
Steroidy - diskuze 

(komentáře 2010-2017) 

 
 
# RE: Steroidy — Jirka 2010-09-24 17:53  

Vaše stránky mne přesvědčily, že stereoidy nejsou to hlavní a ikdyž jsem po nich již dlouho pokukoval, rozmyslel jsem 
si jejich výpomoc ke stavbě mého těla. Snad vás to potěší a pomůžete více mladým klukům jako jsem já. 

 
  

# RE: Steroidy — Honza 2010-09-24 17:54  

Nevim, ale nejni to asi tak nejhorší.Je to jedna csta jak dosahnout toho co člověk chce, jestli to za to stojí, to zaleží jak 
si kdo važí sam sebe a svoje tělo. Jinak ja asi nikdy sypat nebudu, ale nikomu to za zle nemam.... 

 
  

# RE: Steroidy — VLK 2010-09-24 17:55  

O dopingu v kulturistice(v dnešní době) je škoda mluvit... Ale moc by mě zajímala jedna věc: Jestli modla všech 
kulturistů Arnold Schwarzenegger dosáhl tak mohutné a krásné postavy bez použití nelegalních látek(růs. hormon, 
steroidy...). Každý totiž ví, že ho trénoval legendární Joe Weider (Tiše podporující směr, kterým se kulturistika začala 
ubírat- za vším hledejte prachy!!!) 

 
  

# RE: RE: Steroidy — Mishel 2010-09-24 17:55  

Jsem tak okouzlen modlou vsech kulturistu, kterou Arnold zajiste je, ze bych se ani neopovazil neco takoveho 
vyslovit. Nadruhou stranu sice vim, ze me informace a vedomosti z tohoto oboru, nesjou zcela dokonale. Presto 
vsechno si myslim ze Arnie "nesypal" ! - tak co mi na to reknes vlku? :o) 

 
  

# RE: RE: RE: Steroidy — Musculus 2010-09-24 17:56  

Mám někde doma knihu s názvem tuším -Neschválený životopis Arnolda Schwarzeneggera-, a autorka s jistotou 
popisuje Arnoldovo sypání. Nejen vzhledem k jeho poměrně nedávné operaci kvůli zbytněné prostatě bych tomu 
věřil. Přesto Arnolda považuji za nejestetičtějšího kulturistu všech dob. 

 
  

# RE: RE: RE: Steroidy — misisko 2010-09-24 17:57  

Arnold sypal!! Sypal dokonca uz Larry Scot, vtedy existovala ticha dohoda o maxime 10mg methandrostenolonu 
denne ale tazko povedat ci ju dodrziavali. 
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# sypal — kamildanny 2012-01-24 20:38  

Misheli Arnold bohužel sypal,tak jako všichni ostatní,Ronie,Le priest a pod.Nikdy by bez steroidu nebyly,tam kde jsou 
niní.Nic si nenamlouvej,bohužel je to tak. 

 
  

# RE: RE: Steroidy — tomas 2011-07-23 11:06  

Citace VLK: 

O dopingu v kulturistice(v dnešní době) je škoda mluvit... Ale moc by mě zajímala jedna věc: Jestli modla všech 
kulturistů Arnold Schwarzenegger dosáhl tak mohutné a krásné postavy bez použití nelegalních látek(růs. hormon, 
steroidy...). Každý totiž ví, že ho trénoval legendární Joe Weider (Tiše podporující směr, kterým se kulturistika začala 
ubírat- za vším hledejte prachy!!!) 

dosáhl tak mohutné a krásné postavy s použitím steroidů, růstový hormon nebyl ještě syntetizován v době, kdy 
soutěžil 

 
  

# Steroidy — Alda 2011-08-10 18:04  

Arnie opravdu sypal, užíval Dianabol. Přiznal se k tomu v jednom rozhovoru. Ten je myslím i na dvd "pumping iron". V 
70-tých letech to asi ještě nebylo takové tabu, přiznat se k něčemu takovému. Někde na webu jsem dokonce našel i 
rozpis jeho cyklů. Oproti dnešním dávkám to ale byly dávky údajně směšně nízké. Sám to nedokážu posoudit, nesypu 
a nebudu, takže mě dávkování příliš nezajímá... 

 
  

# najděte na internetu arnolda jak se přiznal — BORIS 2013-07-01 18:38  

na internetu se dozvíte když budete hledat že arnold nejméně 20 let bral kvalitní steroidy-dokonce se sám k tomuto 
přiznal-bez steroidů bude každý kdo cvičí tak zvaný tvarohový kulturista-najdete si kdo všechno bral a spadne vám 
brada-i když je možné že se sem tam narodí geneticky obdařený silák ale takový silák přece jenom vypadá odlišně 
než třeba colleman co se steroidem i spí-naschle 

 
  

# RE: Steroidy — VELMEN 2010-09-24 17:58  

Nazdar sportovci! Steroidy jako takove bere hodne lidi a je to oazka kazdeho z nas jake mame kdo priority.Ja jen co 
vim od lidi tak jsou steroidy a steroidy.Ty mekci[dali s eto tak rict]funguji tak,ze musite hodne cvicit a pak je to 
videt,ale to co do sebe perou lide typu Colemann to uz nema se sportem nic spolecneho!! Silikony pod kuzi atd... 
Tinto v zadnem pripade nechci propagovat steroidy,ale jak jsem jiz uvedl a vidim to denne u lidi kolem sebe,ze je to 
opravdu otazkou priorit kazdeho z nas,ale co je hlavni take penez!!!dik za vydani meho nazoru a zdar sportu!!!! 
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# ARNIE!!! — Kajdik 2010-09-24 17:59  

Zdravím všechny! Chtěl bych se hlavně vyjádřit k tématu Arnold a sterodiy! Samozřejmě že to byl právě on, kdo 
upoutal moji pozornost a přitáhl mě ke cvičení, píši to tak záměrně, neboť na kulturistiku nepomýšlím, a Arnold byl 
přece především kulturista, a v něm jsem spatřoval svůj "odvěký" idol správně tesaného muže! Jenže ačkoliv jsem byl 
vždycky jeho horlivým zastáncem, nikdy jsem se nebránil promyšlené a podložené kritice, co se sportu a hereckého 
umění tohoto "Štajeráka" (viz Štýrsko) týče! Především; také jsem četl neschválenou autobiografii od Wendy 
Leighové, s níž se Arnold soudil zejména o její autentičnost, mimochodem úspěšně, neboť se mu posléze sama 
autorka musela omluvit, ale tuším, že samotnému Arniemu to přineslo nemalou popularitu, a kdo z vás to četl, jistě 
mi přitaká! Jenže ouha, o pár let později se sám velký Arnold před televizními diváky otevřeně přiznal k užívání 
steroidů v době svojí kulturistické kariéry! Údaje jsem si nevycucal z prstu, v Americe už každý ví, jak to tehdy s 
Arnoldem a jemu podobnými bylo! S přiznáními exkulturistů se pak roztrhl pytel! Jistě vám něco říkají jména jako 
Tom Platz, Bill Pearl, Dave Draper, Mike Katz, Mike Mentzer (i se svým méně známým bratrem), Franco Columbu a 
mnoho, mnoho dalších! Všichni následovali příkladu neohroženého Terminátora, který neváhal vsadit svoji úspěšnou 
kariéru a ke všemu se přiznal! Myslím, že mu to v očích veřejnosti nijak neublížilo, spíš naopak! Několik kulturistů pak 
přiložilo polínko do ohně tím, že vydalo svoje paměti a všechno to "staré svinstvo" pěkně vyplulo na povrch! Dave 
Draper zašel dokonce tak daleko, že všem svým fandům v knize vyzradil, že kdysi existovala takzvaná čestná dohoda 
mezi tehdejší úzkou kulturistickou špičkou o omezení braní steroidů! Uzavírala jí také další osobnost Weiderova 
klanu Larry Scott, jistě vás to překvapí, ale poté, co Larry smlouvu uzavřel, vyhrál s přehledem první Olympii a 
hloubavému čtenáři tak jistě vytane na mysli neodbytná myšlenka, jaktože se tak náhle vyšvihl do výšin, jeho "čestní" 
rivalové si pak jistě ještě dlouho potom drbali hlavu! Lze se jen domnívat, co že to vlastně užíval Steve Reeves, který 
šmahem všechny odsoudil za to, že se kdysi cpali steroidy, když on sám tvrdil, že to nikdy neměl zapotřebí a chemie 
ve sportu vlastně neexistovala! Při těch řečích mi jen zacukají koutky, a vzpomenu si na to, jak velký Steve před pár 
lety skonal na náhlou srdeční příhodu!!! Nekruťte teď odmítavě hlavou a nebraňte se tak faktům, vždyť si můžete 
představit sebe, s váhou okolo 120 kilogramů téměř čistých svalů, ani po letech dřiny a vytrvalého úsilí nedosáhnete 
takových rozměrů, ale velice se jim přiblížíte, jenže vaše šance uspět pak v soutěži bude velice limitována vaším 
věkem! Arnold vážil víc než metrák při svém prvním titulu Mr. Universe, bylo mu dvacet, a svými tělesnými rozměry 
připomínal hmotu muže kolem čtyřicítky! S kariérou se rozloučil ve 27 letech, tedy o plných deset let dříve, než je 
tomu u současných bodybuilderů, jenže tehdy se kulturistikou neživily stovky lidí! Když spatříte Arnieho fota z jeho 
třinácti let, těžko byste uvěřili, kam to za těch pár roků dotáhne! Pusťte z hlavy také slova o výjimečné genetice, to je 
jen zástěrka těch, kteří vám otevřeně nepřiznají, že růstové hormony udělají z člověka metrákový kolos, při výšce 175 
cm tomu tak je! Kdo tomu nevěří, tak dle mého názoru trpí "pštrosím syndromem" a hlava v písku nic neřeší! 
Kulturistika, a všechen sport (nedivte se tolik, snad si nemyslíte, že Honza Železných to skoro ve čtyřiceti pořád hází 
tak daleko jenom proto, že se cpe knedlíky se zelím, jak rád tvrdívá, proč by jinak každý rok jezdil do JARu a bral s 
sebou kámoše atlety, aby si tam udělali prima přípravu na soutěže, a riskoval přitom život, vždyť tam vládl víc jak 
třicet let apartheid, a běloch je tam velice ohroženým živočišným druhem, nesmíme také opominout neustálé války 
mezi tamními kmeny, jen blázen z kontrolní komise pro odhalování dopingu ve sportu by se plahočil Krügerovým 
národním parkem, aby odebral těm našim borcům vzorky, to, že by ho pak mohl sežrat krokodýl, bych považoval ve 
jeho situaci za štěstí!), abych to tedy dokončil, ted kulturistika byla, je a bude také o zneužívání zákázaných látek! Jen 
se občas mrkněte na výčet zesnulých exkulturistů a oživte si v paměti, že jste je jěště "nedávno" pamatovali jako 
zdatné, zdravím kypicí jedince lákající vás ke sportu a nákupu zaručeně účinných sportovních doplňků výživy, 
Mohamed (Momo) Benaziza Andreas Müntzer a jiní! Howgh!!! 
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# RE: ARNIE!!! — Jiří 2010-09-24 18:00  

Myslím že máš pravdu.Jen dodám že bez steroidů se dá jezdit na kole kolem přehrady nic víc.Řekl jeden český trenér 
vzpěračů. Měj se 

 
  

# nevim nevim — suko 2010-09-24 18:01  

ja si myslim že bez sterojidu si nikdy pořádně mohutnou postavu nevybudujeme. i takový velikan jako byl arnold 
nějaké ty sterojidy určitě bral skuste nás všechny přesvedčit o opaku. dik suko 

 
  

# NE — travnikar 2010-09-24 18:02  

Dle meho nazoru se my lidi nicime dost vecma jako je zivotni styl ala America ci koureni a brani drog... Steroidy jsou 
dle meho nejhorsi veci co pro sebe clovek muze udelat... Raci bych zemrel v 35 na predavkovani pernikem ci herem 
bez kamaradu, nez v 45 ci 50 na prasklou pumpu a zanechat po sobe 2 deti a milujici zenu... Avsak to je muj nazor 
Vas muze byt jiny... Muj otec v zivote nebral zadny sracky a posiloval vseho-vsudy 4 roky a dotet(je mu 56) ma paru 
jak bejk. Jediny co pro to dal, ze tvrde makal a pil hodne mlika... 

 
  

# RE: Steroidy — Ondra 2010-09-24 18:02  

Myslim si, že brát steroidy je blbost. Jasne, že jsou tu lidi, který je potřebujou, ale to se nas netýká.. Je hrozně hezký 
jak vypadá třeba teď Coleman, ale jsem na nej zvedavej za 20 let.. Myslim si, že ten bude mít problémy chodit.. Znam 
hodně kluků, který sypou, ten nárůst je bombastickej, ale kdyz rikaj jak je při jednoručkách bolí lokty, tak mě to nějak 
přešlo, i když jsem o sypání dost dlouhou dobu uvažoval.. Jen ten článek co je tu o steroidech je dost výstižnej... 

 
  

# RE: Steroidy — Muttley 2010-09-24 18:03  

Nevím,jestli bral Arnold někdy steroidy,ale ve své knížce - 50 let retrospektivy Arnolda Schwarzeneggera je 
napsáno,že když se ho moderátorka jednoho pořadu zeptala,jestli bere setroidy,odpověděl,že ano. Prý to vůbec 
nečekala,myslela si,že to Arnold popře,ale on začal povídat dál."Beru je pod dohledem lékaře a nemyslím si,že by mi 
mohli nějak ublížit." - toť citát z jeho knihy. Dokonce jsem mu napsal i e-mail,kde jsem se ho zeptal,kdy začal steroidy 
brát.-Neodpověděl. Arnold Schwarzenegger je člověk,díky němuž mnoho lidí začalo civičit.Už proto si zaslouží 
obdiv.Já ho obdivuji pro to,co v životě dokázal a taky pro jeho psychiku. Jestli bral stroidy je jeho věc.Mě do toho nic 
není,ale má pravdu v jedné věci:Když něco chceš,sni o tom a dělej pro to maximum. Tahle věta bude vždycky víc,než 
nějaké zkurvené steroidy! Muttley 
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# AS — Bezejmenný 2010-09-24 18:04  

Predstava ze profi-kulturisti nesypou je uplne zcestna. Staci si projet par zdroju na netu nebo se vice zajimat o deni v 
posilovne kam chodite. Tam sice nechodi profici, ale spousta nadsencu a ti zobou taky. Pro predstavu se mrknete na 
oficialni stranky www.ifbb.cz do odkazu bez cenzury a pak mrknete do diskusniho fora a skupinu doping. Mevim jestli 
ti nejlepsi (a tim myslim uz i juniorskej krajskej prebor) sypou vseci, ale jsem optimista, tak si myslim ze zobe jen 99% 
kulturistu co to nekam dotahli. Pokud jde o Arnolda S., tak ten zobal dost brutalne, navic v dobe kdy o poradnym a 
ucelnym cyklovani AS a nekterych ucincich AS nebylo ani potuchy. Pro neverici tomase doporucuji precist si treba 
zivotopis Arnolda, kde zcela otevrene je psano o davkach, ktery si dovoluju prohlasit za "konske". No a pak kdyz bude 
chvili surfovat tak razem zjistite, jakpak ze Arnoldovi funguji ledviny a jakpak mu funguji jatra a mozna ze taky zjistite 
kdy a jak mu co transplantovali. Taky treba vite ze ma dcery, kdyz budete surfovat nebo v casopisech hledat dyl, 
zjistite ze srdecni poruchy deti tech co sypou jsou normalni. Taky treba najdete rozhovor ktery predvedl na verjnosti 
Arnold a Silvestr, kde jeden utesuje druhyho at si z nevyvinuty srdecni chlopne svoji dcery nic nedela, ze ta jeho to 
ma taky a zit se s tim da. No a ten co tomu furt neveri bych jen polozil otazku. Procpak asitak profici tvrdi ze trenuji v 
cyklu?? Ze nekolik mesicu trenuji objem a pak maji dietu a zkvalitnuji svalstvo?? Zjistete si neco o AS a zjisitite ze ty 
cykly ktery maji souvisi s uzivanim AS a ze onen cyklus kdy nabiraji je cyklus kdy berou AS a kdyz zkvalitnuji tak 
vysadili AS a berou Clenbos a HCG a jiny aby srovnali "pajsl". Kdo nezobe, tak nikdy nebude vypadat jako ti hosici z 
plagatu a 100 kg vyrysovane hmoty (pri 190 cm) je pro ne neuskutecnitelny jako prazdniny na Mesici. A kdo tomu 
neveri, tak tomu uz fakt neni pomoci. 

 
  

# RE: AS — tesla 2010-09-24 18:05  

ja meriam 195 cm, vazim cca 102 kg a percento telesneho tuku mam okolo 15%. Nic som nikdy nedaval, iba bezne 
suplementy. Ak neveris poslem ti fotku. S textom samozrejme suhlasim, ale myslim si ze inteligentny clovek si vie 
urcit priority a zdrava a dobra postava sa da dosiahnut aj zdravym a dobrym sposobom. Dnesna kulturistika ma na 
populaciu negativny vplyv. 

 
  

# RE: Steroidy — pascal 2010-09-24 18:06  

Je jasny, ze bez steroidu dnes zavodni kulturistika nejde delat. AS jsou v kulturistice nekdy od zacatku 60. let, a 
nedelejte si iluze o svych idolech. Arnold bral prakticky od zacatku cviceni. Dnes uz profici nevysazuji ani pred 
soutezi. Ale kdyz nechcete zavodit, je brani steroidu blbost. 

 
  

# muj subektivni nazor — eifel 2010-09-24 18:07  

Podle me je to o tom ze kdyz si clovek (sportovec) rekne ze je na dobre fyzicke urovni ale ze chce porad neco vic (coz 
je typicka lidska vlastnost), tak si rekne ze to jednou zkusi jen tak proste jednu davku ze mu to trosku pomuze a pak 
bude pokraovat zase sam se sebou prirozenou cestou..Ale zkonci to tak ze si nasype jednou a kdyz pribere 2x tolik 
svalove hmoty za mesic nez nez sypani za 3 tak uz toho proste nikdy nenecha!!!Proto jsem zastancem nazoru-makej 
kdyz vis ze nas to mas a nenech se "kurva" ovlinovat steroidama protoze ty te ovlinujou!!Slo to bez nich driv tak proc 
ne ted?!!!!Takhle mi to tenkrat rekl jeden "nejmenovany" zavodnik a ja se toho drzim ( a doufam chalpi ze nejsem 
sam!!!)Podle me sypou lidi, kteri chteji byt na spice nejakeho sportu a mysli si ze bez drogi to nedokazou!Ja verim 
tomu, ze to jde i bez toho a dokazu si to!A proto bych do sebe ty sracky v zivote nedal!!Cvicim 5let a myslim ze mam 
dobrou postavu a svaly mi rostou porad i bez sypani... 
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# Bez AS při přípravě, na závody nelez!! — Maverick 2010-09-24 18:08  

Bohužel se dnes profesionálni kulturistika bez steroidů neobejde. Začíná se již v okresních soutěžích. Cvičit jsem začal 
v 17letech (70kg,175cm) (dnes mi je 22,105kg) jen z legrace, zanedlouho se z toho stal velmi pravidelný koníček, 
první velmi dobré výsledky se začali dostavovat.Bylo to moc fain. Zanedlouho (v 18 letech) mě oslovil majitel fitness 
kde jsem cvičil. Nabídl mi pomoc s financováním pouze s jednou podmínkou->musím navštívit jednoho lékaře. Myslel 
jsem, že vše bude v pohodě. Jenže v ordinaci mi lékař položil jednu jedinou otázku: Jsi ochoten udělat pro soutěžení 
vše? Jsi ochoten brát steroidy? Moje odpověď :NE!! A tak ze všeho sešlo! A já dnes cvičím jen jako naturál. A o 
tomhle to je (no ještě to je o šílenejch penězích!!!)Zatim 

 
  

# RE: Steroidy — Baki 2010-09-24 18:15  

Arny sypal to je jasny, ale muj idol byl někde jinde byl to Silvester Stallone. A jedna z věcí která mě na něm udivuje že 
nesypal,sice není tak "robusní" jako Arny ,ale ukázal mi c se dá dělat i bez sypání! 

 
  

# i Stallone sypal — wencek 2010-09-24 18:16  

asi te zklamu,ale i Stallone sypal!!!! 

 
  

# RE: RE: Steroidy — Tenk 2012-12-18 02:07  

Silvester Stalone že nesypal? Ale prosim tě xD idealisto 

 
  

# Silvík — Pepa 2013-08-09 14:33  

No já bych tě zklamal ještě víc, nejen že sypal ale sype dodnes, v nějakých 60ti letech by takhle fakt nevypadal. Což 
taky odpovídá na otázku že po sypání taky nemusí všichni odpadávat jak mouchy. 

 
  

# Funny — Funny 2015-11-01 18:54  

A to že ho chytli s tasku plnou růšťáku si neslyšel? xD 

 
  

# Myslim ze to jde i bez nich — anonym 2010-09-24 18:23  

Kdyz jsem brouzdal na netu na ruznych strankach a kulturistice tak jsem videl veci ktere me docela pobavily.Do 
ruznych poraden pisi hosi ze maji 75kg/185cm a ze jsou na konci svych genetickych moznosti.Nutne hledaji radu 
jak,co a kolik zacit sypat aby z nich byly hovada.Ja si nemyslim ze ve vetsine pripadu je chyba v genetice.Pokud je 
clovek zdravy tak je to i blbost.Vse je jenom o pristupu ke cviceni to je hodne opmijeno.Ja jsem typ cloveka co se mu 

http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/steroidy#comment-369
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/steroidy#comment-370
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/steroidy#comment-371
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/steroidy#comment-1162
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/steroidy#comment-1324
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/steroidy#comment-1647
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/steroidy#comment-372


spatne pribira jsem od prirody hubeny.Za to ale nemam takove problemy s tuky.Cvicit jsem zacal pred necelymi 
ctyrmi roky v te dobe jsem mel 69kg a 31cm biceps.Dnes mam 135kg biceps 51,5cm a AS jsem nikdy nebral.Jde to i 
bez nich.Ale s nimy to jde lip to nepopiram.Pokud je ale nechcete uzivat chce to aby jste se tomu odevzdali.Ja musim 
zrat jako tank a diky memu metabolizmu jenz spatne nabira chodim na wc 4-7 dene.To je horor ale za tuto 
cenu.Pokud vase vysledky uz dale nepostupuji nesahejte hned po AS zkuzte zvysit davky jidla a pridat vahy na 
vykonech.Sparing vam pomuze v pasivnich seriich a opakovanich.Zradlo zkuste prizpusobit tomu jak jste nachylni 
pribirat tuky.Bez nich se to sice neobejde ale musite si jejich uroven hlidat.Kdyz jich bude vic tak neubirat na objemu 
jidla ale na jeho slozeni.Hlavne zrat a zrat,cvicit a spat.Vetsina neuspechu neni v tele ale v hlave.Nemyslim si ze je to 
vyjimecne.Moje zpusoby a metody nefunguji jen na me ale uspesne si je testuji a potvrzuji na svych kamaradech.Jeto 
jen pristup a odhodlani neco dokazat. 

 
  

# Bobulky... — Kuřátko 2010-09-24 18:25  

Steroidy tu byly, jsou a budou. Nevěřím, že se tohoto problému jakýkoliv sport někdy zbaví. Jeslti to někdo tvrdí, tak 
jsou to podle mě žvásty, kterými se krmí laická veřejnost. Když si člověk může pomoct ke splnění svého cíle nějakými 
prostředky, i když nelegálními, vždycky se najde někdo, kdo po nich sáhne. Těch co hrají opravdu fér, je hrozně málo. 
Vrcholový sport už dávnou nění o zdraví, bohužel už někdy i rekreační...Otázku sypat či nesypat, řeší bohužel i lidé, co 
o cičení vědí možná o něco víc než vaše babička... No jo, je to prostě tak. Právě jsem se vrátil z mistrovství moravy v 
kulturistice a je mi jasný, že většina byla dost zoblá. Když jsem viděl absolutního vítěze a jeho gyno, pochopil jsem, že 
pravý význam slova "estetika" zná už jen málokdo. Profesionální hard-core bodybuilding je o něčem úplně jiném, to 
nejsou lidé, ale chodící chemické laboratoře, které se ani nepoškrábou na zádech... Napíchat do sebe 150 
syntholových injekcí, pod dohledem plastického chirurga..?? NO COMENNT 

 
  

# a co toto — dave 2010-09-24 18:26  

clovek kterej cvici 7let prrustek vahy caa 20 kg to z 55 na 75kg a vic to us nejde furt ji doktori mu reknou ze ma 
proste rychlej metabolizmus. A ty svaly chce cvici jak magor pri vaze 75kg zveda 130 na bench a nic tak si myslim ze 
to skusit muze jako ja ale je to asi takto naberete 10kg vypadate dobre prestanete to brat a je to dole mozna este 
hur.... tkaze je to takova sezoni vec. holt posilovani je nespravedlive nekdo je bejk us v 20 nekdo ve 27 vyzle.. 

 
  

# Muj názor — Drevokocur 2010-09-24 18:27  

Tak já už beru steroidy asi 3 roky před tím jsem cvičil tři roky a dostal jsem se do fáze kdy se bud na to vyseru nebo 
do toho skočim prostě jsem byl furt s něčím nespokojenej. Tak jsem do toho skočil sice vypadám tak jak jsem chtěl 
vždycky vypadat a mužu říct že mi to opravdu stačí ale na druhou stranu mám opravdu problemi se zdravim. Tzn. 
Mám problémy s erekci jsem nervozní, problemy se srdcem a jine a jine. No ale vybral jsem si sám a to same je na 
vás ale já jakjsem blbej tak bych si asi vybral stejně. 

 
  

# rada — kochyse 2013-06-26 19:05  

zdar kámo také cvičím nějaký ten pátek,ale dostal jsem se tam jako ty STAGNUJI mužeš poradit kde sehnat A.S.? 
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# Coleman a spol. ostuda sportu. — Mudr 2010-09-24 18:28  

Muj nazor je ,ze ruka pres 50 cm nejde udelat prirodni cestou pokud nemeris 2m a nevazis 140 kg od prirody.Chlap 
co ma normalni postavu a startuje treba s 36 cm nema sanci udelat 50cm bez anabolic.Jako lekari mi staci pohled na 
jejich vypoukle bricha a hned vim co sypaly.Vcetne Colemana.Copak to neni nikomu divny od ceho ma tak nafoukle 
bricho???Uz jste videli nekdy prirodniho kulturistu co ma sice ruce 48-50,ale bricho jak prkno zadna polotehotna 
stereoidova hora creatinem nafouklych svalu.Nemaji se cim chlubit.Jako kdybych vazil 180 kg sel na liposukci a 
chlubil se jak jsem zhubl.Anabolika je svinstvo a zadny kumst a umeni.Kazdy kdo by bral tyto latky muze mit jejich 
rozmery a ani se moc nemusi snazit.Je to ostuda jak je mozne nechat je takhle vyzrat stereoidy a pak je fotit do 
casaku a davat za priklad lidem.Proc nemeli takove korby treba Steve Reeve,nebo ti kdoz delali ms Olymp v letech 70 
tych???Coz tak poctive necvicili???Nebo meli bilkoviny jinou hodnotu???Nebo byli poctivi a nesypali??Jak je 
mozne,ze jsou rok od roku vetsi.Dnes by byl arnold vsem pro legraci s jeho figurou. 

 
  

# co naopak — DAN 2010-09-24 18:30  

Ja mam trosku jinej problem,uz od ctrnacti trpim gynekomastii,svaly naberu,jen se na cinky podivam,kdyz sem v 
patnacti boxoval ,trener mi zakazal jakekoliv posilovani,krome cviku s vahou vlastniho tela,po uraze boxovat 
nemozu,a tak sem tam (tak 2*v tydnu) zajdu na bazen,nebo do posilky.Je mi 23 a gynekomastii mam porad,a co 
chvilu musim poslouchat,ze beru steroidy a jestli mi to za to stoji a podobny keci,nemel by nekdo radu,jak se tej 
gynekomastie zbavit.Prosim! P.S.: steroidy sem nikdy nebral 

 
  

# RE: co naopak — Musculus 2010-09-24 18:31  

Ano, "gyno" se někdy vyskytuje u mužů i bez používání anabolicko-androgenních hormonů. Obvykle se objevuje v 
pubertě, někdy později sama zmizí, jindy ne. Podle toho, co píšeš, budeš mít asi velmi vysokou hladinu vlastních 
hormonů. Problém způsobuje zřejmě estrogen. Ten by bylo možné potlačit nejlépe asi Tamoxifenem. Ale to není 
možné vyřešit v této diskuzi. Je potřeba udělat podrobné vyšetření krve, resp. navštívit endokrinologické oddělení. 
Tam Ti poradí, a navrhnou způsob řešení. Někdy se to neobejde bez chirurgického zákroku, který však není příliš 
problematický. 

 
  

# RE: RE: co naopak — dan 2010-09-24 18:32  

Diky za odpoved,k tomu doktorovy bych to mohl zkusit,ale jsem ted momentalne v irsku a tady je lekarska pece 
skutecne velice nakladna,nevis,jestli bych to zatim nemohl nemohl ovlivnit zmenou stravovacich navyku,nebo necim 
odobnym? 

 
  

# RE: RE: RE: co naopak — Musculus 2010-09-24 18:32  

Obávám se, že změna stravování tady moc nepomůže. Takže spíš až se vrátíš z Irska, tak zajdi na endokrinologii! 
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# Arnold a steroidy — Roman 2010-09-24 18:35  

Mysim že sám Arnold přiznal, že bral steroidy, ale tenkrát je bral kdekdo, aniž by se přesně vědělo,jaké to má 
důsledky, prostě to fungovalo a tím to haslo. Dneska je situace jiná, lidé mají důkladné informace skoro o všem,ale 
přesto dopují-tomu říkám ignorace. Je jasné, že jedinou budoucnost má natural bodybuilding a doufám,že ty 
vypasená monstra z jeviště zmizí. Kulturista by měl celý rok vypadat téměř stejně a být odměňován za životní styl 
dlouholetým zdravím a estetickou postavou, je to individuální sport a soutěžení nesmí hrát prim, protože pak jde jen 
o prachy a ty Vás zase stáhnou chtěnechtě ke steroidům a dopování,protože nikdo není dokonalý a nikdy nebude. 

 
  

# Steráče? Radši ne. — Dino 2010-09-24 18:36  

Souhlasim s názorem, že vrcholová kulturistika bez nich nejde.Ale svalnaté a sportovní postavy lze dosáhnout určitě 
bez nich. 

 
  

# RE: Steroidy — dundy 2010-09-24 18:41  

Ahoj všichni, tak jsem se články prokousal a jen žasnu, někdy obdivně povzdechnu a někdy zatleskám. Steroidy se 
rozmohly v 60 letech a hlavně za éry Arnolda, brali všichni, kdo na to měl. V té době lékaři nevěděli co zo způsobuje, 
ale věděli že je vysoká koncentrace bílkovin ve svalech - byli to léky (astma, klouby, po operační stavy atd) a tak se k 
nim musí přistupovat. Arnold přiznal, že bral a i veřejně v MF a další také. Ten kdo je bere tak je bere za účelem cíle a 
hlavně ve sportu. Když si vezmeš kůru a myslíš, že boule skočí samy to asi né, to samé když nevíš jak kombinovat - 
příklad naposim ( v kombinaci dalšími injekčí depotní látky) je brán jak hárd steroid a bere se asi 30 - 50 mg (Arnold 
byl až na 80 tbl. po 5 mg za den + primobolan inj.) aby bylo učinné! A někdo si vezme jen 15 mg a to znamená, že 
pošle testosteron na dovolenou, zavaří játrům a výsledek nikde. Hlavní je pořádně trénovat a tvrdě, pořádně jíst. 
Jestli jíš 3x denně a málo bílkovin, víš o tom a nic proto neuděláš, tak radši ani necvič a hlavně neskoušej žádnou 
kůru. roidy se berou až po 21 roku života, (do té doby muž produkuje tolik testosteronu že stačí bohatě) hlavně 
musíš cvičit a mit už něco nacvičíno. Už víž, že tě tělo dál nepustí a tak musíš přejít na preparáty legální. Zase máš 
přírůstek a za 2 roky zase končiš a tak dáš roidy a to je mazec, nevíš jak ukončit kůru a běda z přibraných 12 kg hmoty 
šlo 10 dolů po vysazení. Mám dost známejch, chtěj bejt obři a berou, jen neví jak to brát a nebo poslouchaj rádoby 
"doktory". Jestli o to stojíš jdi do fitka a zeptej se někoho kde nakoupit atd. a hned se někdo ozve. Nyní už to bude 
problé ohledně nového zákona o dopingu. Sám mám zkušenosti a sám také užívám, ruku mám 58 cm výška 185 cm. 
Váhy jdou také nahoru benč - 230 kg, ramena 62 kg jednoručky atd. Krevní obraz ok, játra ok po každé kůře najíždím 
na čištění jater atd. Je to jen můj názor a nechci se nikoho dotknout. Dundy 

 
  

# interesting — trnkocy 2010-09-24 18:43  

Zdravím všetkých nadšencov zdravého životného štýlu čiže žiadne steroidy. Musím uznať že po prečítaní tohto fora 
sa mi niečo ujasnilo a myslím si že kulturistika nebola nikdy čistá ani nebude ( s výnimkou ojedinelých naturálou). 
Clovek je jednoducho stvorený tak aby naberal tuk a strácal svaly ktoré potrebuje iba v minimálnom množstve. Cvičiť 
pre zdravie je dobrá vec a ešte k tomu nejaké to kardio, strava, spánok stačí na dlhý život. Pri mojej genetike som to 
nedotiahol dalej ako výška + 5 kg samozrejme bez tuku vyzerá to v pohode ale nikdy to nebude mať ten efekt ako už 
spomínané 70 roky kedy už schwarzenegger a spol dosahovali slušných objemov mimo prirodzené ludské možnosti. 
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Ked sme už u toho Arnolda tak verím že mal genetiku - ved hrubé kosti ( ako zápästie) sú limitujúce pri maximálnom 
obvode paže podla môjho názoru je možné naturálne max nadlaktie s porovnaním zo zápästím krát 2.2 pri 
steroidoch a pri arnolde to bolo okolo násobku 2.8. Z tohto vyplýva že Arnie bral ved sám sa priznal že iba na 
vyrysovanie ale pravda asi bola iná podla môjho názoru začal ked prišiel do USA. A naozaj by ma zaujímalo kedy s AS 
naozaj začal je to zaujímavý fakt kedy si človek tiež môže upresniť ako daleko to dosiahne bez nich .... with God 

 
  

# anabolika — monty132 2010-09-24 18:45  

cawko myslim ze doping patri do vrcholoveho sportu a aj do kulturistiky ..mozno som niekoho sklamal alebo 
nahneval ale je to tak.Arnie a ostatny mali samozrejme dobru genetiku a dobre tela a tvrdy az hranicny trening ale 
velku ulohu ci uz v sutazeni alebo v treningu zohrali aj steroidy a mozno aj ich dlhodobe zneuizivanie ,napokon na 
sutazich typu mr. olympia a arnold clasic niesu dopingove kontroly.nepacia sa mi borci na mr. olympia ani na pod 
sutaziach ..je tam vidno masivne svaly a podla mna to je asi tak vsetko..bezsteroidova kulturistika v tejto dobe je 
velmi pekna myslienka 

  

# NATADROL — Artos 2011-07-05 09:32  

Ahoj Libore, jaký je tvůj názor na Natadrol? Děkuji za odpověď 

  

# RE: NATADROL — Musculus 2011-07-07 06:14  

Ahoj. Zběžně jsem se na to díval, ale nevím - ty udávané účinné látky bohužel neznám. Obecně jsem k novinkám 
nedůvěřivý, v oblasti doplňků pro sportovce dvojnásobně. 

 
  

# xD — Franta 2011-07-22 18:41  

Jenom jak si tu ctu ty nektery komenty lidi jak jiste mluvi o steroidech o pritom o nich nic nevi,videli v televiznich 
novinach par udelanych fotek pres fotoshop a par veci o tom co muzou udelat a vsichni jsou najendou strasne chytri 
:-).Steroidy vznikly behem 2 sv.valky v nemecku(udajne)kvuli tomu aby 1.mohli vezne min krmit a usetrili za jidlo 
2.nemecko si chtleo vybudovat silnou a neznicitelnou armadu (supervojaky) 
Steroidy jsou leky jako kazdy jiny a taky jako kazdy lek maji taky svuj vedlejsi ucinek.od dob co uslyseli kulturiste 
nebo jini sportovci o tabletkach ,injekcich nebo nosnich sprejich po kterych se dramaticky zvedne ,sila a vykonnost 
zacaly je brat. Steroidy se braly jiz od 50 nebo 60 let a lide si myslely ze nemaji zadne vedlejsi ucinky,tak se tim 
ladovali co jim hrdlo raci...samozrejme za nejakou dobu prisli na to ze se s temi ucinky trochu spletli :-).Co se tyce 
Arnolda a Staloneho oba jsou to nasypanci jako prase,bohuzel oproti dnesnim kultursitkum byli jejich dopingove 

davky na nulove :-).Jeste jak tu kdosi psal ze koleman ma nejaky implantaty nebo co tak ten se asi nevidel ne 
vetsinou u vsech profesionalu to jsou cite svaly,mozna nekde trocha toho syntholu neuskodi (kdyz je v male mire).v 
drivejsi dobe sypali kulturist espise pred soutezi protoze nebyli zadne dopingove testy a nemeli nejak dloihe kury.ted 
sypou profesionalove treeba i nekolik let vkuse (pod parou) dokud na to proste nedojedou.Co se jinak tyce normalni 
zdravy clovek co by chtel brat,ma prehled o cviceni,jidelnicku atd.. bude brat normalni davky a i ochranne leky tak je 
u nej riziko poskozeni velmi male,nemluve o vedlejsich ucincich . 
Jinak jeste jak tu nekdo rikal ze po brani normalnich davek vypadavaj vlasy,jsou mala varlata atd ...Ne neni to pravda, 
tyhle vedlejsi ucinky jsou uz fakt pri obrovskych davkach.Ale jak si treba vsimnete i nekteri profesionalni kultusriste 
maji porad vlasy a nemaji zadne akne,takze nevim co na tom pravdy. 
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# každý — Michal 2012-01-28 22:55  

každý profík v kulturistice bere nebo užíval steroidy, i Arnold se dokonce přiznal, že jim to dávali a testovali je tím, je 
zajímavé, že i přes to, že to užívali, tak stále žijí a celkem bez problémů, steroid - léčivo, nikdy jsem to nebral, ovšem, 
i můj švagr to bral - údajně Stromba nebo tak nějak, za komunistů prej zase toho tolik nebylo jako teď, teda co se 
týče dostupnosti, v 16ti letech vážil 110 kg, dnes má kolem 40, má zdravého syna a žije si spokojený život, znám více 
lidí, co užívali steroidy a jsou zdraví a bez jakýchkoliv následků, pokud se to nepřežene s dávkováním, tak si myslím, 
že to může i bezpečně pomoct k vybudování postavy 

 
  

# čistě — David 2012-02-22 16:07  

Steroidy jsou dnes ji běžnou součástí téměř každého sportu. Začínám pomalu nabývat přesvědčení, že by se to mělo 
vzít oficiálně jako fakt a nedělat z lidí blbce. Věřit tomu, že vrcholoví sportovci a to se nebavím jen o kulturistice nic 
neberou může snad již dnes opravdu jen prosťáček. Já cvičím a neberu nyní ani žádné přípravky, prostě jedu jenom z 
jídla a zatím se mi daří i trochu přibírat. Suplementaci chci nasadit až tak po roce dokuď to bez ní půjde. Je pravdou, 
že mám docela dobrou genetiku a někdy i chápu kluky, kteří nejsou nijak obdaření, že šáhnou po něčem 
"nelegálním". I ze steroidama však většinou uspokojivých výsledků nedosáhnou. Steroidy vedou k růstu svalů a síly, 
ale ne ke změně celkové struktury postavy. Zkrátka nevytvoří takové tvary jako má např Wheeler nebo Jackson a jiní. 
To prostě nejde neboť je to dáno geneticky. Znal jsem kluky kteří závodili v nižších váhových kategoriích a všichni 
brali a docela dost. Ukazovali mi rozpíchané delty a zadnice. Brali růsťák a inzulín a já nevim co ještě. A to se dostali 
na nějakých 75 max 80 kg závodní váhy. Přitom si neustále stěžovali, že je to stojí dost peněz a že návratnost je 
nulová. Každý zná odměny v amatérské kulturistice počínaje trikem po pixlu proteinu. Dokonce i na mistrovství světa 
si musí prý amatéři hradit letenku. Svaz ji nehradí. :) Takže jsem vlastně nikdy nechápal proč to dělají :)) A co si 
budem povídat mezi takovými dorostenci a profíkem je obrovský rozdíl. Neboť tam dle mých informací dosahuje 
příprava i miliónových výšin. Chci tím říct, že amatérská úroveň by se měla bez steroidů obejít a kluci by to měli dělat 
pro zábavu. Přiznejme si kdo z nás se dostane až na Olympii a může doufat v nějakou návratnost financí? A to 
nepočítám suitu doktorů a poraců, kteřé se ve steroidech daleko lépe vyznají a jsou profíkům k dispozici. Chci ještě 
říct, že nikomu braní steroidů nezazlívám a je to každého věc. 

 
  

# steroidy — David 2012-09-26 19:55  

tak uprime si myslim ze kazdy kulturista si nekdy vzal i kdyz treba jen malinkou davku tak proste kazdy kultak si min 
1x vzal i kdyz jen 1x tak proste to zkusil 

 
  

# steroidy — palo 2013-02-11 23:09  

zdravím všetkých zanietených športovcov , začal som cvičit ako 14ročný s 69kilami a bicepsom tak 32cm a výškou 
182cm /suchár!!!/do 18rokov som tvrdo trenoval a nikdy som nesypal a som na to hrdý, Dopracoval som sa bez 
preparátov k slušnej kondici a postave /87kg,42biceps,133hrudnik,benč 125kg atd/ sice to neboli rozmery šampiona, 
ale zmenil som svoju postavu 
aj sebavedomie a hlavne postoj k svojmu telu a o tom kulturistika.  
potom som až do 36rokov už netrenoval. teraz som začal znova cvičit a aj po dvadsiatich rokoch som  
za tri tyždne treningu dosiahol takmer maximum svojej sily a povedzme kondície /svalová pamat/ , a mienim sa 
nadalej zlepšovat ale poctivým tréningom! citim sa skvele aj ked vážim 110kg / samozrejme mam brucho a nejaký tuk 
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primeraný mojmu veku/ ale možem behat, možem sa vyčurat a možem sa dysýta milovat.a nechcem byt nafuknutym 
frajerom 5-10rokov ale chcem byt chlap aj v 60rokoch a nie si dat vymienat chlopne a ine organy ako iny 
sypači!!!!!!!!!!!!!! 

 
  

# RE: steroidy — Taffson 2013-02-28 01:24  

Max. vystizne !!! Jestli to ted ctou lide co zacinaji atd... cvicte kvuli tomu ze vas to bavi ...Je mi 18 let a za pul roku 
jsem nabral 20kg samozrejme i tuku .. jediny co mam za doplnek je gainer a jelikoz mam skolu tak Napalm jako 
predtreninkovy doplnek (jen v urcitych intervalech). Sice nemam geneticky fantasticky biceps ale moje telo se 
zmenilo a verte mi a kazdy to zna. Kdyz se vam neco splni po delsi dobe mate z toho vetsi radost nez kdyz to mate 
hned a tak je to i tady ...cvicim ze me to bavi ze to az miluju a tvary meho tela beru jako odmenu ze neco proto telo 
delam ... jist ,spat, kombinovat cviky po kterych citite ty zmeny a budete mit veelky pekny telo holkam se to bude 
taky libit a hlavne budete hovadka az do stari a ne do 27let. A takto bychom meli uvazovat vsichni sakra prece. 

 
  

# !!souhlas!! — XmartinX 2013-05-19 11:53  

Naprosto s tebou souhlasim.......... 
me je 20 let a cvicim priblizne 2 roky a jsem se sebou spokojenejsi a spokojenejsi..ver mi ze to nikdy neomrzi delas to 
pro sebe a pro svoje zdravi=)vzdy kdyz se podivam o 2 nebo 3 roky zpet vidim ten rozdil a jsem na sebe hrdej..je to 
droga a kdo necvici to nepochopi..jsem rad ze jsem nikdy nepouzival steroidy obcas to sice o me lidi rikaj ale ja 
nikoho presvedcovat nemusim..delam to pro sebe a ne pro ostatni..nerikam ze jsem nemel chvilky kdy sem chtel mit 
svaly hned ale vyspal jsem se z toho najedl se a sel z dobrym pocitem do fitka.. 
a co se tyce toho jak me vidi ostatni nekdo me bere jako blazna nebo steroidaka i kdyz steroidy sem nebral a neberu 
a nekdo me vidi jako chlapa s peknym telem zensky chtej se mnou flirtovat..citim se skvele ve svim tele a jako bonus 
je to ze jsem pritazlivejsi..jen tak dal! 

 
  

# STEROIDY — Muscle 2013-09-04 01:22  

cvičit ako 14ročný s 69kilami a bicepsom tak 32cm a výškou 182cm /suchár!!!/do 18rokov som tvrdo trenoval a nikdy 
som nesypal a som na to hrdý, Dopracoval som sa bez preparátov k slušnej kondici a postave 
/87kg,42biceps,133hrudnik,benč 125kg atd/ sice to neboli rozmery šampiona, ale zmenil som svoju postavu 
aj sebavedomie a hlavne postoj k svojmu telu a o tom kulturistika.  
potom som až do 36rokov už netrenoval. teraz som začal znova cvičit a aj po dvadsiatich rokoch som  
za tri tyždne treningu dosiahol takmer maximum svojej sily a povedzme kondície /svalová pamat/ , a mienim sa 
nadalej zlepšovat ale poctivým tréningom! citim sa skvele aj ked vážim 110kg / samozrejme mam brucho a nejaký tuk 
primeraný mojmu veku/ ale možem behat, možem sa vyčurat a možem sa dysýta milovat.a nechcem byt nafuknutym 
frajerom 5-10rokov ale 
chcem byt chlap aj v 60rokoch a nie si dat vymienat chlopne a ine organy ako iny sypači!!!!!!!!!!!!!! 
jes;i si myslis ze brat steroidy je lechky.....ze budes zrat prasky a pichat jsi latky do stehna do zatku a tak dale ze to 
roste samo.... tet vam vsem neco reknu o steroidech.... kazdy jsi mysli vemu si prasky napicham jse steroidama a 
budu udelanej. bez problemu... richle a pujde to samo.. tak. vite co velky hovno....... na steroidech musis cvicit 3x vic 
nez normalne...... tvrdes.... zrat jako kun dodrzovat stravu. ne vinechavattteenin mit pravidelny spanek. a tak dale do 
steroidu jse musi dat vic usili driny... krve a potu.. ze vam co jsi myslite o sipacich je nic ne dokazaly...a je to lechky...a 
jde to samo.... hono.. rocil mezi prirodnim cvicenim a steroidovi je ten... prirodne muzes vinechavat treningy nemusis 
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dodrovat stravu.. nemusis moc hodne drit... muzes chlastat a tak dale... a stejne porostes... sice pomalu ale za 2 roky. 
za 3 roky bude zmena...na steroidech nesmys vinechavat musis vse dodrzocat stojito vic usily. a vic driny. nez 
prirodne :-)_ 

 
  

# Dřina — Pinda 2013-03-16 18:46  

Pokud někdo chce začít se steroidy,jeho věc,vždy si ale budu vážit víc toho,co po nich šáhne až po tom,co dosáhl 
maxima i bez nich(nebo se k němu alespoň přiblížil a cvičíl a max žral víc jak 5 let) A to je,min po 7 a víc letech v 
posilovně,v kuchyni a ložnici,nic jiného!!!přispívat do fóra může každý(s každým typem stavby 
těla,spalování,proporcemi atd)A taky to tak podle toho tady vypadá,každý má strop a max někde jinde,jasně,že každý 
má jinou kostru a stavbu,někdo toho na sebe prostě naplácá víc,za stejných okolností,Ale nemůžete při malém pasu 
a malém žaludku od přírody jíst tak jako 100kg soportovec v maximu,prostě kostru a žaludek nezvětšíš do 
nekonečna(neplatí jíš málo,jezte víc,pokud už ste na vrcholu,ale musíte tam prostě být!!to dokáže jen 
málokdo!Tázkou zůstvává co dál,někdo na tom pomyslném vrcholu nebude vypadat jako někdo,kdo je tomu 
předurčen,pak ty steroidy pochopím,aby dosáhl toho,co si po té dřině zaslouží,když jiný toho dfosáhne i přirozeně a 
nemusí udělt pro to tolik,co onen první méně štastný.Ale S rozumem hoši,určitě bych to nebral dlouho,nebo ve větší 
míře,aby mi to lezlo nejen do zdraví ale i do pěnez.Takže brát či nebrat? zálěží KDO,KOLIK,!!CO!! A JAK DLOUHO! 

 
  

# RE: Steroidy — ondrej kulich 2013-05-20 09:22  

Podivejte se na youtube- ric drasin , trenoval s arnoldem, vsichni kulturiste brali As, ale v daleko mensich davkach 
nes dnes..ale taky travili 3 hodiny dene v posilovne. Otevrene o tom mluvi, sam arnold se nekolkkrat priznal ale v te 
dobe to bylo normalni brat a legalni, nikdo o tom moc nevedel, v dnesni dobe vsichni profesionalove berou, ale taky 
je ua tim hodne prace, dieta atd 

 
  

# Arnold — Arnold 2013-06-26 12:28  

Ahoj sorri že to sem píši ale vidím že tu jsou zkušeni kulturisti prosím vás mužu brát Xtreem Power a do toho ještě 
Creatine Monohydrate ? diky za odpověd :) 

 
  

# RE: Arnold — Musculus 2013-06-26 13:05  

Ano, bez problémů. 

 
  

# Posilovaní — Michal 2013-08-21 06:48  

Kulturisti používají jen sterojdy!!!Bez nich to nejde!!!Já jsem chodil dva roky do osilovny a nic!!!Udělalo se mi velké 
nafouklé břicho se třema vodorovnýma čarama. 
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# Posilovani — Muscle 2013-09-04 01:08  

aho napis mi na Anabol.Muscle seznam.cz mampar doplnku ktery ti pomohou ktomu slozim stravu i trenal  

 
  

# RE: Steroidy — Musculus 2014-05-03 16:59  

Tohle je server věnovaný bezsteroidové kulturistice. Takže prosím ty dealery steroidů, aby zkusili použít mozek a na 
tyto stránky své nabídky již nevkládali!!! 

 
  

# debilové — k 2014-08-25 22:24  

Kokoti blbý i když sypou tak pro ten rust musí makat dvakrát tolik a seru vám na vedlejší učinky když bereš malé 
dávky tak se ti nic nestane pičo beru nandrolone+clen a uplně pohodička 

 
  

# AHAHa — Aleš 2016-04-04 09:09  

Tak ty jsi mimo kámo, podle tvého komentáře se možná nic neděje s tvým srdcem a jinými orgány, ale v mozku to 
začíná brutálně :) 

 
  

# Zivotopis — pimpi 2014-12-27 09:28  

Arnold ich bral v zivotopise sa však nespomínajú 
tu je pár pekných pribehov s Schwarzom  
treningy.eu/pribeh-uspechu-kulturisticky-zivotopis-arnolda-schwarzeneggera/ 

 
  

# RE: Steroidy — mikal 2015-06-23 14:41  

to je pěkný webík o bezsteroidové kulturistice, akorá to hyzdí ta hlavička s obrázky nasypanců  

 
  

# RE: RE: Steroidy — Musculus 2015-06-24 17:25  

Na ty bannery v hlavičce serveru jsem vybral jedny z nejlepších mezi kulturisty soutěžícími na soutěžích "naturální 
(bezsteroidové) kulturistiky". 
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# re.re — tom 2015-06-30 08:15  

urcite je pekne kouknout co nekdo dokaze natural.ale jelikoz znam spoustu kluku natural a ze jsem se za svuj zivot 
seznamil opravdu s hodne lidma co cvili natural vim ze tech co dosahli objemu rukou nad 50cm neni moc ja osobne 
jsem znal jen jednoho.tak vim ze v profi kulturistice nebo ti co se tam chteji dostat je v dnesni dobe bez steroidu 
nerealne.a co tvrdi ze ano at se podivaji na rozmery tech borcu a zamysli se nad tim sami jestli je to realne ci ne.ale 
znam i lidi co berou steroidy a nej zabavnejsi jsou ty co zacinaji cvicit neznaji poradne cviky neumeji se poradne 
stravovat ale sterace uz berou,nic o tom nevedi protoze je to pro ne moc prace si o tom neco najit a precist.proste 
troubove. 

 
  

# PEPTIDY PRODEJ — Gogofe 2015-11-01 11:25  

Dobrý den, prodám PEPTIDY vše ORIGINÁLY, možnost ověření pravosti, podle ověřovacího kodu, vše za dobré ceny . . 
porovnatelné účinky s Anab. steroidy, jen jsou bez vedlejších účinků, což jistě každý ocení.  
EMAIL: gogofe seznam.cz 

 
  

# Ärrnie — chred 2016-03-21 07:32  

Zajímavá debata 
... myslím že je jedno jestli Arnie zobal / žral to po hrstech /ale byl začátek. Kulturistika jak jí známe je výsměch 
dopingovým kontrolám, ale proč kontrolovat ať si dělají co chtějí. Když chcete kouřit 100 denně a pít litr vodky a spát 
pod mostem také se vám do toho nikdo nemontuje... Pokud někdo chce dopovat je to jeho svaté právo. Určitě to pár 
lidí přežene jako s chlastem,drogama, rychlostí v autě atd. nejvíce lidí zemřelo ve jménu nějakého boha a pro víru a 
zatím nebouráme kostely .... Kdo někdy chodil cvičit více než dva roky ten ví ... kdo to nezkusil se steroidy a bez nich 
nemůže nikdy posoudit .... 

 
  

# Dotazník na téma steroidy — Tamara 2017-01-29 15:34  

Ahoj! 
Jmenuju se Tamara a momentálně píšu maturitní práci na téma dopingu v kulturistice. Našel by si někdo chvilku 
popř. neznáte někoho, kdo by se dotazník nebál vyplnit? Dotazník je anonymní a slouží jako podklad k mojí práci!!! 

Budu vděčná za pomoc. Děkuji  
goo.gl/forms/l2IaPTOa0uMwI6JA3 
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