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Výživové poradenství a fitness koučing$
“Není to dieta, je to změna životního stylu.#
O MNĚ$

!
Jmenuji se Markéta Gajdošová a jsem výživová specialistka a
fitness kouč. Výživě jako takové jsem se začala věnovat v Los
Angeles, kde jsem žila a studovala. Jedná se o oblast, která mě
kompletně pohltila a udala životní směr, do kterého vkládám
veškerou energii, lásku a zapálení. Výživě se intenzivně věnuji i po
návratu do České republiky, a to především po tom, co jsem si
uvědomila, na jaké úrovni se u nás služby tohoto charakteru
nacházejí.(

!
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Díky zahraničním zkušenostem si už od samého začátku své
kariéry zakládám na celostním přístupu a pevně věřím, že strava je
součástí komplexního balíčku aspektů, které ovlivňují nejen naši
fyzickou, ale také psychickou stránku. Razím cestu individuálního
přístupu s důrazem na cíle a preference svých klientů, a veškerou
svou práci zakládám na principu koučingu, mentoringu a neustálé
podpory. V rámci zajištění maximální efektivity spolupracuji s profesionály z rozmanitých oborů
přes psychoterapeuty, fyzioterapeuty, lékaře, biochemiky, fitness a kondiční trenéry a další
specializované odborníky.(
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Mám bohaté zkušenosti se širokou škálou domácí i zahraniční klientely všech věkových a
výkonnostních kategorií. Nezaměřuji se jen na individuální klienty, ale také na týmy a
profesionální sportovce. Dětská výživa, sportovní výživa, racionální výživa - nic mi není cizí.
Každý klient je individuum a má odlišné cíle, ale mají jednu společnou charakteristiku; chtějí
uplatnit svůj potenciál a dosáhnout maximální úspěšnosti a efektivity, ať už je jejich cílová stanice
jakákoliv. (
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Má cesta za zdravým životním stylem začala ve Spojených státech, kde jsem se začala
zajímat o to, jakým způsobem strava ovlivňuje to, jak se cítíme a jak vypadáme. Došlo mi, že v
dnešní době, v níž jsme obklopeni drastickými dietami a podhodocováním důležitosti racionální
stravy, není jednoduché najít rovnováhu a porozumět potřebám svého těla a dospět do stádia, ve
kterém člověk miluje sám sebe a je schopný žít šťastný a zdravý život. Sama na sobě jsem si
vyzkoušela, nakolik může správně nastavený jídelníček změnit život k lepšímu. Naplňuje mě být
osobou, která svým klientům pomáhá tuto rovnováhu najít a za pomoci správného a vyváženého
stravovacího režimu dosáhnout svých vizí.(
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Kromě individuálního poradenství vkládám svou energii do projektů, v jejichž potenciál
hluboce věřím, a které rozvíjí českou i mezinárodní výživovou a fitness scénu. S kolegou Janem
Konířem, mistrem světa v naturální kulturistice, spolupracuji na projektu Tříměsíční proměna, v
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němž propojujeme osobní tréninky s individuálními výživovými plány, a poskytujeme tak
komplexní služby v libereckých a pražských fitness centrech. V současné době také s Františkem
Rambouskem, profesionálním kondičním trenérem a mentorem vrcholových sportovců, přivádím
na trh jako CEO unikátní koncept Strong Generation, který zajišťuje kompletní zázemí výživového
i sportovního hlediska profesionálním sportovcům a jejich rodinám.(

!
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Ve volném čase se věnuji józe, posiluji, běhám a sportuji. Neopouštím ani oblast
profesionálního herectví a když přijde příležitost, stoupnu si před kameru nebo na jeviště. Jako
herečka jsem působila v seriálech, filmech a reklamách českých i zahraničních produkcí. Miluji
také cestování a poznávání exotických kultur. Věřím, že každé místo, činnost a člověk, s nimiž
máme v životě tu čest, nám zkřížili cestu z toho důvodu, abychom se od nich něco naučili. I proto
jsem se rozhodla, že chci předávat to nejlepší ze sebe a svých zkušeností. (
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Mám výbornou zkušenost s upraveným jídelníčkem od Markéty Gajdošové. K vysněné váze
jsem došla jen s větší disciplínou a sebepéčí v přípravě jídel. Děkuji a vřele doporučuji. (Ilona)(
Hluboká profesionalita, péče a zájem z výživového i osobního hlediska - toho si cením nejvíce.
Cítím se výborně a dostal jsem se do stavu, který už nikdy nechci opustit. Markéta mi pomohla
osvojit si životní styl, ve kterém se cítím lépe než kdy předtím a pro další seberozvoj s ní učitě
zůstanu v kontaktu i nadále.” (Jan)(
Nikdy jsem neměla zásadní problém s váhou, ale s přibývajícím věkem si moje tělo začalo
“nenápadně” ukládat tuk na břiše, stehnech a zádech, až mi to jednoho dne začalo vadit a
uvědomila jsem si, že to tak nechci. Věděla jsem, že si sama neporadím. Kamarádka mě
odkázala na Markétu jako na výživovou poradkyni, která mě nasměruje na správnou cestu a
poradí principy, které mi pomůžou získat nejen hezkou postavu, ale i lepší návyky ve
stravování. Pod Markéty vedením jsem už během tří krátkých měsíců získala tělo snů a hlavně
nový vztah k jídlu. Mnohem víc přemýšlím, co teď jím. Musela jsem obnovit šatník a vyhodit
věci, které mi padaly! Je mi 48 let, ale cítím se lépe, než před deseti lety. Děkuju, Markétko!
(Helena)(
Moje dcera měla velké problemy s jídlem a hlavně i s přístupem k sobě samotné, což jsme si ze
začátku neuvědomili a začali vnímat až ve chvíli, kdy jí slečna Gajdošová zvedla sebevědomí z
nuly. Ukázala jí, že musí ve skutečnosti jíst mnohem víc a správně, aby získala štíhlou a zdravou
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postavu. Dcera v ní má vzor a velkého guru a co řekne Markétka, to je pro ní svaté. Jsem vděčná
za lidi jako jste Vy a moc děkuju za Váš přístup. (Lucie)(
Markétě vděčím za extrémní změnu výkonnostní křivky a viditelné zlepšení sportovních
výsledků. Původně jsem byl skeptický k tomu, že by správná strava dokázala tolik, ale to, co mi
slečna Gajdošová předvedla, předčilo mé očekávání. Pokud chcete podávat maximální výkony,
jste ve správných rukou. (Jeff)(
Vážená slečno Gajdošová, dnes jsou to přesně tři měsíce ode dne, kdy jsme navázaly spolupráci
a já nemám slov, jak bych poděkovala. Výživě, psychice i sportu rozumíte víc, než kdokoliv jiný
a vidím Vás v budoucnu hodně vysoko. V každém kousku Vaší práce je vidět, že do toho dáváte
srdíčko a jdete o míle dál než ostatní. Neznám nikoho, kdo by dokázal to, co Vy… Natož v
takhle mladém věku. (Jana)(
Chtěla bych touto cestou poděkovat za čas a energii, kterou jste s velikou zodpovědností
věnovala mému synovi. Naučila jste ho přemýšlet o tom, že po bonbonech a čokoládě mu svaly
nevyrostou, a že při náročném sportu, kterému se věnuje, je jídlo základem úspěchu. V jeho
věku má neuvěřitelné návyky, které se projevují v jeho výkonech i na zdravotní stránce. Jsem
moc ráda, že jsem Vás našla, protože k němu máte blízko a on Vám důvěřuje. Moc si vážím lidí,
kteří mají tak hluboké a odborné znalosti a cením si toho o to víc, nakolik je tu u člověka Vašeho
věku neobyklé. (Gabriela) (
Nejsem úplně typický klient, protože jsem narozdíl od většiny žen potřebovala přibrat. V
minulosti jsem se potýkala s anorexií a i přes překonání této nemoci jsem v sobě neustále měla
zrádný strach z jídla a potřebovala jsem nad dohled a motivaci od někoho, kdo mi pomůže
dostat se na zdravou váhu. Díky Markét už dneska vím, že krásná postava neznamená nízkou
hmotnost, ale fit, štíhlou a vysportovanou postavu. (Daniela)(
Dříve jsem si myslel, že je individuální poradenství v oblasti výživy záležitost, která se týká
výhradně žen. Jsem aktivní sportovec a zároveň podnikatel s časově náročnou prací. Kdyby mi
někdo před rokem řekl, jak moc strava ovlivní mé výkony a pracovní nasazení, asi bych se
smál.. Názor jsem změnil až po spolupráci s Markétou. Děkuju za vše a zůstávám i s celou svou
rodinou věrným klientem i do budoucna! (Petr)(
Slečnu Gajdošovou jsem kontaktovala kvůli redukci své váhy. Potom, co jsem zhubla o dvě
konfekční velikosti a po letech konečně začala být spokojená ve vlastním těle mi došlo, že
Markéta bude perfektním impulzem pro změnu výživových návyků celé mé rodiny. Seznámila
jsem s ní i své děti, protože jsem si uvědomila, že v jejich věku není nic důležitějšího než
investice do jejich zdraví. Během intenzivní spolupráce si vybudovaly návyky, které jim
zůstanou až do konce života a za to vše vděčím Markétě. (Martina)(
Utratila jsem tisíce peněz za výživové plány, diety a programy na hubnutí, ale všechno byly jen
vyhozené peníze. Potom jsem se přes známého dostala k Markétě, která si mě vzala pod křídla a
konečně mi ukázala tu správnou cestu. Markétko, děkuju Vám a vděčím za hodně. (Leona)(
Původně jsem šel k Markétě jen pro radu ohledně výběru kvalitního proteinu a potréninkové
suplementace, ale skončil jsem u intenzivního koučingu pro mě i celou mou rodinu. Já jsem
nabral svaly, manželka dle svého přání zhubla a děti si osvojily základy pestré a zdravé stravy
už v útlém věku. Díky Markét se z nás stala ukázková fitness rodinka a naše spolupráce tím
rozhodně nekončí, ale naopak začíná. (Milan)(
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Markétko, včera jsem měla možnost zúčastnit se Vaší přednášku o zdravé výživě a hubnutí a
chtěla bych Vám moc poděkovat za to, jakým způsobem jste objasnila mýty a vysvětlila, co to
vlastně zdravá výživa je. Obzvláštně mě zaujal Váš přístup a definice zdravého vztahu k jídlu a
nesmírně si vážím všech doporučení, které jste nám předala. Byl to krásný a cenný večer!
(Radka)(
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Markéta Gajdošová"
www.marketagajdosova.com(
+420 776 480 800(
FB: Markéta Gajdošová - výživové poradenství a fitness coaching(
IG: @marketagajdosova(
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