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žena a život  rozhovor

K                      
dysi jste bojovala s nad-
váhou, za tři roky jste 
zhubla 25 kg. Jak jste 
dokázala tolik shodit? 
S váhou jsem bojovala 
opravdu dlouho, už od 
osmnácti. Jako malé dítě 

jsem byla při těle, v pubertě jsem se 
docela vytáhla, jenže pak se problémy 
s váhou přihlásily 
znovu. Třináct let 
jsem hledala cestu, 
jak se kil radikálně 
zbavit. Věřte mi, že 
jsem vyzkoušela 
všechny možné diety. 
Ale časem jsem po-
chopila, že si nemůžu dovolit dělat ne-
ustále nějaké pokusy, jako například, 
že nějaký čas nebudu jíst vůbec, ane-
bo jen vajíčka. Došlo mi, že s mým tě-
lem něco není v pořádku a chci-li ho 
dostat do formy, musím svou stravu 
od základu změnit. 
   Prvních deset kilo jsem shodila čistě 
jen díky vypuštění lepku (tedy výrob-
ků z obilí) z jídelníčku. Stále jsem ale 
jedla maso a tučné sýry a cítila jsem se 
unavená a v depresi. Hubnutí se zasta-

vilo a bylo třeba znovu přehodnotit jí-
delníček. Zkusila jsem raw (tedy syro-
vou) stravu a další kila šla dolů... 
Dneska už vím, že kdybych hned zpo-
čátku věděla o raw stravě, při které se 
konzumují potraviny v co nejpůvod-
nější podobě, měla bych dole všechna 
ta kila už za rok. Takhle jsem je hubla 
tři roky. Přitom je to celé jen o tom, 

pokusit se zařadit do jídelníčku víc 
 přirozené a neupravené stravy. Tak 
jednoduché to je. 
A když jste pak objevila raw stravu 
a pomalu ji na sobě zkoušela, nic ne-
gativního jste nezaznamenala? 
Ne. Byla jsem připravená na projevy 
počátečního detoxu, protože při něm 
odchází z vašeho těla všechno špatné, 
a vám se tak může stát, že se najednou 
začnete cítit třeba nemocně, dostanete 
teplotu, začne vás bolet v krku, zhorší 

se vám pleť nebo se vám bude chtít 
brečet... To všechno ale trvá maximál-
ně několik dní. Pak ucítíte příval vita-
lity a víte, že jste na dobré cestě.  
Kdy jste svůj zájem o zdravou výživu 
proměnila v profesi?
Když jsem zhubla, všichni mi říkali, 
že úplně zářím, což je takový společný 
znak všech, kdo částečně nebo plně 

přejdou na raw stravu. 
Září a chtějí se o svou 
zkušenost s účinky oby-
čejné přirozené stravy 
podělit s ostatními. I já 
jsem takhle zasáhla do 
života pár lidem, kteří 
se mě zeptali, jak to dě-

lám, že jsem se tak změnila. A potom 
mě někdo přivedl na myšlenku, že 
bych měla lidem radit nejenom ve 
svém volném čase, ale věnovat se 
tomu naplno. Doplnila jsem si kvali-
fikaci, abych měla potřebné základy, 
a chodila jsem také na přednášky na 
FTVS Univerzity Karlovy, kde jsem 
si ujasňovala některé detaily.  
V praxi ale používám nejvíc poznat-
ky, které jsem si ověřila sama na 
sobě. Nejedu podle skript. 

Když jsem měla nadváhu, bylo pro mě  
jídlo nepřítel. Dnes už ho vnímám úplně 

jinak. Jako hotový obřad. Radost!

„Nakupovat zdravě 
můžete i v supermarketu. 
Já tam chodím pro ovoce, 
zeleninu, semínka, ořechy 
a pohanku,“ říká Cecílie.

Třináct let žila Cecílie Jílková s nadváhou. 
Dnes jí hodně a pořád, miluje víno, 

nesportuje, a přesto má váhu pod kontrolou. 
Navíc jako výživová poradkyně pomáhá 

hubnout ostatním. Jak to dělá? 

hodiny
S jídlem se mazlím
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z něj úplně jiný člověk, má jiné oči, 
září. Často pak slyším: „Sice jsem si ješ-
tě nestoupl na váhu, protože se bojím, 
ale už cítím změny. Vidím to na obleče-
ní a je mi skvěle.“ V takovou chvíli už 
ten člověk ví, že pro sebe dělá něco 
dobrého, a má motivaci. Dokonce se 
mi už párkrát stalo, že klienti po deto-
xu říkají, že zatímco dříve se museli  
do sportu nutit, najednou se cítí vnitř-
ně tak lehcí, že s chutí vyběhnou. Na-
jednou chtějí být aktivní. 
Jaký detox radíte?
To záleží na typu člověka, ale nejvíc vě-

řím na vysokosacharido-
vý ovocno-zeleninový de-
tox, zvlášť u žen, protože 
ty víc inklinují k sachari-
dům. Muži jsou víc lovci 
než my. Ale sacharidům 
doba nepřeje. Všude sly-
šíte: Nejezte cukr, budete 

tlustá. Ženy ho pak vnímají jako zaká-
zaný a o to víc po něm touží. Přitom sa-
charidy potřebujeme nutně pro činnost 
mozku a dobrou psychiku, jen to musí 
být ty správné. 
Zakazujete svým klientům něco jíst? 
Rozhodně jim nic nezakazuju! Dám 
příklad: Vím, že až pojedu s kamará-
dy na čarodějnice, dám si tam buřta 
do černa opečeného na ohni. A sním 
ho s nadšením! Je to návrat do dětství 
a mám to spojené s důležitými emo-

cemi, tak proč bych se 
od toho měla odstřihá-
vat? Podstatné je to při-
jmout a vědět: Jeden 
špekáček nemá poten-
ciál mě zavraždit, ani 
mi zničit postavu. 
O nic nejde. Je prostě 
jen důležité si uvědo-
mit, že jste svobodná 
bytost a můžete si dát 
cokoli. Ono totiž když 
je něco dovolené, tak 
vás to zas tak patologic-
ky neláká, nebo si toho 
dáte třeba jen půlku. 
A tělo se s něčím ne- 
vhodným jednou za 

Jak tomu mám rozumět?
Například výživoví poradci obecně va-
rují před veganstvím, zatímco já na 
prvním místě respektuju svého klien-
ta. Přestože sama vegan nejsem, pova-
žuji za svůj úkol sestavit jídelníček 
i pro vegana – a to tak, aby mu ani za 
těchto okolností nic nechybělo.  
Jak pracujete se svými klienty, kteří 
chtějí zhubnout?
Nejdřív se snažím zjistit, co je nový 
 klient za člověka. Je samozřejmě 
 ideální, když se skutečně setkáme. 
 Dělám ale i jídelníčky lidem žijícím tr-
vale v zahraničí, což 
v tomto případě zname-
ná online konzultace 
přes internet. Moji kli-
enti také musí vyplnit  
podrobné dotazníky, 
abych se seznámila s je-
jich „historií“, věděla, 
co dlouhodobě jedí, a mohla určit, jaký  
je kdo z nich typ. Z toho všeho pak dále 
zjišťuji, co potřebují, jestli např. cukr 
nebo maso... Musím pochopit, proč má 
ten který člověk rád to a ono. Teprve 
pak pro něj můžu začít sestavovat jídel-
níček přímo na míru.  
Existují i muži, kteří jsou ochotni 
si připravovat jídla na míru?
Je jich málo, protože chlapi, kteří se 
starají o správnou stravu do takové 
míry, že jsou ochotni si ji i připravovat, 
většinou nebývají nijak zvlášť při těle. 
Přicházejí za mnou ale muži, kteří řek-
nou: „Nemám čas zkoumat, co bych 
měl správně jíst. Řekněte mi, co si 
mám kde koupit, do jaké restaurace si 
můžu zajít, co mi má manželka uvařit 
a co si můžu dát, když sedím celý den 
za volantem.“ Chtějí prostě manuál a já 
nemám problém jim ho vyrobit. Ně-
kdo zase nechce výživový plán vůbec, 
protože není ochotný ráno vstát a odva-
žovat 100 g jogurtu. Každý to chce ji-
nak a já to zařídím.      
Dá se hubnout bez sportu a pohybu?
Já to tak třeba mám, ale určitě to svým 
klientům nedoporučuji, protože pohyb 
je důležitý a zdravý. Ale jsou typy lidí, 
kteří pohybem nejsou schopni zhub-

nout nebo se ze zdravotních či psychic-
kých důvodů hýbat nemůžou. A i těm 
musím umět udělat jídelníček, se kte-
rým zhubnou. Já osobně nemůžu větši-
nu sportů dělat proto, že hned začnu 
nabírat svalovou hmotu. Při sportování 
se tedy vlastně zvětšuju, a to i při nízké 
tepové frekvenci. Baví mě ale třeba 
jóga, která mi pomáhá se protáhnout, 
prokrvit a prohřát. Sport by ale podle 
mě neměl být jen o tom, že se při něm 
hubne. Měla by to být radost. 
Kdy je ten správný čas na odstartování 
hubnutí a nového životního stylu?
Ve chvíli, kdy jste rozhodnuta hubnout 
s nadšením a hluboko v sobě cítíte, že 

nastal ten pravý čas. Ideální je, když 
klientka přijde a řekne: „Je mi jedno, 
kolik zhubnu, ale chci se cítit krásná 
a zdravá.“ Nejhorší je se naštvat a říct 
si: „Odteď přestanu jíst a zhubnu 20 
kilo.“ To jdete sama proti sobě. Musíte 
si nejdřív odpustit, přijmout se a uvě-
domit si, že vaše nadváha není vaše 
vina. Řekněte si: „OK, doteď jsem se  
o své tělo špatně starala, plácala se 
v  dietách a dotáhla to až k nadváze,  
ale teď o sebe budu pečovat.“ Měla 
 byste se mít ráda, od-
hodlat se a vykročit ces-
tou  naslouchání svému 
tělu. Naučit se s ním ko-
munikovat a vnímat ho, 
až vám bude říkat, že 
má hlad, nebo že má 
chuť na rybu, protože 
potřebuje jód.  
Za jak dlouho si začnu 
se svým tělem rozumět?
Většinou do měsíce, 
protože začneme deto-
xem, a to čištění je silné 
a účinné. Stává se mi, že 
přijde klient po týden-
ním detoxu a já ho sko-
ro nemůžu poznat. Je 

Nakupovat na farmářských trzích 
a připravovat jídlo podle vlastních 

receptů je pro Cecílii požitek.  

Raw strava může podle mě každému 
jen prospět, protože jíte to, co vzniklo 
přirozeně a je tedy pro tělo normální.  

čím mě CECíLIE 
přEkvapILa?

Daly jsme si schůzku 
v raw cukrárně. Přiběhla 

na ni se zpožděním, 
s omluvným úsměvem 
a ve svých typických 

culíčkách, které z ní dělají 
dívku na první pohled 
o deset let mladší. Její 
povídání o raw stravě, 
která mě sice fascinuje, 
ale odvahu k ní stále 

hledám, bylo přesvědčivé. 
A body jsem Cecílii 
v duchu připsala za 

upřímnost, se kterou 
se přiznala k vášni 

k opékaným buřtům. 
(Mirka Srdínková)   
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Jednou chce 
Cecílie napsat 
knížku o raw 
stravě. 
A o návratu 
k přírodě.
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Mně připadá raw strava složitá na po-
třebné potraviny i přípravu. Pletu se?
Myslím, že je to věc zvyku. Rodiče nám  
říkali, abychom ke všemu jedli pečivo. 
Ne kvůli zdraví, ale proto, abychom ne-
snědli tolik šunky, která byla drahá.  
I to je důvod, proč máme pocit, že bez 
pečiva prostě nemůžeme být, a když 
máme hlad, tak si dáme housku nebo 
chleba s něčím. Je to pro nás automa-
tické, nejjednodušší a svět kolem nás je 
na tom postavený. My se ale musíme 
naučit vidět stravování jinak, uvědomit 
si, že nemusíme jít do pekárny, ale mů-
žeme si dojít pro ovoce nebo zeleninu. 
A ani ta příprava, která vás tak odrazu-
je, není nijak děsivá. Když děláte něja-
ké maso s omáčkou, tak je s tím víc  

práce! V raw stravě jen rozmi-
xujete nebo umelete suroviny, 
smícháte je dohromady a ne-
cháte to vychladit nebo usušit. 
To je celé.       
Máte šestiletou dcerku. Jak se 
stravuje ve škole?
Normálně. Ve škole jí to, co 
ostatní. Psychologie dětí a vý-
živy je složitá věc. Dítěti ne-
můžete říkat to, co dospělé-
mu, protože když se dítě od 
vás dozví, že je něco nezdravé, 
tak to chápe jako absolutní 
pravdu a může trpět velkým 
stresem, když ho to pak někdo 
nutí jíst nebo když tomu samo 
neodolá. Je nejlepší mu nic 
neříkat, doma mu dávat to, co 
je podle vás v pořádku, ale ne-
starat se o to, co jí jinde. Ať je 
šťastné a ať se hlavně necítí vy-

řazené z kolektivu.   
Čím ráda hřešíte?
Miluju sushi, ale protože hůř trávím 
rýži, nedělá mi dobře. Mohla bych  
to vnímat jako hřích, ale já to beru  
jako něco, co ke mně přirozeně patří, 
a nemám problém se jednou měsíčně 
přejíst sushi. A když jedu s kamarády 
na výlet, je předem jasné, že bez vína  
se to neobejde.
Přinesla práce výživové terapeutky 
něco i vám samotné?
Díky tomu, že tato profese pomáhá li-
dem, je neskutečnou výměnou ener-
gie. Kolikrát nemám dobrý den, ale po 
kurzu nebo schůzce s klientem odchá-
zím úplně nabitá energií. ■ 

MirkA SrDíNková

žena a život  rozhovor

24 jenprozeny.cz/zenaazivot

čas lehce vypořádá. Za život 
jsme už spořádaly tolik ne-
vhodných věcí a přežily jsme.         
Došla jste k nějakému poznat-
ku u svých klientů?
Ano, velmi zajímavým po-
znatkem pro mě je, jak matky 
neuvěřitelně souzní se svými 
dcerami. Vidím to opakova-
ně, když mi klientky přive-
dou svoje maminky a ty jsou 
pak ochotny se zcela bez 
předsudků otevřít nové stra-
vě. Ony totiž nejen vidí, že 
to u dcery funguje, ale také  
to z ní pocitově vnímají. 
S mojí mámou to funguje 
taky tak. Dneska má váhu, ja-
kou měla při maturitě, i když 
je jí přes šedesát. Je z ní koč-
ka, cítí se skvěle, stoupla jí 
imunita a úplně září. A to 
nejí nijak asketicky. Stačilo, že vyřa-
dila lepek, přidala lněné semínko 
a pije čerstvé šťávy.     
Takže ani svým klientům neradíte pře-
jít se vším všudy na vitariánství?
Vůbec. Vitariánství je výborný detox, 
ale jíst 100% raw a přitom přijímat do-
statek živin, je pracné. A také si mys-
lím, že v určitých fázích roku v našem 
podnebí jsou teplá jídla na místě. Pro 
většinu lidí je navíc daleko přijatelnější 
žít s jídelníčkem, který je čerstvý „jen“ 
z 60–70 % a zbytek tvoří tepelně upra-
vená rostlinná strava nebo i vhodné ži-
vočišné produkty. Z mé zkušenosti, co 
se týče imunity, není rozdíl mezi člově-
kem, který jí celý den čerstvou stravu, 
a tím, který jí jen ze dvou třetin raw!      

Cecílie na fotce se svými rodiči, 
spisovateli Lenkou Procházkovou 
a Ludvíkem vaculíkem. 

● Jako výživová 
poradkyně spolupracuje 

s pražským centrem 
hnízdo zdraví. 

 ● Její recepty, videa 
a články najdete na 

www.najimseazhubnu.cz.
● Občas zpívá s kapelou,  

věnuje se webdesignu 
a ze všeho nejvíc 
(kromě jídla) miluje 

cestování.

CeCílie JílKová (33)

Léto 2010
Cecílie nám 

poskytla 
fotku ze 

svého 
„tlustého“

období.

„Nedržím diety, 
nehladovím,  

ani nepočítám 
kalorie. Jen 

jím zdravě!“

Cecílii dostihl 
i literární talent 
po rodičích. 
Napsala román 
i televizní  
scénáře.  
teď právě 
píše scénář 
pro celove-
černí film.


