Jak
hubnou
herečky?
Když se řekne
herečka, asi se vám
vybaví krásná žena
se štíhlou postavou.
Ale nedejte se
zmást. I ony řeší
váhové výkyvy,
diety a hubnutí.
Vyzpovídali jsme
proto tři herečky,
které už svůj recept
na štíhlou postavu
našly. Nechte se
inspirovat i vy!
Text: Alexandra Paulovičová
a Ilona Laužanská
Foto: Robert Tichý
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hubnutí začíná v hlavě

Veronika Freimanová
Pod taktovkou výživové poradkyně Lady
Noskové z Diet Planu se během čtyř měsíců
zbavila šesti kil. Co ji při hubnutí nejvíc
překvapilo?
„Nikdy dřív jsem kila navíc moc
neřešila, ale poslední dobou jsem
začala mít pocit, že v rámci stárnutí
kradmým způsobem – kilo po kile –
přibírám. A když se mě při rozhovoru
do jednoho časopisu zeptali, jestli
mě při natáčení seriálu Vyprávěj
vycpávají, rozhodla jsem se s tím
něco udělat. Hubnutí zkrátka musí
začít v hlavě,“ popisuje Veronika
Freimanová důvody, které ji přiměly
ke snaze shodit několik kilogramů.
Loni na podzim se pustila do změny
životního stylu pod vedením Lady
Noskové z Diet Planu. „Původně jsem
si myslela, že půjde hlavně o stravu
v pytlíku a prášky na hubnutí a že
budu během měsíce na své původní
váze,“ shrnuje svoje počáteční
představy Veronika. Ke svému
překvapení se ale dozvěděla, že by
měla jíst mnohem častěji, než byla
zatím zvyklá – tedy pět porcí denně.

Kvůli lavině pracovních povinností
byl totiž před začátkem hubnutí jejím
prvním jídlem oběd a druhým večeře.
Ta měla často podobu bagety, zhltnuté
na benzinové pumpě cestou domů ze
zájezdového představení. „Zpočátku
jsem Ladě tvrdohlavě opakovala, že při
svojí časově náročné práci nemám čas
připravovat si doma krabičky s jídlem
na celý den a dokupovat si k nim kupy
zeleniny. Ale ona byla tvrdohlavější
než já, za což jsem jí zpětně moc
vděčná. Nakonec to dopadlo tak, že
jsem vstávala ráno v pět, připravila
si krabičky s jídlem a vyrazila
na natáčení s jednou taškou navíc.
Výsledky na sebe nenechaly dlouho
čekat – po čtyřech měsících bylo
bez jakéhokoli náznaku hladu šest
kilogramů dole! Víc jsem ostatně
ani nechtěla,“ říká Veronika.
„Začala jsem se během natáčení
vyhýbat cateringům a místo toho
si vytáhla z krabičky vlastnoručně
připravený zdravý oběd nebo
svačinu.“ Doporučený jídelníček
se naštěstí skládá z jídel, která mají
výbornou chuť, jsou rychle hotová
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„je dobré dát si méně
kalorický oběd a dopředu
si naplánovat, kterou
z kalorických bomb zvolíte.
a dají se snadno připravit i pro celou
den na kafíčko,
rodinu. „U nás domaNejít
si všichniv jeden
oblíbili
třeba červenou čočku,“
naznačujei na sklenku vína.“
dortík
Veronika. Jejím novým jídelníčkem
se nechaly „nakazit“ i obě její dcery.
V rámci hubnutí bylo na programu
i cvičení aerobiku s kamarádkami
z KK-Aerobik – alespoň hodina týdně
nesměla v žádném případě chybět!
I v současnosti má Veronika
diář nabitý k prasknutí – dotáčí
seriál Vyprávěj a zároveň pracuje
na posledním dílu televizního cyklu
Nevinné lži, ve kterém se objeví
po boku Ivy Janžurové a Dagmar
Havlové. Na přípravu krabiček se
zdravou stravou si ale čas stále najde.
I když se ničeho nezříká a občas si
vychutná i pořádnou rodinnou večeři,
stále víceméně dodržuje „udržovací
dietní režim“. „Lada mě naučila
připravovat si tvarohové pomazánky,
které mi opravdu moc chutnají, bílé
pečivo nebo knedlíky vynechávám
úplně. Naučila jsem se ,složit si to
správné jídlo‘ i v restauraci. S Ladou
jsem se naučila přemýšlet nad tím, co
jím a výsledek mě moc mile překvapil.“
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