
 

 

 

Newsletter č.1, 2014 
Milé klientky hany bany, 
 
s velkou radostí a nadšením vám 
oznamujeme, že jsme pro vás připravili 
první číslo newsletteru dámského 
fitness a wellness klubu hany bany.  
 
V pravidelných číslech newsletteru vás 
chceme informovat o všem, co vás 
zajímá z oblasti fitness, zdravé výživy, 
hubnutí a osobní motivace.  
 
Chceme vás také inspirovat zdravými a 
jednoduchými recepty a příkladnými 
menu. Budeme uveřejňovat vaše 
nejčastější dotazy a odpovědi na ně. 
Pokud máte nějaký námět na téma, 
které by vás zajímalo, napište nám na 
adresu: info@fithanybany.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Zdravý životní styl 
 
Co to vlastně je a proč to mám dělat? 
Naše tělo pracuje a my jeho činnost 
vnímáme jako samozřejmou. 
Očekáváme, že naše tělo bude stále 
zdravé a bez problémů. Když přijde 
nemoc, jsme překvapeni. Někdy se 
objeví první varovné signály, náznaky 
předčasného stárnutí, první příznaky 
nemoci. My je vesele ignorujeme a 
nevěnujeme pozornost řeči našeho těla, 
když se objeví bolesti hlavy, bolesti zad, 
špatné trávení nebo nachlazení. Pokud 
se tyto potíže často opakují, mohou být 
předzvěstí vážnějšího onemocnění.  
 
Potřebná energie 
To co jíme a pijeme, je pohonná látka 
našeho organismu. Některé potraviny 
obsahují plno potřebných živin a jiné 
jsou naopak plné chemických přísad a 
škodlivých látek.  Jaké je procento těch 
kvalitních a těch špatných potravin v 
našem jídelníčku? Pokud si týden 
povedete záznamy o tom, co jste 
zkonzumovali, hned na to přijdete.  
                                                                                                   
Jak jsme na tom? 
To, jak se právě cítíte, je jednoznačně 
fyzický faktor úspěchu, či neúspěchu 
Vašeho životního stylu.  
 
Svůj dobrý životní styl můžeme vytvořit: 
- optimální výživou a dostatečným 
pitným režimem 
- odpočinkem 
- pravidelnou tělesnou aktivitou 
- láskou k životu i sobě samému 
Jen tak můžeme od svého těla žádat 
maximum – zdraví a životní energii. 
 
Zdravý životní styl je nikdy nekončící 
proces, kdy stále objevujete nové. Učíte 
se zdravě žít a to má pozitivní dopad na 
váš život 
 
 
 
 

 
 
 

 
NIKE partnerem 
hany bany: 
 
Od nového roku je naším novým 
partnerem firma NIKE. Všem naším 
aktivním klientkám poskytuje slevu 
30% na veškerý sortiment eshopu jeho 
výhradního dodavatele pro ČR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachystali jsme pro vás speciální 
omezenou edici hany bany: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zveme vás na závod v krásném 
prostředí. Běháte? Poběžte s námi! My 
tam budeme! 
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Výživový TIP hany bany : 
Ovesné otruby  

Určitě jste již slyšeli o potřebě 

konzumovat vlákninu a také o jejích 

dalších pozitivech. Dnes vám chci 

napsat o ovesných otrubách a připojím 

také pár jednoduchých receptů, které 

se nyní po Vánočním hodování budou 

jistě hodit ;o). 

Ovesná otruba je vláknitý obal, který 

chrání ovesné zrno. Obsahuje jen velmi 

malé množství sacharidů a je velmi 

bohatá na bílkoviny a zejména na 

rozpustnou vlákninu. 

Proč jsou tak dobré? 

Ovesná vláknina má obrovskou 

absorpční schopnost, pojme až  20-ti 

násobek svého objemu vody.  Je třeba 

ji dostatečně zapít vodou. Vláknina 

nasaje, zvětší svůj objem a velmi rychle 

navodí pocit zasycení.   Má také velmi 

dobrý vliv na činnost střev. Pokud 

trpíte zácpami, vyzkoušejte.  

Nepřekračujte dávku 2,5 polévkové 

lžíce denně. 

Nasycení a nízká kalorická hodnota 

dělají z ovesných otrub cenného 

spojence v boji proti nadváze. Důležitá 

je kvalita otrub. Příliš jemně mleté 

nebo naopak příliš hrubé otruby nejsou 

dobré. Z osobní zkušenosti vám můžu 

doporučit otruby od společnosti 

Alnatura, které koupíte v DM drogerii. 

Jsou opravdu dobré, během čtyř dnů si 

v nich moli v mé špajzce udělali hody a 

to vedle stála mouka a rýže, kterých si 

ani nevšimli.  

Z ovesných otrub se dají dělat 

palačinky, lívanečky, toasty, pizza, 

chléb, sušenky a další. Můžete je přidat 

do obilných kaší, mletého masa a 

všeho, co vás jen napadne. Někdo je 

konzumuje ráno, aby ho během 

dopoledne nehonila mlsná, jiní si je dají 

v poledne jako toast, obložený šunkou, 

další uprostřed 

 odpoledne, ve chvíli slabosti, kdy je 

může posednout neodolatelná touha 

něco slupnout  a nebo na večer, když 

dostanou chuť hledat v ledničce něco, 

čím by se ještě na noc zasytili ;o). 

Recepty:  

Muffiny s dýní Hokaidó (180C, 40 min) 
9 lžic  ovesných otrub 

prášek do pečiva 

muškátový oříšek 

3 lžíce sušeného odtučněného mléka 

sladidlo stevia/sukralóza, med 

1 lžička skořice 

4 lžíce odtučněného jogurtu (tvarohu) 
2 vejce 

aroma rum 

200 g nastrouhané dýně/cukety 

  
Lívanečky/ toasty 

2,5 lžíce otrub 

1 bílek 

špetka soli 

špetka prášku do pečiva 

aroma Dr. Oetker dle chuti / rum, citron 

3 lžíce acidka, nebo nízkotučného 

jogurtu 

Pokud budete dělat toast, vynechte 

aroma. Lívanečky jsou vynikající 

s nízkotučný sýrem Riccota a trochou 

medu. Toasty upečte, prořízněte, 

naplňte šunkou, sýrem a znovu zapečte. 

 

Dotazy z poradny: 
Jsem maminka na mateřské dovolené a 

starám se hlavně o rodinu, jak si mám 

najít čas na sebe? 

Jste momentálně nejdůležitějším 

článkem Vaší rodiny. Když nebudete jako 

máma v pohodě, poznají to i vaše děti.  

Slibte si, že se o sebe začnete více starat. 

Požádejte členy rodiny, aby vám 

pomáhali.  Rezervujte si pro sebe 

pravidelný čas, kdy budete chodit cvičit a 

alespoň trochu relaxovat.  Naučte se  

vařit jednoduché a rychlé recepty, je jich 

mnoho. Vaření pak nezabere příliš 

mnoho času.  Ideální je příprava 

 v remosce. Všechny suroviny do ní 

dáte, zaklapnete víko a nic se už 

nestaráte. Plánujte jídlo dopředu. Pro 

děti i pro vás.  Nemůžete být 

pohodovou mámou, když budete mít 

nadváhu a budete se trápit sama nad 

sebou. 

Držela jsem krabičky a skutečně jsem 

zhubla 10 kg, pak jsem ale přestala a 

váha se mi okamžitě vrátila 

Pokud se rozhodnete vstoupit do 

programu krabiček, je velmi důležité 

zjistit, jakou kalorickou hodnotu toto 

jídlo má.  Pokud je tato kalorická 

hodnota nižší, než váš bazální 

metabolismus, je to špatně. Vaše tělo 

nedostává tolik energie, kolik 

potřebuje a jakmile skončíte a začneme 

jíst o něco více, tělo tento příjem 

okamžitě ukládá do zásob na horší časy 

a váha se vám postupně vrátí. Pečlivě si 

vybírejte svého dodavatele krabiček. 

Před vstupem do programu by vám 

měli změřit váš bazální metabolismus a 

stravu ušít na míru. Nicméně tento 

způsob stravování vás naučí jíst 

pravidelně 5x denně a to je velmi 

přínosné.  

Chodím na zumbu a ze začátku jsem 

hubla, ale pak se to zastavilo, jak je to 

možné? 

Tělo reaguje na změny. Ze začátku jste 

hubla, protože to pro vás byla nová 

sportovní aktivita. Je dost 

pravděpodobné, že jste před tím žádný 

sport neprovozovala. Zumba však není 

vhodnou pohybovou aktivitou pro 

spalování tuků a to z toho důvodu, že 

se po většinu lekce dostáváte do velmi 

vysoké tepové frekvence. Tím získáváte 

na kondici a posilujete svalstvo. Pro 

redukci tuku je nutné držet tepovou 

frekvenci v nižší hladině. Ideální TF 

spočítáte takto: 220 – váš věk x 0,5 -

0,65. Půjčte si na příští lekci zumby  

měřič tepové frekvence a svoji TF 

sledujte. 



Tínin sloupek: 

Letenka do mé hlavy 

A je to tady…2.1.2013 začínám nový 

rok s přesvědčením, že do léta bude 

všechno jinak. Díky bohu ještě mrzne a 

co si budeme povídat, kabát hodně 

zakryje, ale do ložnice v něm fakt 

nemůžu a tma není řešení, takže 

posledních pár kroků…Myšlenky mi letí 

jedna přes druhou, přestávám si být 

jistá, zda moje motivační rozhodnutí 

koupit si nové věci na cvičení po 

prvních úspěšně shozených kilech jako 

odměnu byl úplně dobrej nápad…Pane 

Bože to je zima, osm stupňů pod nulou. 

Představuji si jak asi vypadám, bez 

líčení, aby ze mě nezteklo, až se začnu 

potit…Rudá jak rajče z patnácti 

minutové chůze v tomhle počasí. Měla 

jsem jet autem, ale to je další moje 

předsevzetí, budu chodit co nejvíc 

pěšky. Jak by to taky vypadalo jezdit 

cvičit autem, když bydlím v podstatě za 

rohem. Vánoční výzdoba všude kolem 

mi nepřipomíná koledy a pohodu 

vánoční s rodinou, ale hromady jídla, 

přeslazeného pití  a taky silvestrovské 

drinky… 

Jsem u vchodu, poprvé beru za kliku 

HANY BANY…poslední nádech a jsem 

uvnitř. V první vteřině mě napadá, že 

mám poslední šanci na útěk, ve druhé 

vteřině slyším povědomý hlas jak říká: 

„Dobrý den, hned jsem u Vás.“ K hlasu, 

který si vybavuji z telefonu se přidává 

konkrétní obličej a něm milý úsměv, 

jasně už mi blesklo hlavou, slečna 

Monika… Je mi nad slunce jasnější, že 

teď už nikam nepláchnu. Snažím se 

uvolnit omrzlé tváře, abych k pozdravu 

přidala i úsměv, povedlo se…Nevím 

teda do jaké míry, naštěstí se nevidím 

v zrcadle...Ale doma mám jedno dost 

velké, proto jsem vlastně tady…Pohled 

do něj mi již delší dobu nečiní vůbec 

žádnou radost, vždycky tomu tak 

nebylo. Když to vezmu zpětně, byla 

jsem vlastně dost nevděčná, nevážila 

jsem si svých 58 kilo a všude hledala 

chyby, je mi jasný, že pokud se chci 

k tomuto číslu opět přiblížit budu potit 

krev. A začne to zrovna dnes a právě 

tady. Přes změť všech těchto myšlenek, 

mi usměvavá a hlavně hubená Monika 

ukazuje šatny a informuje mě o chodu. 

Napadá mě, jestli je dobře mít tady 

takovou mladou kočku, jasně jako 

motivace to špatné není, ale na druhou 

stranu si před ní připadám jako blbec, 

culím se jak měsíček na hnoji a za 

každou informaci děkuji. Najednou 

slyším ticho, no to asi není úplně 

logický, ale mě to vrátilo zpět do 

reality. Zase trochu soustředěně se 

podívám na Moniku ve chvíli, kdy mi 

říká, že až budu převlečená mám přijít 

za ní a jdeme na to… Docela se mi 

ulevilo, že se nemusím převlíkat před 

ní, protože to bych asi fakt nedala. Na 

druhou stranu nechápu, jak mě tohle 

mohlo napadnout, protože jistě není 

zvědavá na moje tělo krátce před 

vypuknutím operace hubnutí. Musím 

se smát, tohle všechno mi proběhlo 

hlavou během pár minut a nijak to 

neoddálilo nevyhnutelné, zamykám 

skřínku číslo 17 a vcházím do 

tělocvičny…… 

 

 

 

 

 
 


