
Posilování a drogy - diskuze 

(komentáře 2010-2017) 

 
 
# muj pohled na vec... — travnikar 2010-09-22 12:53  

Tak je tu konecne dobre tema i pro ty co posiluji jen pro zabavu a maji i jine (obcasne konicky). Dle mych, sic ne 
dlouho trvajicich skusenosti s posilovanim (1,5 roku),bych rekl ze nejhorsi je alkohol... Po vikendu je clovek obcas 
zbouranje a kdyz jde v pondeli posilovat po nakych a)konopnych b) alkoholickych c) pervitinovych d) houby/LSD 
akcich tak se mu muze stat: a) dle meho nazoru nejmene skodlive(nekde sem cetl ze koureni marihuany brani rustu 
svalove hmoty, ale neni to vedecky podlozeno. Dle meho nazoru to je kec od nakych plesatych lidi... nevim). Nejhorsi 
je lenost a unava, ale ta se da prekonat euforii ze cviceni. b) Alkohol odjima vodu tudyz telo je bez tekutin a je hodne 
unavene, nehlede na unavu a otupeni svalu. c) Je to sice protelo nejveci zahul, ale je to nic proti alkohovejm 
dejchankum. Samozrejme ze to z vas vycuca skoro vsechnu vodu(nevim jestli pervityn vylucuje kreatin, ale je to dost 
mozny->> me skutesonosti). Nejhorsi je kdyz dete posilovat a mate narusene zily nakou tou "dirkou". Neni vyjimka 
ani krec do ruky pri bicepsovych cvicich.... Diky posilovano sem s tim take prestal! d) Nespozoroval sem nake 
problem, jen nekdy kdyz clovek maka a je preplnen adrenalinem(teda ja se tak celtim), tak na nej obcas prijde flash. 
To se da v klidku prezit i v posilce :). Ale stejne to nedoporucuju... takova cinka ktera se ruzne ohyba a snazi se 
vyklouznout z ruky neni moc dobra vec... Jen sem chtel rict ze posilovani muze pomoct ze spatneho vlivu a okoli... 
Clovek misto toho, aby se flakal po hospodach a podobne se nicil si de zacvicit. Udela dobre pro sve telo a vse je 
lepsi. Pokud mate nake skusenosti, tak bych je take rad znal... 

    

  

  

# muj pohled na vec... — Kundaokokok 2010-09-22 12:54  

psichologický žvást , VVyšpekulovana záležitosssst. 

    

  

  

# RE: muj pohled na vec... — piko 2010-09-22 12:54  

zadny psych. zvast, naprosto souhlasim, az n aten pervitin, na nem se cvici perfektně, chce to ale hodne pit. 

    

  

  

# Blázni — Shark 2013-07-08 15:27  

Na pervitinu se sice cvičí perfektně,ovšem výsledek se rovná nule!Každej debil ví že perník snižuje tělesnou hmotnost 
a mimo jiné tě zevnitř rozežírá a dehydruje!!!Když chcete fetovat,těžko můžete cvičit,bo můžete ale naprosto 
bezvýsledně!!A co se týče chlastu tak alkohol odbourává svalovou hmotu takže jít se ožrat po tréninku bo kdykoliv 
jindy též píčovina! 
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# PRAVDA — Makyy 2013-10-06 13:50  

Shark máš pravdu, alkohol má viacero negatívnych účinkov  
mybodymanager.sk/.../... 
 
Na druhej strane sám Arnold si zvykol dať pivo, ale tu hovoríme o chlastaní :) 

    

  

  

# Blázne — Nepikuju ale seš k0k 2014-06-09 19:21  

Perník snižuje tělesnou hmotnost? to jsou nějaký kouzla.. spíš po něm člověk nemá hlad, než aby mu zmizelo kilo 
sádla/svalů... 

    

  

  

# Butcho x Alco — Sheewa 2010-09-22 12:55  

Já sem kvůli posilování přestal pít alkohol prakticky úplně už tak před půl rokem a "bavím" se teď v hospodě s 
kamarády u Matonky hulením. jestli to nějak zmenšuje nárust svalové hmoty nevím, ale určitě míń než alkohol. A 
ZÁVISLOST? hm, to už dneska pomalu neslyšíš ani od důchodců Muscule. ..a k tomu "Odrazovému můstku k tvrdým 
drogám"..to je o povaze. Každý má své hranice. někdo s M. ani nezačne, jiný u ní skončí a někdo si to holt posere.. 
(sorry trávníkáři, ale dírky v žilách při bicepsových zdvizích je nightmare..) 

    

  

  

# RE: Butcho x Alco — piko 2010-09-22 12:56  

co mate s tema dirkama? zadny problem jsem s nima nezaznamenal. a to i s cerstvima 

    

  

  

# muj pohled — travnikar 2010-09-22 12:57  

dle me nelze kritizovat to co clovek neokusil... ja us vim sve a sem rad ze sem z toho venku... apropo kdyz ti berou 
krev tak mas v ruce asi co? jasny je to rozdil, ale doktori sou vecinou pekny previti a krev ti berou takovejma delama 
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ze tam mas diru na mrte dlouho(ja mam vod doktorky jupku uz 4 roky)... zili se ti zacelej asi tak behem 1 mesice a to 
myslim komplet(pokud nejedes hero to ti je rozlepta)... s tou hranici mas ovsem pravdu a sem rad ze ja mam 
takovych znamych s hranici vic, jinak by tenhle svet sel do kelu... a proto rikam: "lidi serte na takovy sracky, zajdete 
do posilky s kamosema a pobavte se vo dost lip!". 

    

  

  

# Hmmm — pietro 2010-09-22 12:58  

K tomuto by som nico dodal, lebo mam vyskusanu taku vec, ze ked som zhuleny tak mam pri cviceni o nieco vecsiu 
silu ako normalne, ako keby som si dal napr. kreatin :) Neviem cim to je ale je to tak. Aj chut cvicit a tiez vydrz co sa 
tika poctom serii z mansimi prestavkami. Akurat sa viac zadycham a som vysmiaty... Treba vsak vediet kolko si dat. 
Lebo ked sa to prezenie tak sa da mozno aj odpadnut pri vacsom vykone... hehe. Ale ked sa vie ako na to tak je to 
fajn. Samozrejme ze to nerobim stale ale len na rozptilenie. A nechodim sfajceny to fitness ale vtedy cvicim iba 
doma... Urcite to nieje pre tych co nikdy nehulili, ale pre tych co to uz poznaju a radi si zacvicia. 

    

  

  

# RE: Hmmm — ganjaman 2010-09-22 12:58  

tak momentalne hulim travu vic jak pul roku v kuse a to denně od 2-10 jointu. vracel sem se do formy a za dva 
mesice sem mel zpatky 4 cm na bicaku,momentalne 44 cm-sila roste furt a moje vaha taky. a pred cvičením si dát 
brko je lepší než ionťak nebo kreatin. beru jen kreatin mraky jídla kvalitního a dost regenerace nekdy cvičim denně a 
mám pak víc energie do života. 

    

  

  

# RE: Hmmm — ganjaman 2010-09-22 12:59  

cvicim 4 roky nepravidelne ganju hulim 5 let z toho 4 roky denně počáteční váha v 18 letech kdy sem začal posilovat 
75 kg momentální 97 kg na biceps jednoručka 1*1 27 kg tlak na rameno jednoručka 1*2 35 kg to bylo loni tlak na 
ramena velká 10*50 kg franc tlak jednoručka 1*2 22,5 kg ve stoji franc tlak jednoručka 1*55 10 kg ve stoji biceps 
zdvih velká 1*1 55 kg bench není jel sem jen kliky takže na bench dam malo-víc jak 55 kg si doma nenaložim takže je 
to podseklý 1*58 30 kg 5*11 55 kg jsou to čísla malý protože sem si letos domu pořídil nový závaží připadám si jako 
sračka ale motivace je stale-pokud neni tak se na to člověk prostě vykašle ale o to je lepší se znovu do formy vracet. 
cvičím většinou do selhání intenzitu zvyšuju každy trenink svaly šokuju-každý trenink jiný každě dvě hodiny jím a to 
velké porce spím denně 10-12 hodin mám ted jen creatin+dextroza+multivitamín+vitam ín C+multimineral. biceps z 
32 na 44cm letos Lýtko ted 45 cm hrudník 111 cm stehno 66 cm motivace snad vydrží dlouho a od toho mi slouží 
treninkový videa profesionálů Takže sem pro vás asi vypatlanej feták asi nebo ne? Mě ten joint který si dám před 
cvičením dost rozproudí a neunaví mě jako to bylo před dvěma lety a nemám ani strach zkoušet maximálky klidně 
našrot. Ostatní drogy neberu navíc je to každýho věc tak nechápu ty co tady nadavaj do fetáku a takovýhle blbý keci. 
navíc se cejtim jako sračička takže je stale co zlepšovat,přeju hodně štěstí v treninku jen pro dobry lidi a vzkazuju pro 
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ty co pomlouvaj at vychladnou a makaj. Navíc tento článek neberte jako návod a propagaci hulení,jen pouze pro ty 
co to jen zajímá. reagujte na tento článek jakkoliv. čest. 

    

  

  

# Hmmm — HErmMaster 2012-01-08 14:05  

SOUHLAS!!!Jsem na tom dost podobne...konopi je plne proteinu!!!viz..http://www.iswari.cz/www-iswari-
cz/eshop/0/0/5/10-KONOPNY-PROTEIN-BIO-250-g 
 

takze peace a jen tak dal  

    

  

  

# RE: Hmmm — petr 2013-01-20 14:29  

ja taky hulim ne dennodene ale tak 1tydne bo 2x vetsinou vikendy a nevsiml sem si pohorseni rustu ba naopka 

parkrat sem sel do fitka zhulakanej a vetsi sila ...  

    

  

  

# RE: RE: Hmmm — Marek 2013-01-23 14:54  

Pri užívaní marihuany sa ti zvíši tep takže nieje možné aby si viac vládal práve naopak :)3 roky sa venujem Naturálnej 
kulturistike a húlil som 4 roky takze si nemyslím že to zvýši silu ale ani som necítil žiadny pokles :) 

    

  

  

# sport a fet nema smysl — pitbul 2010-09-22 13:00  

Já mám zkušenost s drogama slušnou ale přesto si myslím,že drogy a posilování jsou nesmysl(nemyslím jedno pivo za 
čtrnáct dní).Připadá mi to jako rýsovat břicho a pak si doma dávat škvarky nebo tlačenku a divit se,že se nadostavují 
výsledky.Kdo chce posilovat pořádně měl by se starat o svou životosprávu a ne přemýšlet o tom zda škodí tráva nebo 
chlast.Jsem vždy šokován tím kolik lidí se baví v pátek ve fitku o tom kam půjdou zapařit a v pondělí o tom jak to zase 
přehnali,musím uznat,že někteří jsou docela nabušení borci,ale kdyby poctivě dodržovali životosprávu byli možná 
dvakrát namakanější. 
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# koment — amater 2016-01-27 16:41  

vole každej nepotřebuje byt co nejvic stači když nejseš od pohledu soplák bejt moc muže bejt taky naškodu jinak k 

tematu weed palim 5 let mam 70kg(180) skoro necvičim, vychrtlej a určitě po trávě odcvičíte hůř tupci někdo holt 
radši žije pro večírky než pro postavu ale dá se to vpohohoho spojit.o pervitinu neni třeba mluvit.)))chlast všecko 
dojebe po pivu zvedat víc ?:ddddddddd.jemi18 

    

  

  

# RE: Posilování a drogy — Kuba 2010-09-22 13:00  

Co se tyce alkoholu a posilovani.Ja treba kdyz vecer dlouho parim a piju u toho pivo,dam si jich tak sest,ale to jen 
jednou za tyden apak pak dopoledne v posilovne zvedam vyssi vahy.Ale dost se u toho napotim.Alw opravdu zvedam 
vic,mam proste vic sily. 

    

  

  

# RE: RE: Posilování a drogy — travnikar 2010-09-22 13:01  

To ses peknej dement.... copak clovek nemuze mit zabavu posilovani? Jiny lidi si holej kebuli a mlatej maly 
cikanky(asi se pri tom cejtej dost silny). Ja du do posilky... Podle me posilka je jen relax od skoly a od ruznejch 
vejkendu... Kvuli tomu abych mel super vyrysovany lejka ci predlokti preci nebudu zit jako poustevnik... Ja nemam 
super postavu(houzvicka taky nejsem), je pravda ze geny na posilovani mam. Kdybych drzel pod uzdou stravu a cvicil 
pravidelne tak bych klido jezdil na souteze, ale to my za to nestoji... Raci zivot ziju ne prozivaam! 

    

  

  

# RE: RE: Posilování a drogy — Frost 2014-07-05 11:12  

Tak jsi debil když chlastáš...alkohol odbourává testosteron a dehydruje...čili se tejden zbytečně dřeš když to pak 
proleješ o vejkendu 6 pivama... 

    

  

  

# THC — ERER 2010-09-22 13:02  

No moje zkušenost je taková, že když si před tréninkem dám prda , nebo 2 z jointa (rozhodně ne pravidelně), zhruba 
půl hoďky přet tréninkem, tak se pak na každým cviku víc zasekávám, mám vyloženě chuť do tréninku, trénovat mě 
baví a tak nějak mám lepší kontrolu nad svaly. Opravdu. tak nějak je líp kontroluju, asi tím že se víc soustředím nebo 
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něco v takovým smyslu...Ještě musím dodat že nesmíte bejt zhulený, jen tak šmrnclí....To by pak člověk asi moc 
nezved a snad se i zadejchal....Tho moje zkušenost po 3/4 roce v posilovně - váha 71 kg vyrýsovanej. 

    

  

  

# RE: THC — Aylik 2010-09-22 13:02  

Tak to bych tedy nerekl, hulim uz vic nez deset let, pravidelne, ale v zivote by me nenapadlo si zahulit pred cvicenim, 
to je podle me fakt pekna kravovina. Cvicim dva roky, vaha 85 kg, taky pan vyrysovanej. 

    

  

  

# RE: RE: THC — travnikar 2010-09-22 13:03  

jo to mas pravdu, je to jasna vec ze kdyz se na cviceni zaseknes tak to je parada... ja sem tedka cca 1,5 mesicu 
necvicil(pekne me to sere) jelikoz sem nakej chripkovatej... ale uz se tesim jak tam vlitnu a budu si davat do tela ja 
mam 87 kg celkem slusny telo az na ten tukovej vacek ve predu(panderko) ktere sem sehnal mezi mejma 14 a 17 
letama po punkovejch nalevnach... kurva jak to de tesko dolu... 

    

  

  

# Aylik — Simon 2011-03-31 11:59  

A ted si taky zhulenej!  

    

  

  

# můj názor — Eifel 2010-09-22 13:04  

Cagos typci, ja cvicim 3 roky a da se rict ze zrovna cviceni je pro me "droga" a udelal bych pro to snad cokoliv.Ale na 
druhou stranu si myslim ze zivot se ma zit ne prozivat!(Coz samozrejme neznamena byt kazdej den na kasi sjetej 
nebo nalitej..)Ale Kdyz si dam jednou za vikend 4 pivka nebo panaka v baru tak si myslim ze se svet nezbori..Myslim, 
ze to ze sportuju neznamena ze se sbudu vyhejbat kamosum abych s nima nikam nemusel a sedel sem doma a cpal 
se kuretem.Clovek si nekdy portebuje odpocinout i od toho sportu ne?!!Me by spis zajimalo jakej vliv ma koureni 
tabaku (proste cigarka) na cviceni..O alkoholu sme se bavili - ten odvadi vodu z tela, o trave taky - ta ti narusuje 
soustredeni, ale co cigara?V hokeji nebo fotbalu ti to odrvna plice, ale co ve cviceni?Tam kdyz to renu blbe tak je 
tolik nepotrebujes..Zajimalo by me jestli to treba narusuje rust nebo pokud kouris schazujes svalovou hmotu, nebo 
jestli zad ti trva dele pribrat...Co si myslite?Zajimalo by to asi vic lidi, myslim ze lidí co cvici a kuri je docela dost dost... 
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# RE: můj názor — Musculus 2010-09-22 13:04  

Kouření není dobrý nápad. Nikotin způsobuje kromě poměrně časté závislosti slabší otravu organismu a s tím 
související problémy s přibíráním hmoty. Zřetelným potvrzením této skutečnosti je i fakt, že "polepšení" kuřáci i proti 
své vůli obvykle během krátké doby přiberou velká množství kg. Pokud tedy nemůžete přibrat a jste kuřáci, měli by 
jste se nad tím alespoň zamyslet! 

    

  

  

# RE: RE: můj názor — Mike 2010-09-22 13:05  

ke kouření: doporučuju Vám web www.kurakovaplice.cz - rozumně podané informace (navíc Muscule autor shání 
někoho pro nový design webu), je tam dokonale vysvětleno co z cigaret poškozuje tělo (ideálně se zeptejte autora 
přímo v návštěvní knize - je to medik a "něco málo" o tom ví :-)) 

    

  

  

# RE: RE: RE: můj názor — Marolicious 2010-10-27 19:20  

Určitě je každá taková sranda jako kouření nebo pití mínusem pro formu, ale jednou jsem na závodech pomáhal jako 
pořadatel, takže jsem býval i v zákulisí soutěže a chlapi už namazaní závodní barvou si tam pokuřovali takže asi se to 
dá i nějak zvládat dohromady. Každopádně přidat to asi nic nepřidá. Sám nekouřím, ale řeším hlavně ty pátky v 
hospodě. 

    

  

  

# RE: můj názor — Frost 2014-07-05 11:16  

Jestli cvičíš NEKUŘ jen debil kouří...a co se týče toho chlastu tak to je nejhorší co můžeš udělat!Chlast odbourává 
mimo jiné testosteron ;) 

    

  

  

# Marihuana... — Shann 2010-09-22 13:06  

Během období, kdy jsem posiloval, tak jsem vcelku často "konzumoval" marihuanu (3-4 týdně). A jaký má vliv na 
svalový přírůstek? Z mého subjektivního pohledu: téměř žádný. Ale nedoporučuju to před samotným posilováním!:) 
Protože... Někdy daleko lépe cítím jednotlivé svalové partie, dokážu je lépe koordinovat, dokonce THC přebíjí i trochu 
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bolest. Na druhou stranu se po vyprchání prvotního účinku dostavuje vcelku nepříjemná únava (její velikost záleží na 
"vzoru" a na době "konzumace"). Není to ale přímo únava svalů, spíše je psychického rázu. Ale v posilování je to 
vcelku nevyzpytatelná věc. Takže si toho "prda" dejte raději až po skončení posilování, to vás pošle rychleji do hajan. 
Nebo nejlépe v den, kdy neposilujete vůbec. 

    

  

  

# RE: Marihuana... — eifel 2010-09-22 13:07  

Spravne, konzumujte marihuanu v den kdy necvicite a proto pokud cvicite radi tak nehulte:-)))) 

    

  

  

# RE: Marihuana... — fun club michael fer 2010-09-22 13:08  

souhlasím,trávu nehulte v den kdy trénujete!,osobně doporučuju raději víkendově-mimo trénink.dny.ale ti co to 
myslí vážně to vědí nebo se jí vyhýbají v trénink. období.myslím jen kondiční cvičence samozřejmě:-)! 

    

  

  

# vvv — mirces 2010-09-22 13:09  

drogy k sportu rozhodne nepatri,travnikari nejses kapku zamindrakovanej?kazdy kdo ma holou hlavu,jeste nemusi 
nikoho mlatit viz.historie skinheads,nejsem zastance repre opatreni,ale proc stale vychvalujes marihuanu.od toho 
jsou jine stranky. 

    

  

  

# alkohol — Conan 2010-09-22 13:10  

Myslite že užívání alkoholu, přibližně 2x týdně má radikální vliv na regeneraci svalů?Ze své zkušenosti vím že pokud 
jdu po cvičení hned třeba na pivo dočkám se druhý den silné bolestí svalů.Myslíte že je to tím, nebo že si to pouze 
namlouvám?Pokud ale počkám třeba 2hodiny neděje se nic. 

    

  

  

# RE: alkohol — Frost 2014-07-05 11:20  
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Jednoduše nechlastej!pokud chceč nějak vypadat nepij,chlast odbourává testosteron..takže pokud piješ ,zbytečně se 
dřeš ;) 

    

  

  

# jak? — Ronnie E. 2010-09-22 13:11  

Čau Muscule, mě by spíš zajímalo jaký vliv má kouření na cvičení, slysel sem uz hodne myslenek jako treba ze nabíráš 
svalovou hmotu pomaleji, nebo ze nemas takovou silu jako kdybys nekouřil ale mě zajíma vsechno co mi o tom 
muzes rict..Pokud to ma nejak radikalni vliv na muskularitu tak bych to chtel rozebrat td..Taky me zajima kdyz uz 
clovek kouri tak kolik by mel mit prumer cigaret denne aby to nemelo nejake mooooc spatne ucinky...nevim treba 
5,10,15 max. 18 nevim a docela by me to zajimalo..proste kolik by mohl mit max cigaret denne, aby se tolik nelislil jak 
vykonem tak obemem od tech kteri nekouri...Predem dik. 

    

  

  

# RE: jak? — Frost 2014-07-05 11:21  

Nejlépe 0 cigaret děnně ..prostě se na to vyser..jinak ani objem nebude,když kouříš tak nepřibereš 

    

  

  

# RE: Posilování a drogy — gogol 2010-09-22 13:12  

asi máš pravdu že drogy jsou svinstvo,ale uplně perfektně působí na mojí psychiku, takže vždycky když se mi nechce 
do tréninku nebo se cejtím utahanej tak mě tráva dokáže perfektně nabudit a dokážu si dát pěkně do těla, ačkoli 
jinak bych se asi nedokopal.Fakt je že možná toho tréninku pak je víc než by bylo zdrávo, ale snažim se držet jednoho 
tvrzení, který používal náš fotbalový trenér ještě v dorostu " Co bolí to sílí ".Samozřejmě, že nepadam úplně na hubu 
po každym tréninku, ale snažim se tělo udržovat v takovym stavu, aby furt bylo nejakym způsobem utahaný a bylo 
nucený se přizpůsobat nejaký zátěži.Takže chodim třikrát týdně do posilky + doma procvičuji určité partie + ctyrirkat 
až pětkrát chodim behat pokazde asi tak 5km.Co si o tom myslíš? 

    

  

  

# s travou se to da...ALE — Big-L 2010-09-22 13:14  

ahoj, kourim travu od svych 14 let, dneska mi je 23 a do posilovny chodim asi rok a pul s kamaradem, ktery nikdy 
nekouril... mame zhruba stejne typy postav a i pokroky se mi zdaji byt stejne.... kamarad jeste vice dodrzuje 
dobrou stravu nez ja... Rek bych, ze trava tolik nevadi, spis z vas udela lenocha a tezko se pak premahate a 
motivujete... je vam vsechno fuk....no a dalsi vec je zavislost.. takovy ty reci ze na marihuane neni zavislost, to sou 
pekny keci...kdyz si dva dny nedam jointa uz to beru za velkej uspech, dnes uz bych rad prestal, protoze svy sem si 
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uzil, ale neni to vubec jednoduchy, je to asi jako s cigarama, s tim rozdilem, ze cigara vam nic nedavaji, kdyzto 
marihuana.... Urcite tohle neberte jako reklamu na marihuanu, vubec to neni bezrizikova droga a pokud ste si na 
ni neulitli, tak to ani nedelejte a budte radi ze jste free... Cus Big-L 

    

  

  

# souhlas souhlas souhlas — Lukáš 2012-07-08 00:00  

Musím říct, že s tebou do písmene souhlasím. Nechápu někoho kdo tady napíše, že je denním uživatelem marihuany 
a ta ho nabuzuje ke cvičení, to je kec jako řemen, tráva nabuzuje k lenosti a zevlování, k nějaké produktivní aktivitě 
naprosto vůbec. Co se týče té závislovosti tak s tebou opět souhlasím, není to fyzická závislost ale spíše psychická, 
mám s tím po zhruba 4 letech aktivního (denního) pokuřování svoje zkušenosti. Jakmile mám pár hodin času a 
nemusím nic dělat tak si zkrátka zahulim, ne protože bych musel nebo měl abstinenční příznaky, ale prostě protože 
chci a nedokážu si sám říct ne. Jak říkáš, je to podobné jako s cigárama. Nicméně sumasumárum, absolutně odmítám 
uvěřit, že marihuana někomu pomáhá se cvíčením, to je prostě blbost. 

    

  

  

# Cvičení a drogy — Testosteron 2010-09-22 13:15  

Myslím, že drogy nejsou zase tak špatný. Zkoušel jsem téměř všechny a vůbec mě to v tréninku neovlivňuje. Piju 
hodně alkohol a sem tam na mejdanu si dám pervityn přitom každý den chodím cvičit a stále se zlepšuju a rostu. 
Takže ten kdo tvrdí, že při cvičení nemůže pít, že mu to jinak neroste tak je spíš genetická sračka, protože při tvrdým 
tréninku a pořádné stravě to prostě roste i s alkoholem a občas s drogama. Myslím, že jednou za čas neuškodí se 
takto odreagovat a šňupnout si. ČAU 

    

  

  

# RE: Cvičení a drogy — speedy 2010-09-22 13:15  

To možná říkáš teď že nejsou špatný obzvlášť perník asi si svou zavislost ještě tolik neuvědomuješ jen tak dál vesele 
pokračuj s občasným šňupánim a mysli si že to máš pod kontrolu. Uš po první lajně ale získáš jistou psychickou 
závislot která pak přeroste v hard core fyzickou asta la vista 

    

  

  

# RE: Cvičení a drogy — gobis 2010-09-22 13:16  

sem rozezlen tak si ber pernik kolik je ty kokot vis co do sebe davas. hlavne to nikomu nedavej a zahrab se pod ten 
svuj kaminek tam nekde v tom prdelakove. 
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# RE: Cvičení a drogy — fun club michael fer 2010-09-22 13:18  

dobře-musíš ale hodně jíst a + kvalitní trénink pak to bude růst ale jen v případě,že jsi min."mezomorf" a máš 
genetiku co tě podporuje,v opač. případě se ochuzuješ o přírustky.typ jako je třeba endomorf to "spolkne"! 

    

  

  

# cvičení a drogy — Shark 2013-07-08 19:36  

Tak to nám tady cpeš pěkný píčoviny!!!Feťáku!!!Drogy a sport NEJDOU k sobě,kdes to viděl trotle!Z tebe pořádnej 
kulturista nikdy nebude hochu,pac jestli budeš dál fetovat tak si rovnou podepis zavet! 

    

  

  

# RE: Cvičení a drogy — Frost 2014-07-05 11:23  

Fetko,zastřelit by tě měli!ostuda kulturistiky,šmejde! 

    

  

  

# kulturistika — Roman 2014-08-01 14:18  

Kulturistika je jen o feťácích:) Stačí se kouknout na gynekomastii všech těch rádoby sportovců na podiu 

    

  

  

# Hahah — Frost 2014-08-04 13:38  

Tak ty jsi asi dobře přešlehnutej chlapče...Steroidy jsou léky,a lék a droga to je rozdíl blbečku :) 

    

  

  

# DRUGS = LÉKY — dopedealer 2015-04-21 11:57  
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Jelikož pojem DROGA pochází z anglického slova DRUGS, což znamená LÉKY, tak nemáš vubec pravdu:) 

    

  

  

# DROGY???? — Kuba 2010-09-22 13:19  

Vubec nechápu jak mužete spojovat drogy chlast a hulení se cvičením....vetšina z vás sou koukám pěkný čunataje to 
sport a ten má pravidla a disciplínu.Vždyt bavit se da přece i bez tehle sřaček...osobně když se chci opít tak jedině 
džus s vodkou.Kuba 90kg 

    

  

  

# JAK PROSTÉÉÉ — SDP 2010-09-22 13:19  

BUD CVICIT A NEBO CHLASTAT A KOURIT.KDYZ KURAK TVRDE DRE VE FITKU TAK NEBUDE MIT NIKDY TAKOVEJ 
USPECH JAK NEKURAK.PRIPADNE MNE TO JAK NIZKY IQ.TAK SI REKNU-KDYBYCH NEHULIL,LIP SE MNE DYCHA A 
UDELAM VIC OPAKOVANI NE?TAK LOGICKY PRESTANU KOURIT POKUD MNE TO CVICENI BAVI.ALE VETSINA KURAKU 
NEMA TU VULI PRESTAT A TIM PADEM NEMAJ ANI DISCIPLINU,TAKZE NIKDY DOOPRAVDY TVRDE TRENOVAT 
NEBUDOU-TAKZE BY NEMELI UZ VUBEC SYPAT A MELI BY TO BRAT SPIS TAK AEROBNE NEZ SE HNAT LEGALNE K 
VELIKYM SVALUM.MOJE ZKUSENOSTI S KAMOSAMA. 

    

  

  

# Vliv koureni a alkoholu na posilovaci trening — RomikX 2010-09-22 13:20  

No ja uz cvicim 12 let a pokud de o cigarety tak ty maji napriklad v presouteznim obdobi pomerne pozitivni vliv na 
formu. Zrychluji totiz klidovy metabolizmus tj. ze vic spalujete aniz byste se hybali :) a snizuje chut k jidlu, proto 
kuraci kdyz prestanou zacnou pribyvat na vaze. Jinak nevyhoda je ze to snizuje prokrveni podkozi..a vubec tkani.. 
jinak vice info: Vyziva nejen pro kulturisty od Dr. Fořta Alkohol je drijak horsi...ja piju tak jednou za pul a to se strasne 
ozeru :))) a pak mam zas pul roku pokoj. Strasne to odvodnuje, takze pokud chcete byt dobre nabuseni doporucuju 
tak max jednou za 3 mesice se porade ozrat a budete ready :))jinak to popijeni o vikendu radeji vynechte, nebo 
zapomente na bicak 50cm :)). Ale cas odcasu je potreba si vypit hlavu, takze se toho nebojte ale ne moc casto zato si 
dejte poradne :))) Cus jinak mam 165/85 a sem docela dobrej :) 

    

  

  

# skončil jsem s chlastem — Grand Master Drobas 2010-09-22 13:21  

Už rok pravidelně navštevuju posilovnu. Půl roku jsem cvičil jen tak kondičně a vobul jsem se do toho pořádně až teď. 
Dřív jsem chodil s kámošema na chlastačky vožíral se jak hovado a dva dny se dostával s tý šílený kocoviny. takhle to 
šlo až do tý doby než jsem od svýho kámoše a trenéra (profesionálního) zároveň dostal 0,5 kg kreatinu ať to 
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vyzkoušim. tak jsem začal jíst kreatin a přestal chlastat a postupem času jsem zjistij že mi ten chlast ani nijak nechybí. 
Na akce jsem sice chodil dál ale nechlastal jsem ale věnoval se opačnému pohlaví, na což je stejně lepší bejt střízlivej. 
Nabral jsem 7 kg do hmoty a za ušetřený peníze z chlastu jsem koupil ješte nejaky doplňky vyživy. váha 80 kg a 
vzhledem k tomu že jsem všechna rozhodnutí učinil nedávno tak zatim nijak zvlašť vyzýsovanej (holt ten beerceps se 
špatně dává dolů, ale ruce už jsou, alespoň podle reakcí okolí, trochu znát.) 

    

  

  

# RE: skončil jsem s chlastem — fan club michael fer 2010-09-22 13:22  

JEN TAK DÁL!konečně vhodný přízpěvek.kdo má jakékoli info o michaelu ferrantem tak dejte vědět,dík! 

    

  

  

# drogy — tesák 2010-09-22 13:23  

zdarec. já jsem dřív když byla příležitost pil a i so dal občas toho prda. ale poslední měsíce sem řekl ne a nenejvíš si 
dám jednou za 14dní to pivečko.. chci totiž nabírat co nejvíc a ne si to nějak kurvit nějakejma sračkama.... 

    

  

  

# I posilovaní je droga — Kaifman 2010-09-22 13:24  

Zdravim všechny, měl bych taky pár větiček do této diskuse. Především jsem toho názoru, že posilování je stejná 
droga jako drogy jiněho charakteru. Pár let zpátky jsem drogy bral...hodně drog...a taky prodával. Podle pravidla, že 
na každýho jednou dojde, na mě taky došlo a zkončil jsem na dva roky v kriminále. Když mě zavřeli, řekl jsem si že 
taková věc mě nemůže rozházet a začal jsem na sobě pracovat. Přestal jsem kouřit, začal jsem cvičit. Podmínky sice 
nebyly moc ideální (většina cviku se prováděla pomocí rozložené kovové postele zaháknuté na mřížích u katru, a jako 
závaží jsme si sloužili my sami), ale zapálil jsem se do toho takovým způsobem, že teď tři měsíce po propuštění 
nemohu přestát jedinej den volna mezi tréninky. Za dva roky jsem z 55 kg na 178cm výšky přibral 25 kg a vesel 
pokračuji dál. Jsem naprosto přesvědčenej, že jestli přestanu někdy cvičit, začnu zase brát drogy. Posilování je pro 

mně zdravou drogou, která nahrazuje drogy nezdravé.  

    

  

  

# RE: I posilovaní je droga — partyman 2011-08-18 00:52  

zajimavej prispevek. Taky to znam a posilka od drog hodne pomaha kdyz clovek chce 
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# asi — pošťák 2010-09-22 13:27  

Asi by jako v životě mělo platit všeho s mírou i pro posilku, tak i pro běžný drogy, jako je alkohol, případně nikotin a 
thc, když si je člověk nechce odpustit. Aspoň u mě je to tak, že posilka vede nad uvedenýma drogama 3:1 - tzn. asi 
jednou týdně pár piv, někdy i víc než jen pár;-). O tvrdých drogách snad nemá cenu se bavit. Stejně jako reagovat na 
'tommy' a podobné. Zdar! 

    

  

  

# fetiš — arnie 2010-09-22 13:27  

Koukám,že je to tu samej fetiš!Je tu vůbec někdo normální,kdo nechlastá,nefetuje a nehulí? To chcete mít nějaký 
výsledky v tomhle sportě,když děláte přesně to,co se v tomhle sportě dělat nemá,tak na to zapomente!V životě sem 
žádný drogy nebral a z alkoholu tak max.2-3pivka za tejden,tot vše.Jestli chcete mít nějaký výsledky,tak by jste měli 
konečně dostat rozum a přestat s těma sračkama vy zkurvený fetišové!Jste choroba a kdyby bylo na mě,nechal bych 
vás postřílet a svět by byl hned lepší!To radši winstrol nebo injekční testosteron do těla! 

    

  

  

# obyčejnej kofein — kamenáč 2010-09-22 13:28  

Chtěl bych upozornit na nebezpečí stimulantů jako je kofein, efedrin, o látkách amfetaminového typu ani nemluvě. 
Mám zajímavou zkušenost s kofeinem, kdy jsem si po náročném dni a asi 8 kávách šel odpoledne zaběhat na ovál 
(=atletický). Dal jsem si na rozběhání 4 kolečka výklus a pak 1500m naostro jako při závodě. Měl jsem dobrej čas a 
necítil jsem vůbec žádnou únavu, což mi ale nepřipadalo zcela normální.. Tak jsem si změřil tep - a 230!!! A člověk si 
řekne jenom kofein... A on ten zatracenej alkaloid natolik zamaskuje pocit únavy, že by člověk klidně i s úsměvem na 
rtech chcíp:-) 

    

  

  

# Svet je vetsi nez si myslite... — pippo 2010-09-22 13:28  

Fuj, tolik nenavisti a netolerance k druhym. Nadavat si do fetaku a fetisistu. Ja jsem celou stredni skolu prohulil a 
vubec toho nelituju, protoze me to naucilo respektovat druhe a naslouchat jim. Taky tridim odpad, jezdim tramvaji, 
neni mi lhostejny svet okolo. Proste jsem se naucil zodpovednosti za dusledky moji existence. A to Vam rikam 
uprime, bez huleni bych byl to, co driv:arogantni, bezohledny frajirek s patentem na pravdu. Proste mi huleni 
otevrelo oci. Dneska uz to do huby nestrcim, protoze mi to dalo to, co mi to melo dat. Ted tvrde cvicim, studuju VS, 
pestuju ganju a delam kamosum radost. Jo a taky se obcas smeju tem velkym odvekym sportovcum, kteri si ziji v tom 
svym malym svete a vsechno cizi je jim cizi. 
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# Život je boj — SED 2010-09-22 13:36  

Tak to je síla, nevím sice co administrator očekával od tématu "Posilování a drogy", ale jestli měl na mysli otázku 
steroidů tak teď musí být velice překvapen jak početná skupina čtenářů těchto stránek užívá "skutečné", 
"nesportovní" drogy. Patřím také do této skupiny. Je mi 27 let a žiju si takovej život rockera. Nejsem teda tak 
profetovanej jako Gulag z předchozího příspěvku, zato vyzkoušeno mám téměř vše. Rozhodně ale můžu vzkázat 
všem, co nikdy žádnou z drog zmiňovaných v předchozích článcích nevzali, že NEMŮŽOU ODSUZOVAT OSTATNÍ 
PROTOŽE NEVÍ. Neví nic o skutečných účincích, neví o stavech mysli které tyto navozují. Tímto žádné drogy 
neobhajuju, nakonec každej silnější jedinec zjistí sám, že je to svinstvo a že je čas se na to vysrat. A když někomu v 
tomto snažení cvičení a posilování pomáhá, měli by jsme se ho snažit podpořit a dodat mu kuráž, ukázat, že umíme 
být stejně dobří přátelé, společníci a kamarádi jako ti jeho se kterými chodil po hospodách a válel se zfetovanej bůhví 
kde, a ne ho seřvat, že je zpropadenej feťák ať táhne. Já cvičím už nějakej ten rok, ale ne proto abych byl největší 
bublina ve městě s rozpíchaným zadkem, takový typy jsou podobně postižení, jako samotní narkomani. Navíc 
zpravidla se silně zakořeněnými komplexi, které nedokážou ovládat a vyrovnat se s nimi, protože nikdy nepoznají jiný 
stav vědomí, ve kterém by lépe pochopili sami sebe a jedině se v nich takhle kumuluje agrese. Ne všichni, někteří. Já 
cvičím protože mě to baví, baví mě to asi stejně jako mě v osmnácti bavilo kouřit trávu. Navíc funguju jako bubeník v 
punkové kapele (názory neměním), a taky jezdím pár let na motorce na který se chystám vyrazit zjara na svůj první 
závod (offroad) a k tomu všemu potřebuju fyzičku a taky chci trochu vypadat, že! To ovšem neznamená že bych tomu 
podřizoval vše, nejsem žádná rockstar ani vrcholový sportovec. Na koncertech se občas zliju (ale i to už teď razantně 
omezuju), a kouřím tabák (pochopitelně Drum :-)), a to ještě spíš pro požitek než z nutnosti, jsou dny kdy nekouřím 
vůbec, ale úplně přestat ani nechci. Jedovatý cigarety si nekupuju. Nejsem ani tak bohatý, ani takový blázen. Steroidy 
jsem vyzkoušel také, ale jenom Oxandrolon SPA, a Primobolan S (pouze tablety), takže nic moc. Zkrátka a dobře, 
každému co jeho jest, a sto lidí sto chutí, každej jsme jinej, ale všechny co tyto stránky čteme nás jedno spojuje - naše 
těla a práce na nich, fyzická i psychická. Každej to zná, někdo tomu podřídí všechno, jinej ne. Nemusíme proto ale být 
na sebe jako psi a zkusme si radši pomáhat. Toť vše! 

    

  

  

# svaly a drogy — gobis 2010-09-22 13:37  

jenom kratce. je mi 25 vazim 63 chci pribrat abych nevipadal tak blbe. kourim 5 let travu opcas tak 1x za mesic pernik 
ale to je pekne na prt. lidi neberte drogy. drogy=smrt 

    

  

  

# Poppers — fero 2010-09-22 13:38  

Posilujem uz vyse polroka a vysledky su vidiet. Drogy neberiem ziadne, travku si dam asi tak 3 krat do roka a alkohol 
nepijem vobec. Moj problem je ze som zavisli na poppers (alkyl nitrat) co sa sice za drogu nepovazuje lebo sa da 
legalne kupit. S priatelkou si davame poppers vzdy pri sexe, teda skoro kazdy den. Dlhodobe nasledky nie su ziadne, 
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stavy ohlupenia zmiznu tak do polhodiny, aj na internete co som hladal informacie tak vsetky clanky tvrdia ze je to 
neskodne ale ak by to malo mat vplyv na narast hmoty, tak by som s tym asi urcite prestal. Ale nikde som nevidel 
ziadny clanok na temu poppers a posilovanie. Ak niekto vie, poslite link. Vdaka. 

    

  

  

# RE: Poppers — Musculus 2010-09-22 13:39  

Hledal jsem na internetu informace o poppers, a přečetl jsem větší množství německých a anglických stránek. Zdá se, 
že to zas tak bez vedlejších účinků není. Dlouhodobé užívání poškozuje nosní sliznici a plíce, kvůli odkysličení mozku 
může dojít i k jeho poškození, vzniku epileptických záchvatů apod. Jakákoli závislost samozřejmě není důvodem k 
radosti. Co se týká posilování, poppers má klinickými testy prokázaný účinek na snížení imunity (trvající několik dnů 
po použití). Další závažnou věcí je vliv na játra, při dlouhodobém užívání hrozí jejich poškození. A játra jsou mimo jiné 
i místem, kde dochází k syntéze aminokyselin. Jakékoli přetížení či poškození jater (pečeně) vede k zhoršení 
metabolismu a schopnosti nabírat svalovou hmotu. 

    

  

  

# Srát na to!! — kuntakinte 2010-09-22 13:40  

Zdar..sem chlastal hulil a k tomu cvičil..jo šlo to.Ted nechlastám nehulím a k tomu cvičím a výsledky jsou 2x 
lepší..takže..Zdar 

    

  

  

# :) — Sniper 2010-09-22 13:40  

Ahoj Asi jedna z mála věcí která mě opravdu baví je posilovna. Rád cvičím (3x tydně pravidelně). Pravidelně cvičim, 
pravidelně jim, a taky spim. Dřív jsem docela hodně pil (i hulil). Začal jsem chodit do posilovny a polepsil sem se :) 
Ted zajdu do hospody, nebo na akci tak cca jednou za tri tydny a zahulim tak jednou za mesic. Plně mně to vyhovuje, 
pač dělám to co mně oprawdu baví a také trochu žiju (zajdu třeba s kamarády na pivko). Ale myslím že nemá cenu 
chodit vožralej nebo zhulenej do posilovny a bejt furt na sračky. Ale také si myslím, že nemá cenu si to úplně 
odporowat :) Prostě wše s mírou. :) 

    

  

  

# RE: :) — Frost 2014-07-05 11:39  

Pokud chceš v bodybuildingu něco dokázat a někým být ,tak rozhodně ani kapku alkoholu,NIKDY a kámoši maj holt 
smůlu... 
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# Drogy a posilovna — adys8 2010-09-22 13:41  

ZDRAVIM, PRECETL JSEM SI VSECHNY PRIZPEVKY A JSEM Z TOHO DOCELA ZDRCENY... JA OSOBNE CHODIM DO 
POSILOVNY JIZ 3 ROKY A S DROGAMI MAM SKUSENOSTI JEN S LEHKYMI TJ. ALKOHOL A MARIHUANA. ASI KAZDY 
PATEK CHODIM NEKAM SEDNOUT JAN TAK NA PIVKO A MAM Z TOHO DRUHY DEN VYCITKY, ALE ZA TECH X-LET JSEM 
SI UZ ZVYKL A TAK SI TO NEDOKAZU BEZ TOHO PREDSTAVIT. ALE TAKOVE PSYCHA, CO TU PISETE O PERNIKU A TAK 
FAKT SKOUSNOUT NEMUZU. STEROIDY JSEM NIKDY NEBRAL, ALE NEZ PERNIK, TAK SI MYSLIM, ZE JE TO MENE 
SKODLIVE... 

    

  

  

# To je zradlo — Ruda 2010-09-22 13:42  

hehe, taky sem si to tady precetl.. ten pernik, to je masakr :) Asi to vyzni blbe, ale pohybuji se ve spolecnosti, kde je 
alkohol normalni, trava velmi extremni (par zkusenosti prijatelnych) a s pernikem sem se nikdy nesetkal.. Takze muzu 
rict - diky bohu.. vzdy je to jen o spolecnosti ve ktere se pohybujete.. Od malicka sem byl dost hubenej, ale libilo se 
mi, jak maji lidi svaly (myslim takovej ten fitness vzhled, zadnej Hulk Hogan apod. :). Tak jsem treba vice mene od 
15ti delal ruzne kliky a zhyby, coz ted muze pusobit smesne, ale tehdy to HODNE zabralo (pochopitelne, ze dost lidi 
zavidelo a kdyz jsem pak v hospode prestal pit pivo, tak se mi malem pokazde vysmali :) nastesti jsem si i tehdy 
dokazal stat za svym.. Ted je mi 22, uz asi 3 roky mam doma cinky, mam ruzny obdobi kdy cvicim, necvicim, nebo 
jsem do toho uplne nadsenej.. je mi to jedno, delam to pro dobrej pocit unavy a hezkej vzhled.. proste se mi libi hezci 
lidi a tohle k tomu patri :) safra, ale co sem chtel napsat.. alkohol piju, nekdy vic, nekdy min, kazdopadne me to vzdy 
totalne odvodni a kdyz ta voda v tele dojde v prubehu myho spanku po akci s chlastem, tak mi je rano 
secsakramentsky blbe, kdyz nedojde, tak pohodka.. tady sem cet, ze to odvodneni je spatny, takze to asi vic omezim 
(znate to, nekdy si date pivko ani nevite proc :) ja sem chlast omezoval kvuli regeneraci a abych nemel pupek.. z 
myho lajckyho pohledu, ac nehulim, ani hulit nechci, tak trava je pro telo kulturisty urcite prijatelnejsi, nez chlast.. 
ten kurvi vsecko.. ta trava - z ni budete akorat pekne vymazani ve skebli, coz sice neni videt, ale mozna je lepsi mit 
mozek v oukeju, ne? :))) takze vseho s mirou, hlavne at ten zivot za neco stoji! 

    

  

  

# negři — plo biker 2010-09-22 13:43  

tak podívejte hoši ja posiluju 2 roky a je to hafecky poznat a co se týče maryhuany (THC) a ostatních drogovích 
sraček, podívejte se na negry sou to korby jak sviňa a proč??? no to slovo negři co si s tím spojíte gangy chlast hulení 
tzn.(THC) a všelijaké drogové srance oni se prostě zhulíjou a vlítnou do posilky a posilujou dokud jsou v omamném 
stádiu stavu. a co s toho vyplívá no přece to že drogy ať jsou jakékoliv tak fungují v podstaťě jako steroidy. ale drogaři 
pozor když uš se rozhodnete před posilováním pořádně zhulit,mějte na mysli to že uš můžete také posilovat 
naposledy, hodně borcú uš kvůli tomu skolabovalo a většina to bohužel nepřežila srdce totiž na takovej záhul není 
zvyklé lelikož srdce má také svůj sval a ten jde mimochodem také posilovat jenomže jak se srdce rozbuší moc tak uš 
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prostě nestíhá a selže no ato už o sobě nevíte nechci vás od toho odrazovat ale měli by jste se nad tím zamyslet 
nemluvě o tom že chcípnete ve 40ti letech mozná i dřív a to nezveličuji..... takže příjemné posilování vám přeje tím 
PLO bikers 

    

  

  

# RE: Posilování a drogy — Dan 2011-11-03 10:11  

Ahoj. 
 
Kde z těchle obchodů koupit kvalitní velkou činku a jednoručky za slušnou cenu? 
firmy.adresarfirem.cz/cinky/ 
 
Díky. 

    

  

  

# RE: Posilování a drogy — Siberius 2012-06-12 12:11  

Cau Musculusi... když mam 190 cm a jen 65 kg... jím, ale živiny se neukládají, měl bych posilovat s těžšími činkami? 
Slyšel jsem, že větší váha je na objem, tzn že budu vážit víc. Díky za odpověd. 

    

  

  

# RE: RE: Posilování a drogy — Musculus 2012-06-12 12:15  

Myslíš, že sis vybral dobrou sekci na dotaz? Základem pro přibrání je tvrdý ale krátký trénink - téměř jen základní 
cviky a velké zátěže pro 6-10 opakování v sérii. Druhá věc je, že prostě musíš jíst víc. 

    

  

  

# RE: RE: RE: Posilování a drogy — Siberius 2012-06-12 18:41  

Nevím, jestli jsem si vybral správmou sekci, ale tahle k mému dotazu měla nejblíž, jelikož v jejím názvu je slovo 
"posilování" :) Ok, díky za info 
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# Posilování — Prok 2012-06-15 17:02  

Já používám jen kreatin a proteiny, výsledky jsou celkem vidět za poslední měsíc. CO se týče drog občas se sjedu, ale 
fakt jen občas. Nemyslím, že by to mělo vliv na posilování. 

    

  

  

# RE: Posilování — Prok 2012-06-15 17:04  

Jo jinak dobrá stránka s informacemi o stravě a posilování vůbec je tady www.menworld.cz/posilovani 

    

  

  

# RE: Posilování — Frost 2014-07-05 11:29  

Ty si jako myslíš že to nemá vliv,fetko?Sport a drogy nejdou dohromady tak se prober a buď cvič a nebo fetuj!Debile! 

    

  

  

# neviete o tom nic — nordy88 2012-08-11 17:46  

poviem vam to takto na rovinu... cvicim uz 7 rokov mam za sebou niekolko kulturistickzych sutazi {viac vam k tomu 
hovorit nebudem pretoze by ste sa mohli dopracovat k mojej osobe a hovorime tu o konzumaciji marihuany a ta je 
nelegalna...} vrat me sa spet... cvicil som asi 3 roky a mal som za sebou prvu sutaz ..nejak som sa dopracoval k tomu 
ze som skusil fajcenie marihuany.. najskor to bolo raz za cas potom raz za tyzden a neskor kazdy den..a takto to 
trvalo 2 cele roky...naberanie svalov sa mi akosi spomalilo neriesil som to lebo mi bolo dobre {ked som bol furt 
zhuleny}:D ...skusal som cvicit aj shuleny vela krat a je to uplna somarina najskor som sa zmotaval ze je to lepsie ale 
neskor som zistil ze nedam take vahy ako triezvi anni ten trening tak neoddrem... mal som ist o rok na sutaz a pred 
sutazov som si uvedomil a zistil ze som vlasne este slabsi ako minuly rok... snazil som sa najst kde som spravil chybu 
ved som drel ako vzdy stravu som mal tiez ako vzdy a neskor som zistil kde je problem...odpoviem hned na vecsinu 
otazok ktore sa v tejto teme vyskytuju: hulenie skodi k ratu svalov a to dost... jednak tym ze nesmierne zabranuje 
tvorbe testosteronu ktory je zakladny hormon pre tvorbu svalov..dalej thc sa nahromaduje v peceni a tym aj 
zabranuje tvorbe inych hormonov potrebnych k tvorbe svalov ... dalej urcite ty ktory hulia ste si vsimli ze mate 
zrychleni tep srdca a je to tym ze marihuna vam urychluje vas metabolizmus preto ste taky smedny ,hladny a 
unaveny lebo vas metabolizmus je po zatazi ako by odbehlo vase telo 20 km. necitite to tak lebo to zazil len vas 
metabolizmus nie telo... a ked mate rozpocitanu stravu k tvrdemu treningu ktory kazdy den absolvujete tak je vsetko 
v poriadku ale dalsich 20 km behu k tomu??? to je ako by ste cvicili 2 fazovi trening cize k naberaniu by ste museli 
zjest 2x tolko kolko mate na den rozpocitane... je tu toho este viac ale uz sa tu vela toho pisat nezmesti...teraz som 
uz 1.5 roka cisty a ide to zas ako kedysi 
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# Marihuana a Cvičenie — Makyy 2013-10-06 13:48  

Skutočne prispieva k zniženiu napríklad produkcie testosterónu či iným problémom na cvičenie je to pekne rozpísané 
aj tu...viac takýchto článkov lebo mám kopu kamarátov a nedá sa im to vysvetliť :( 
mybodymanager.sk/.../... 

    

  

  

# moje zkusenost — satan 2014-05-14 17:45  

Hulím nonstop, tvrdé drogy občas a chlast vyjímečně. Podle mé zkušenosti (cvicím 4 roky zavodne silovy trojboj např 
na mrtvolu zvednu trojnasobek svoji vahy (270kg v 18 letech)) A musím se s vámi podělit o mé zkusenosti ktere jsou s 
travou-pred treninkem na picu (unava, dychani...) po treninku TOOOOOOP (regenerace, uvolneni, relax) Tvrde drogy-

jako den po tom co jsem faral tak vzdycky taky vycucly ale hned co to pumpnu tak jsem back... ale alkohol je podle 
me nejvetsi zlo. Po chlastacce totalne nemuzu nic delat jsem tak o 50 centimetru pres ruku mensi a proste grcky 
sracky atd. Když jsem zfarany tak je aspon energie sice se ze zacatku trošku točí kebule ale pak fajnee. A TRAVA 
NEMA ZADNY VLIV ANI NA DYCHANI ANI NA NIC PROSTE JSOU TO VYMYVACI SRACKY CO VÁM VTLOUKAJÍ DO HLAVY 
ZASRANE ZKORUMPOVANE MRSINY ABY JSTE NEHULILI TRAVU ALE KUPOVALI SI DRAHÉ LÉKY.... OPEN YOUR EYES 

    

  

  

# Objem — Tuturututu 2014-07-04 09:32  

Ahoj, posiluju na objem a chci v co nejkratší době nabrat váhu. Chci přibrat a mít větší svaly. Posiluju s těžkými 
jednoručkami 6x8opakování. Je to v pořádku? Díky. 

    

  

  

# objem — Frost 2014-07-04 09:36  

Tak za 1) na jednoručky se vyser a začni dělat základní vícekloubové cviky,nejvíce se zaměř na bench,mrtvý tah a 
dřep! A to hlavně s mega těžkými bvahami..pak taky záleží na tom co jíš a to hodně ...rozepiš se trochu jinak ti víc 
nikdo nepomůže 

    

  

  

# RE: objem — Tuturututu 2014-07-05 10:00  
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Má otázka nezněla: "Co mám dělat, abych nabral" 
Prosím o odpověd na to zda serie a opakování vedou ke zvýšení objemu. Děkuji. 

    

  

  

# RE: RE: objem — Frost 2014-07-05 10:43  

Tak asi nevíš co píšeš...Napsal jsi přesně "chci v co nejkratší době nabrat váhu. Chci přibrat a mít větší svaly"... toho 
prostě a jednoduše s jednoručkama nedosáhneš,a je uplně fuk,jaký serie a opakování s nima děláš..pochop že pokud 
chceš nabrat a mít větší svaly nejde to jinak než pořádně žrát a jet to jak jsem ti psal jinak se ti nezvětší vůbec 
nic..nejdřív se nauč základy a pak cvič kámo! 

    

  

  

# RE: RE: objem — Frost 2014-07-05 10:46  

Základní pravidlo je poud chceš mít větší ruce ,musíš dřepovat ...když máš slabý tělo a nohy ,odrazí se to na váze 
kterou budeš schopen zvedat na jednoručkách...ale na prvním místě záleží co jíš a jak jíš a kdy jíš..jestli si myslíš že 
stačí zvedat těžký jednoručky a tim ti vyrostou větší a objemější svaly tak jseš na velkém omylu! 

    

  

  

# RE: RE: RE: objem — Frost 2014-07-05 10:49  

A další věc v neposlední řadě je jak odpočíváš jak dobře spíš,a hlavně jestli nebereš drogy nebo nepiješ alkohol ... 

    

  

  

# RE: RE: RE: RE: objem — Frost 2014-07-05 10:50  

Hlavně pořádně a správně jez,dům bez cihel taky nepostavíš ;) 

    

  

  

# RE: RE: RE: RE: RE: objem — Tuturututu 2014-07-06 09:20  
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Prosím, abymi odpověděl jen Musculus nebo někdo kdo má alespon průměrné IQ. Kdybych chtěl vědět jak v co 
nejkratším čase přibrat, podívám se na web, je tam toho plná prdel. Já se ptám jestli serie a opakování, které cvičím 
jsou na objem. Děkuji za odpověd, zároven děkuji, že již Frost nebude reagovat. 

    

  

  

# RE: RE: RE: RE: RE: RE: objem — Musculus 2014-07-06 09:48  

Ano, pro nabírání svalů a váhy jsou optimální těžké váhy, poměrně svižné tempo a počty opakování 6-10. 6 sérií 
jednoho cviku není úplně standardní, obvykle se dělají 4 série u základních cviků, 3-4 u doplňkových (s jednoručkami, 
na přístrojích, kladkách). Frost má pravdu v tom, co napsal - jednoručky nejsou dobrou cestou k získání skutečné síly 
a objemů. 

    

  

  

# RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: objem — Frost 2014-07-06 10:42  

Musculusi,jemu je zbytečný něco říkat,jak vidíš je to kretének kterej si myslí že když bude zvedat jednoručky že bude 

mít objemy jak Dorian Yates  

    

  

  

# RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: objem — Tuturututu 2014-07-06 11:48  

Díky za odpověď. Nikde jsem nepsal, že cvičím pouze s jednoručkami.  

    

  

  

# RE: RE: RE: RE: RE: RE: objem — Frost 2014-07-06 10:40  

Tuturututu tak jsi opravdový čurák hochu...přečti si ještě jednou tvojí otázku hned v tvým prvním příspěvku a hned si 
dej facku demente..Musím se Ti smát jakej jsi kokot kterej ví o zvedání železa tak možná velkou piču a nenechá si 

poradit Z tebe nic nebude kluku  

    

  

  

# Pervitin nezpůsobuje psychozy — Franta 2015-02-12 03:20  
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http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/posilovani-a-drogy#comment-1416
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/posilovani-a-drogy#comment-1414
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/posilovani-a-drogy#comment-1495


Pervitin nezpůsobuje ozvučení myšlenek, textu, zvukové haluinace, pískání v hlavě, halucinace v okolí. To dělají v 
Česku pomocí komunikační soustavy. Kdo máte tyto problémy, kontaktujte policii, vše podrobně popiště, nikomu 
nenadávajte, nebojte se. Kdyžtak to pošlete na Ostravské okresní státní zastupitelství. 
 
Předejte to podrobně popsané, rozepsané. . Vše úplně podrobně popište. Vše, co je jiné oproti normálu. 

    

  

  

# Vliv alkoholu na posilovani — Danik 2016-07-13 20:34  

zdravej.wordpress.com/.../... 
 
tady je to pěkně vysvětleno 

    

  

  

# Muž — šéfik 2017-02-19 19:35  

Zhanim panové a dámy recept na dobroty!Dakujem pekne? 
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