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Kvapkáte si
závislosť?

– TUK
+ SVALY

Sladký hlad

Návod na dokonalé
mužské telo

Dúšok chémie

Porazila

Skrytá cukrovka
otvára chladničku
Ak vypijete čistidlo,
mlieko vás nezachráni

Čierna hodina
O jedenástej si dajte
na svahu pozor

alergiu
Zdenka Predná nespí
s telefónom pri hlave
a neje jedlá z mikrovlnky

Do leta
Muži sú vraj v chudnutí disciplinovanejší
a cieľavedomejší.
Prečo potom toľkí zhadzujú tuky a naberajú svaly len
teoreticky? Je načase priložiť ruku
k dielu! Radí osobný kondičný tréner
Mgr. Martin Roháček.

Predsavzatie: Chcem schudnúť
Igor, 33 rokov, 150 kg, IT špecialista
Pri hmotnosti nad stodvadsať kilogramov
sa výrazne zvyšujú zdravotné riziká. Telu sa
ťažko hýbe, ľahko sa zadýchate, aj pri pomalých krátkych pohyboch lapáte dych. Srdce
musí pumpovať dvakrát viac ako pri ideálnej hmotnosti. V tomto momente sa proces
chudnutia nezačína cvičením, ale správnym
stravovaním. Stačia malé zmeny na to, aby
ste sa ľahko a rýchlo zbavili prvých kíl, ktoré
vám dodajú energiu, pocit ľahkosti a odhodlanie.
 Pravidelne a dostatočne pite vodu, striedajte neochutené minerálky, vynechajte
sladené nápoje.
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 Jedzte pravidelne a kontrolovane – zapisujte si, čo ste zjedli, aby ste získali reálny
súhrn.
 Jedzte pomaly, po menších kúskoch, každý
poctivo prežujte.
 Nedojedajte! Keď vám telo vyšle signál,
že je sýte, verte mu a prestaňte jesť, aj keď
máte ešte niečo na tanieri.
 Nevynechávajte hlavné jedlá. Raňajky,
obed, večera sú pre telo najdôležitejšie.
 Nebuďte bez jedla dlhšie ako päť hodín.
 Jedzte vtedy, keď začnete pociťovať hlad,
nie až vtedy, keď od hladu „zomierate“.
 Každé jedlo musí obsahovať bielkoviny.
Aspoň 10 gramov, maximálne 50 gramov
na jednu porciu. Nájdete ich nielen vo vaječnom bielku a v tvarohu, ale aj v mäse,
pečeni a obličkách, v mlieku, sóji a strukovinách.

 Nevyhýbajte sa konzumácii tukov, najmä
rastlinných vo forme olejov lisovaných za
studena, rôznych orechov a semien.
 Určite si jasné a reálne ciele. Napríklad zhodiť 1 kilogram tuku za týždeň.
 Raz za dva týždne sa uvoľnite. Doprajte si
jedlo a nápoj, ktoré máte radi. V akomkoľvek množstve a čase. Ale pozor! Na druhý
deň sa musíte vrátiť k zdravým zásadám!
 Začnite sa hýbať. Vo vašom prípade sa dá
nazvať cvičením aj tridsaťminútová svižná
chôdza. Dôležité je, aby ste sa spotili.
Po troch mesiacoch schudnete prvých desať
až dvadsať kíl. Potom môžete začať s posilňovaním veľkých svalových skupín, ako sú nohy,
chrbát, hrudník a brušné svalstvo v kombinácii
s aeróbnou aktivitou – chôdza, bicykel, orbitrek, aerobik –, čo telo stimuluje v spaľovaní.
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dokonalý

Vedeli ste, že...

Predsavzatie: Chcem nabrať
Tibor, 27 rokov, elektromechanik

... keď vás začnú páliť svaly, neznamená to, že rastú. Len sa v nich nahromadil laktát, anióny kyseliny mliečnej, a to
spôsobuje intenzívne pálenie. Sťahy
svalov musíte cítiť pri každom opakovaní, nie až pri poslednom. Vtedy cvičíte
správne.

Ak nedokážete pribrať, ste podvyživený.
Prijatá energia nestačí organizmu na správne fungovanie. V dnešnej dobe je paradoxne takmer osemdesiat percent populácie
podvyživených. Nedostatok energie sa však
u mnohých dostal do štádia, keď telo už
nemohlo chudnúť, pretože by sa zničilo.
A tak naopak, začalo aj z toho mála priberať,
tvoriť si zásoby. Výživa je osemdesiat percent z dosiahnutého výsledku.

Predsavzatie: Premeniť tuk na svaly
Matej, 38 rokov, 100 kíl, podnikateľ

O Jedzte pravidelne šesť jedál denne.
O Nemôžete pociťovať hlad dlhšie ako tridsať minút.
O Nevynechávajte hlavné jedlá – raňajky,
obed ani večeru.
O Dbajte na zvýšený príjem bielkovín. Minimálne 2 gramy na kilogram telesnej hmotnosti za deň.
O Prijímajte viac tukov, minimálne 1 gram
na kilogram telesnej hmotnosti denne.
O Jedzte dostatok sacharidov – od 300 do
500 gramov denne.
O Buď vydávajte menej energie, alebo začnite viac jesť.

Hoci to znie pekne, tuk sa nedá premeniť
na svaly. Ide o úplne odlišné tkanivá s inou
štruktúrou, funkciou a vlastnosťami. No
v tréningovom procese sa dá zamerať na
spaľovanie tuku pri súčasnom budovaní svalovej hmoty. Je to však jedno z najnáročnejších zameraní.

Tréning musí pozostávať z posilňovania
a aeróbnej aktvity. Pri posilňovaní prvý polrok využívajte komplexné viackĺbové cvičenia, ktoré zaťažujú hlavné svalové skupiny
– nohy, hrudník, chrbát, ramená, brucho.
Podporia tvorbu novej svalovej hmoty a sú
vítane kondične náročné. Krvný obeh je nútený rýchlejšie okysličovať celé telo, a tým
aj efektívnejšie uvoľňuje energiu z tukových
rezerv. Ako aeróbnu aktivitu voľte chôdzu
do kopca, stacionárny bicykel, orbitrek, plávanie, džoging, in-line korčuľovanie, pričom
sa snažte udržať tep v aeróbnom pásme.
Najefektívnejšie spálite tuk ráno nalačno
alebo ihneď po posilňovacom tréningu. Minimálny čas je dvadsať minút, dolná hranica
tepovej frekvencie aeróbneho pásma je šesťdesiatpäť percent maximálnej a horná hranica deväťdesiat percent. Vypočítajte si to:
220 – vek = maximálna tepová frekvencia.
Maximálne tepová frekvencia x 0,65 = minimálna aeróbna tepová frekvencia
V stravovaní klaďte dôraz na príjem bielkovín a tuku. Ak aspoň dva mesiace dodržiavate dvanásť zásad zdravého stravovania,
je načase začať so správnym pomerom
bielkovín, tukov a sacharidov a vhodným
načasovaním jedál v správnom objeme. So
stravovacou vedou vám pomôže osobný tréner alebo výživový poradca.



Veronika DANIČOVÁ
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HÝBTE SA A JEDZTE

O Konzumujte plnohodnotné, prírodné jedlá. Nenahrádzajte cereálie, ovocie a cestoviny sladkosťami, cukrovinkami a pochutinami.
O Pite veľa vody, aspoň dva litre nesladených tekutín denne.
O Dostatočne odpočívajte, spite aspoň osem
hodín denne. Niekedy si doprajte spánok
aj popoludní.
O Doplnky výživy vám pomôžu zvýšiť príjem
energie, ktorý nezvládnete zjesť. Poraďte
sa o nich s odborníkom na výživu alebo so
vzdelaným kondičným trénerom a aj s lekárom, aby ste si zbytočne nezaťažili pečeň.
O Trénujte ťažko, intenzívne a hlavne pravidelne, každý druhý deň. So záťažami,
ktoré zvládnete, ale neurobíte s nimi viac
ako osem opakovaní. Na druhom tréningu
vykonajte s tou istou záťažou deväť opakovaní, možno desať. Na treťom tréningu
robte s rovnakou záťažou opakovania do
zlyhania. Keď sa dostanete na dvanásť opakovaní, zvýšte záťaž o päť až desať percent
a pokračujte v rovnakom tempe. Medzi
sériami robte šesťdesiat- až deväťdesiatsekundové prestávky a medzi cvičeniami nie
viac ako dvoj- až trojminútové. Q
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