
       

     

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

10. února 2016 

Hlídat si jídelníček a poctivě trénovat,  

radí Run Responsibly 

Na výrazný běžecký pokrok jsou tři týdny krátká doba. Přesto mohou být pro běžce 
zásadní. Platí to minimálně pro finalisty projektu Run Responsibly. V režii RunCzech a 
centra rehabilitace Be Balanced se totiž od poloviny ledna čtveřice odhodlaných běžců 
připravuje na svoji velkou výzvu - doběhnout květnový Volkswagen Maraton Praha 
s úsměvem a především ve zdraví. Pomáhá jim s tím běžecký trenér, fyzioterapeutka a 
výživový poradce. A po třech týdnech od prvního setkání se finálová čtyřka sešla 
v běžeckém centru Running Mall, aby pokračovala v nastoupené cestě. 

 

Zatímco na prvním setkání finalisté díky analýze zjistili, jak vlastně běhají, druhou únorovou 
středu se dozvěděli o tom, jak by se měli stravovat. K odpovědnému běhání totiž nestačí jen 
poctivě trénovat. Podle výživového poradce Tomáše Soukupa samotný trénink činí menší 
část celé přípravy. „Celých sedmdesát procent je o správném jídle a regeneraci. Dvacet je 
samotný trénink a deset doplňky, ať už potravinové nebo ve formě vitamínů. Jako při stavbě 
domu je ale potřeba mít pevné základy – a ty postavíme právě kvalitní stravou a 
odpočinkem.“ 

 

Na stavbě základů nyní mohou finalisté pracovat díky jídelníčku, který jim Tomáš Soukup 
sestavil přímo na míru. Někdo potřebuje shodit pár procent tělesného tuku, jiný omezit 
příjem sacharidů, další poměrně dramaticky překopat celý jídelníček. Všichni však věří, že jim 
změna stravovacích návyků pomůže. Nová dieta na běžce čekala večer po druhém setkání. „Z 
celého projektu jsem zatím vážně nadšená. Tak doufám, že se to nezlomí, až uvidím Tomášův 
jídelníček,“ smála se Alice Hanková, jedna ze čtveřice finalistů. 

 

Kromě povídání o správné výživě čekala na všechny také praktická ukázka snídaně – žitný 
chleba se sýrem, řecký jogurt, ořechy, ovesná kaše, ovoce, tedy jídla po ránu (nejen) pro 
běžce ideální. A jelikož je hlavním cílem projektu Run Responsibly příprava na maraton, 
nemohl chybět ani ranní výběh na Letnou. 

 

O tom, jaký progres v maratonské přípravě všichni finalisté udělali, se přesvědčíme za dva 
měsíce, ve středu 13. dubna v centru rehabilitace Be Balanced. Pokroky čtveřice do té doby 
můžete sledovat prostřednictvím blogů na www.runningmall.cz. 

 



       

     

 

 

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 
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