
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Udělejte si shrnutí dosavadních kroků

Výchozí stav

Aktuální hmotnost

Cílová hmotnost

Odstraním     kg tuku

Cíl příklad:          Můj cíl:
1. zvýšit podíl proteinů v těle        1.
2. zvýšit podíl vody v těle        2.
3. zvýšit podíl minerálů        3.
4. snížit množství útrobního tuku       4.

Stávající příjem energie a makronutrientů s vlákninou
Energetický příjem     kcal/den
Příjem bílkovin     g/den 
Příjem sacharidů     g/den
Příjem tuků      g/den
Příjem vlákniny     g/den

Krok 4 - Ze záznamů stanovte novou denní dávku živin a energie
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Vypočítejte si svůj bazální metabolismus:

BMR (Basal Metabolic Rate) neboli bazální metabolismus je základní energetický výdej Vašeho těla v absolutním klidu. Naměřená
hodnota je odrazovým můstkem ke správnému hubnutí. Jak rychlé je vaše spalování?

http://www.fitalita.cz/kalkulacky/bmr.html
http://www.bazalnimetabolismus.cz/
http://www.mte.cz/kalkulacky/kalkulacka-bmr-bazalni-metabolismus

Zapište si hodnotu
Hodnota mého BMR

Ze zjištěných hodnot si nastavte novou denní dávku energie a živin pro své potřeby redukce.

Moje nová denní dávka živin ve stravě

Kcal

KJ

Bílkoviny Sacharidy Tuky

Procentuální složení

Energie v kcal

Gramy

Vláknina - g/den
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Nastavení příjmu energie

Kalorie a jejich počítání může být na chvíli zábava, která Vás motivuje. A pro naše účely rotačního plánu, abyste se naučili skladbu stravy
a velikost porcí důležitá zábava. Dlouhodobě ale je to neudržitelné a jakmile s redukcí a stabilizační fází podle tohoto programu skončíte,
zapomenete na ně. Kalorie nekalorie. Budete totiž mít nové návyky a nebudete potřebovat kalkulačku.

Jak zjistit energetickou potřebu

Při nastavení příjmu kalorií vezměte v úvahu Váš dosavadní energetický příjem, Váš BMR, Váš energetický výdej pohybem a Vaši
zdravotní situaci. Abyste hubli, musí být příjem nižší než výdej. Abyste hubli optimálním tempem, měl by váš energetický deficit (rozdíl
mezi příjmem a výdejem) činit 2000–4000 kJ za den. To mějte na paměti.
Nepřehánějte a nesnažte se nejíst. Čím méně v oblasti výživy neznamená tím lépe. Množství přijatých kalorií neznamená všechno,
důležitější je, z čeho kalorie pocházejí – to je základ úspěchu hubnutí. Proto máte v e-booku Jak přepnout na štíhlost kompletní seznam 
z čeho si jídelníček skládat a čeho se naopak vyvarovat.

Orientační pomůcka pro stanovení množství B/S/T

Bílkoviny 0,8 – 1 g bílkovin na kg váhy, sportující aktivně 1,5 - 1,8g na kg váhy
Sacharidy 2 g sacharidů na kg váhy
Tuky 0,3 g tuku na kg váhy

U tuků mějte na paměti, že to musí být zdravé nenasycené mastné kyseliny, které jsou součástí potravin v doporučených potravinách.
Pro redukci v rotačním programu platí, žádné přidané tuky.

A nezapomínejme na vlákninu, které bychom měli přijímat 20 – 30g denně!
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Tipy
Udělejte si smlouvu se svým JÁ a svými kily!
Tuto tabulku s vytiskněte a na následujících 12 týdnů i s jídelníčkem, který si vytvoříte, a grafem váhového úbytku nalepte na lednici.
Je to výborná pomůcka pro motivaci a udržení discipliny.

 Smlouva s mým JÁ
 Rotační program zahájen dne

 Během příštích 12 týdnů se naučím stravovat tak, abych zhubl/a, dostal/a se do pohody a zlepšil/a si zdravotní stav.

 Po 12 týdnech chci mít o 10 kg méně.

 V čem se mi zlepší život?

 V čem se mi zlepší zdravotní stav?



Bonus I

www.fitalita.cz 14

Vytvořte si svou představu změny

A zhmotněte si ji. Obrázkem, příkladem, fotkou. V našich myšlenkách a představách je spousta energie. Pokud si je zhmotníme,
umocníme je a představu směřujeme ke skutečnému cíli. Když budete kreslit, nestyďte se za výsledek, každý nejsme od přírody malířem.
Stačí štíhlá, šťastná a veselá figurka, několika tahy. Kresbičku nebo fotku, nebo jen číslo, si připevněte na lednici.

Připravte si graf pro 12 týdnů.

Nastavte na něm počáteční hodnotu hmotnosti a každé pondělí doplňujte o nové nižší hodnoty. Týden co týden vyměňujte svůj graf na
lednici, který umístíte vedle smlouvy s vaším JÁ a týdenním rotačním jídelníčkem.

Nestoupejte na váhu jindy než v pondělí ráno.
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Nejtvořivější krok. Pokud jste dočetli až sem, práce na Vašem novém já Vás baví. A tahle část Vás bude bavit ještě víc.

Podle Vašich chuťových preferencí, s ohledem na roční období a sezónní potraviny, jejich termické efekty a energii, si napište podle
informací z e-booku Jak přepnout na štíhlost seznam potravin, které do jídelníčku zařadíte.

Které potraviny do jídelníčku zařadím:

Krok 5 - Sestavení jídelníčku
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Na co musíte dát při výběru do seznamu pozor:

• Ve Vašem týdenním jídelníčku musí být obsaženy všechny složky stravy (makronutrienty – bílkoviny, sacharidy a tuky) a co nejvíce
   mikronutrientů (minerálů, stopových prvků, enzymů), aby získaná energie byla kvalitní.
• Jídelníček si sestavte tak, aby kombinace potravin násobily jejich pozitivní účinky na zdraví. Příklady některých synergií najdete
   v najdete v Bonusu II k e-BOOKU Jak přepnout na štíhlost.
• Výběr potravin, které do svého týdenního jídelníčku zařadíte, musí být dostatečně pestrý, abyste v průběhu jeho rotace dokonale
   využili všechny živiny.
• Potraviny je nutné vybírat i s ohledem na Vaše případné zdravotní indispozice a alergie.

Vzorový jídelníček naší figurantky a recepty pro inspiraci najdete v Bonusu II k e-BOOKU Jak přepnout na štíhlost.

Co do Vašeho nového stravovacího plánu vůbec nepatří:

• Průmyslově zpracované potraviny (nasycené tuky, majonézy, kečupy, uzeniny, paštiky, zákusky, sušenky….)
• Alkohol
• Cukr, umělá sladidla
• Tavené sýry
• Tučná masa
• Bílé pečivo
• Smažené potraviny

Stanovte si denní režim jídel, který budete po celou dobu dodržovat. Například:

• S – snídaně do 7.00
• SV1 – svačina do 10.00
• O – oběd do 12.30
• SV2 – svačina do 15.30
• V – večeře nejpozději do 18.30

Časový plán nastavte podle svého denního režimu a dodržujte ho po celou dobu 12ti týdnů.
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Teď z předchozího kroku víte, které potraviny musíte nakupovat.

Jak nakupovat?

• Potraviny nakupujte 1 x týdně na celý následující týden. Zajistíte tak, že nebudete zaskočení a nebudete vědět, jak je nahradit.
• Udělejte si nákupní seznam a nakupujte jen to, co máte na seznamu napsané. Bez seznamu na nákup nechoďte.
• Kromě potravin v seznamu je třeba mít doma vždy po ruce koření, cibuli, česnek, bylinky. Tyto nejsou nijak omezené, kromě těch,
   kterých víte, že Vám působí potíže. V použití koření a bylinek nejsou stanovena žádná pravidla, používat dle chuti, s rozvahou a třeba
   i s ohledem na stravování ostatních členů rodiny.
• Berte v úvahu trvanlivost potravin.
• Jednou za měsíc zkontrolujte stav trvanlivých zásob a podle potřeby je doplňte. Například rýže, luštěniny, ale případně i maso
   v mrazáku.
• Jednou za týden zkontrolujte obsah lednice – trvanlivé druhy ovoce, zeleniny, maso, mléčné výroky.
• Při nákupech se vyhýbejte marketingovým pastím supermarketů.

Jak vařit?

• Vařte jednou týdně.
• Vyčleňte si pro přípravu jídel na pracovní týden nedělní dopoledne.
• Nevěnujte mu více než 1,5 hodiny času. Pak je to otrava. A není to potřeba.
• Zhotovené pokrmy připravte do krabiček a popište dnem a druhem jídla.
• Nechte vychladnout a pak ukládejte do lednice. Pondělí – středa lednice, čtvrtek – pátek mrazák.
• Zmrazené obědy na další den vždy večer vyndejte z mrazáku do lednice.
• Nebojte se experimentovat.
• Ze stejných potravin dokážete vždycky připravit úplně jiné jídlo.
• Buďte kreativní a neztrácejte čas. Dlouhým vařením odcházejí z potravin živiny. Maximálně 30 minut na jedno jídlo.
• Rozvařte více jídel najednou, k dispozici máte určitě 4 plotýnky, 1 troubu, někteří rýžovary, nebo parní hrnce.
• Dobře si zorganizujte práci při vaření a uvidíte, že z neděle příprava ukrojí minimum času a zbude hodně času pro relax.

Krok 6 - Nákupní a kuchařská strategie
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Naplánujte si na každou neděli hodinu pro sebe. Jděte do parku, do lesa, vlezte do vany, pusťte si muziku a vezměte si k ruce tento
formulář. Slouží k rekapitulaci uplynulého týdne.
Zapište si svou váhu a všechnu svou fyzickou aktivitu. Poznamenejte si všechny problémy a věci, kterým jste museli čelit. Co Vás
rozladilo, na co jste měli chuť a jak jste to překonali. Do poznámek si také můžete uvádět reakce okolí, které záhy zjistí, že se s Vámi děje
něco nového, POZITIVNÍHO.

     Týden           Váha

     Průměrná délka denní aktivity         Jak se cítím        Poznámky

              45 minut a více      Skvěle    
              30 minut       Výborně   
              Méně než 30 minut                   Stresovaně
                      Nebaví mě to
         Motivovaně
         Unaveně
        

Krok 7 - Sebekontrola a disciplina v průběhu programu
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     Týden           Váha

     Průměrná délka denní aktivity         Jak se cítím        Poznámky

              45 minut a více      Skvěle    
              30 minut       Výborně   
              Méně než 30 minut                   Stresovaně
                      Nebaví mě to
         Motivovaně
         Unaveně
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     Týden           Váha

     Průměrná délka denní aktivity         Jak se cítím        Poznámky

              45 minut a více      Skvěle    
              30 minut       Výborně   
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Závěrem

Gratuluji Vám. Zvládli jste to a Váš nový stravovací plán máte hotový. Udělali jste ohromný kus práce na cestě k tomu, abyste byli zdraví,
fit a vitální. Cesta za štíhlostí je náročný výstup, jako když zdoláváte Mount Everest. Dnešní horolezci mají výhodu ve vyzkoušených
cestách, pevně instalovaných lanech a žebřících, lepším vybavení a mnohem důvěryhodnějších předpovědích počasí. I tak ale Everest
zůstává nevyzpytatelnou a nebezpečnou horou i pro klasické a maximálně jištěné výpravy na vrchol.

V cestě za štíhlostí jsme každý jedinečný – svou tělesnou konstitucí, genetickou výbavou, životní náplní a stylem, našimi přáními
i touhami, emočním rozpoložením, motivací, stavem vůle.

Pusťte se do dodržování svého nového stravovacího plánu na cestě za svým novým JÁ a až budete na konci své cesty, shrňte si, co jste
dosud pro své nové já udělali.

Zapište si svoje dosavadní úspěchy a pocity. Možná budete délkou seznamu všech pozitiv mile překvapeni.

Shodil/a jsem už ……….. kg.

Moje pozitiva příklad:         Napište si svá vlastní pozitiva:

Oblékl/a jsem o dvě čísla menší kalhoty.
Na meeting jsem si vzala sukni, kterou jsem nemohla dopnout.
Pásek zapínám o 4 dírky dál.
Cítím se mnohem lépe.
Naučil/a jsem se jíst.
Nedělá mi problém si sestavit zdravé jídlo.
Vím už, jak jídla kombinovat.
Probouzím se odpočinutý/á.
Nezadýchám se, když dobíhám tramvaj.
V autě se při couvání i s pásem snadněji otočím dozadu.
………..a mnohá další pozitiva, která vám vaše 12ti týdenní snaha přinesla.
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Děkuji Vám, že jste dočetli až sem a přeji Vám mnoho úspěchů. A pokud si najdete pár minut času, budu moc ráda, když mi napíšete, čím
Vám byl tento Bonus I Pracovní sešit nápomocný, co Vám přinesl a jak se Vám s ním pracovalo.
Pokud byste měli dotaz, potřebovali poradit, napište na fitalita@fitalita.cz.

Vítejte na společné cestě vstříc vitalitě!

Mgr. Jaroslava Matoušková

• Kouč pro zdravé stravování
• Certifikovaný výživový poradce
• Majitelka výživové poradny Fitalita
• Autorka metody Synergie potravin


