
Motto: ,,ZeLený nópoj není léken, a přece Iéčí"

Názor trenéra a sportovce
Mitoš Škorpil ť1954)
. dlžiteL čéského lekoldu V dátkovém etapovém běhu Výkonen 1368

kn za 16 dní (13. - 28. května 2000) - první běžec, který oběhl
Českou repub ti ku (za psá no V G uin ne§sově knize leko rdů)

. pwniběžec, kteíýdoběht2 Prahy do Vídně (7, _ 10. září 2000) 350
km ža 34 hodirr a 10 mjnut

. dvojnásobný mjgtlČRv běhu na 24 hodjr (1991,1999)

. třetímí§to na MistlovstvíčR VběhU ia 48 hodin, v haLe Blno 2oo1

. 4. místo na l"listíov§tví světa V běhu ná 2a hodin, 1992 Basjtej
(švýcaísko)

. čten stříbného družstva z1,4EVběhu na 24 hodin,1993 Basjtej

. 5. ní§toVběhU íla 48 hodinvBriě 1999 (314 km)

. 6. můto na lili§trov§tvisvětavběhU ná 48 hodin, Blno 2000

. Vítěz TÉi5|,40laVského masochistického uttlamaratónu (Luhačovice

- oLešnice _ 100 miL- 1999)

. trojnásobnýúčastník Moravskéh0 uttlamalatónu (10 maratónůza 10
dní) - iejtepšíUmístění3. místo 1994

. zápisvv Gujnnes§ově knize rekoídů:

držiteL českého lekordu na 100 km na Ve§tařském trenážéru typ
concept 2 výkorem 8:49:40 (7. 6, 2002)

dlžitéL če9kého lekordu 12 hodin na vestařském tíenažéíu typ
concept2výkonem 1251728 km (13.6. ?003)

držitel českého r€kordu V malatónu (12,195 kn) na vestařském
tlenažéíu typ concept2 výkonen 3:12:47 (20,9.2003)

. Vítěz prvrího dog trekkjngu (osamělý vLk) V Čé§ké lépubtice,
V němž museLizávodnícj zdotats poVinnouvýbavou na žádech Gtan,
karimáika, Vařič, ešus, jídto a pjtí, Věci na př€Vtečení) během 48
hodin 121 km po Ždárských vlších - zvládt za 17 hodjn a 35 minut
(28.9_30.9.2001).

. 18. 3 - 21. 3, 2002 Hodoílíi - Aš _ Pruií nonstop přeběh aeské
lepubtikytl€kkjnqovýn rpú§obém (500 kí] za 76 á půt hodjny)

. 27. - 28. 9, 2002 spartathton (246 km z Atén do sparty) 33:32:48
(Ljmitje 36 hodjr), doběhtopouze89 z 240 §tartujících závodníkú

. 3. - 4. 9, 2003 .. Píáha - 5n éžka 77 6 kn za 2?,40 hod.

. prezidentČe§kéasociacéULtlamalatóncú

. šéfl€dakiol a Vydavatet časopku Běžeckýsvět

. autol knihy: 7 + 1 klok k (nejen) manaž€íské kondjci aneb jak
zrlskat 2dlaVí á doblou nátadu

,,Hans Gúnter Berner v knize ,,H ladovění
nad ptným hrncem" popisuje čtovíčka,

kte4ý se cpe. tloustne. a přesto umírá na
nutriční podvýživu. Vyčerpaná půda živí
rostliny, tgt slrtí nás, a proto i přes špeky

okolo vlastního pasu umíráme hlady.
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Týmy Vědců se snaží p05Unoutvýkonn05t čtověka objevováníín noVých
piíplávků, ktelé čtověka posu|ou k novým lekoldúm, Tyio přípÉvky
k re§mÉétné stávě opíavdu piispíVají até záloveň pomáhájí dosLova
a do pí§mere do lakve. Čtěte ioviny a uvidíte, koLik ntadých tjdí
(sportovcl]) zemi€to V posted]rím íoce na náhlé sethání §ldce, Nevidí
to jerr ten, kdo Viděi nech.e, Kdo má všech pěi pohromadě, htédá
pomocníkyV přííodě, njkoLjvv taboíatoři,

piáteLé mie séznámiLis přírodními produkty, kteléjsou tidstvu,námé
od nepamětiajejichžstoženíje pro 5poltovnítÉnink a Výkon naplosio
dokonaté. RychLejsem na soběte§tovat, co nápoj z mLadéhojéčméne
udětá s moLl kondicíá zdíavím, Již za klátkou dobu by|a má žkušenost

.jednornačně pozjtiVní RychLeji legeneruji i potvldém tléniiku á cítím,
žej5em ktidrrě.jš-. Mojj spoítovnísVěřenci, kteíým.j§em v toň§kém roce
sotva §tačjt, j§ou najednou o tiíd! stabší. 0 účjnku ,éleného nápoje
mne přesvědčUje i tlérrjnková změrra. Letos běhánr víc€ kitometll]
a s Většíintenzitou nežvtoni, a mětbych býttudížVe§Vých 49 letech
daLekovíce unavený. Jetomu aLe píáVě naopakl

Pro rok 2004jsen Vyírystetve|koU šíte!rost, kierou bych sechtětzápsat
do 6Uinne§sovy knihy lékordú. Bude to pokus o 100 km na běžeckém
pásu, 100 kín na Veďaiském trenažéru a 100 km na rotopedu během
24 hodin, Kdyžjsem spřípíavou na íekoíd začínat,takj§ém sivěijt, ate
od tédoby, co pj.ji zetený nápoj, se má víla podobájjrtotě.

MinUt]í lok jsem plostudovaL krrihu Jěto, myst a spoll". PojednáVá
o stravováií při spoltoviim tŤéninku podte ajurvédy. Podte ní náš
tětesný typ napovídá, jáké potravinyjsou plo nás vhodné a naopak,
Ječnenje vhodný prc všechnytři typy! Pokudjde o mre, doporučUjj
nápoj , mtadého ječmene mjnimátně proto, že je podte staLeiímj
ověřené zkuš€nosti vhodný pío každého z nás, a také proto, že.jej
poctivěpijjjá a má na mě VyLoženě p iúnivé účinky,

MitošŠkolpil
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Motto: ,,zelený nópoj není léken, a přece Léčí"

úpravou qýživy a potravinoqými
doptň ky
i6Lo@ Plchová, cehtJum ,poltovní 0 prc@nt ni nedídn! Libfu, o l|ifusLov Polata, céch spotB cóíporulon Pftho

0vlivn ě ní s portovníh o qýko n u

livod: Cítem §tudiéie ukážat,
ž€ dokážeme zt piit cetkový
zdravotní stav 

'édlncea tím ,tepšit jého sportovní
výkonnost, Vyblatj j§m e ploto
445portovcůze17 9portovních
odvétví. mužú j žen íůzného
věku a růzré výkonnosti.
studjj jsme zahájjtj v roce
2000,

lletody: stožení §travyjsme upmviti podte krevní §kupiny spoitovce
a doplnili třemi Univerzátními potlavinami: mákou (typ ředkvé -
Lépjdjum meyenii), jednobuněčnou ltadkovodní řasou chtor€tta
pyr€noidos. (íy 6re€n Ways) a sušénýn extíaktém 2 mtadého
j€čm€né (íy Gíeen Ways). Tyto tři potraviny ,a.jjšťují, nimo jiné,

přísunpotřebnýchminelátú,vitanínú, enžynů,cuklú,tukůa bítkoVin.

Také jsme vytoučili uměte připravované muLtikomplexní píodukty

běžně užívanéVe spoftu, Výhodou těchto třípotravjnje iychtá a téměř

§tOplocéntiívstřebatetrost, přírodnosta naxjmáLí]ísnáš€niivost, Tyto

potláviiy se VzhLeden ké svénru stoženípoditejí ná positeníjnunitý
zLepšenítlávení, detoxikacj organižmuá podpoře anabotjckých plocesů

voqanizmu, Podáváme1-2xd€nněextíaktzmLadéhoječmene,1-2x
denněindiViduálnímiožstVířasy,3-7q makyvpodobě§ušinypřidané
do potravv nebotekutiny. Z kta5ické potíavyj5mevyřadjtj pokud možno

konzelVované potlaViny, chemicky upravované a revhodné potlaViny.

Rov.ež jsneindlýidUatné Joídvltl oitnýa §tíaVoÝacl ležiT.

Převážná většina stedovaných měta recidlvující onemo.nění horních

céstdýchaďch, toje íýmu, kašet, botesti V krku (angína, nebo zánět
hLtanu), zánětnosOhttanu, zánětdutjn.ToVše měLo chíonjckýchalaktel,

kteíý nékotikrát do loka Ťecjdivovat do akutního stavu. To výíarně
nalušovato treninkový píoces, kazito foímu a ohíožovalo Vý§Ledky

záVodění. Dluhým rdravolním probtémeín byly uroinf€kty, tj. zánéty

močových cest, ktelé postjhovaty četněji ženy, Nématým probLémem

byty abrgi€ PrcjéVujicíse na dýchacím systémU, očich, nosní sLirnicj

a kůžj. Také byLyčastéobtížetráťcího ústíojí-poluchytlávení, plůjmy

a ,ácpa, Toto všé Vta§tně byly důvody zařažení do studje a §tedování
pozjtivního výVoje zdlavotního siavu na záktadě komptexniho

ozdlavného proqramu. Typickým příkLadeín sportovce zařareného d0

,,zeteného" ordlaVnéh0 plogŘmuje tediíhokejista Jakub Čuta, ktelý

mívataiqíny s dtouhoLetým chronickým píoj€Vem.

závěr: U všéch slédovaný(h sportov(ú jsme zarnam€nali ztépšéní
ždravotního stavu. mininátní neno.nost s íychlou r€lonvate§.€ncí
atím bízkýná5tup dotlénirkového píocesu bežVetkých časOvých ztíát.
onemocnění a jerlch recidivy se ča§ově výrarně minimallzovaly,
takžev průměru se nevyskytovaLy ani 1x do loka, Zřejmé byLo rcVněž

zkíácení doby íégen€racé i po vétmi inténzlvníá opákov.né zátěá,
schopno§t absotvování inténzivního tlénjnku a krátc€ na sebe

navažUjícich záVodních §tartů, ztépšitá se i Psychika ve stresových

situacích. lJ všech došLo k výlaznému Vrll]stu Výkonno§tj a ztépšení

spoítovních výslédft ů. Potvlditi jsme, že ovtivnění zdravotního stavu

docílíme přííodními prostředky mnohem efektivněji než použíVáním

množství příplavkú chemických,

Druhystedov.nýchsportů: cyktisté(6), triatLoni9té (4), t€hká arLeiik

- spljnt (1), střední tlasy (2), dtouhé trasy (a), orjentační béh (3)

modelnípětiboj (2), kopaná (1), sdruženáři (1),jachting (1),judo (2)

tenjs (2), automobitismus (2). iední hokej (3), biatton (2), Lyže - bě

(6), Lyže - §j€zd (2).
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