SPARŤÁNEK					Konec dobrý všechno dobré!
Poslední číslo								


Ahoj čtenáři
Blíží se konec sezóny a tím pádem nastává i čas hodnocení. Rád bych tedy hned na úvod věnoval pár řádek uplynulé sezóně a to jak z pozice trenéra, tak závodníka a člena. 
Zimní měsíce věnovali sparťani  docela poctivé přípravě a to jak na suchu (tréninky 5x týdně a pravidelná účast na PZL) tak na sněhu (LOBy). A právě na sněhu dosáhly mladé sparťanky v kat. D18 prvního velkého úspěchu. 3. místo na MČR štafet pro Áňu, Stráču a Žofku. S přicházejícím jarem se příprava na OB zkvalitňovala např. soustředěním ve Švédsku zakončeném účastí na Dánském Spring Cupu. Do jarních Pž vstoupili impozantně naši nejmladší. Marek, Jarouš (2 a 3. místo v H12) a Marťa. (2. v D14). Ti starší použili Pž jako odrazový můstek pro účast na celostátních závodech. Po nepříliš vydařeném vystoupení na MČR na DT si většina vyspravila chuť na SAXBu a tak na prvních dvouch Cž se na nás mohly blýskat první medaile a to konkrétně 2 x bronzová od Aničky v kat D18A. V dalších závodech Cž ještě medaili získali - 1 x bronz Vrabčák (H18A) a 1 x stříbro Káťa (D16A). Velmi úspěšnou jarní část pak završily dorostenky Káťa, Stráča, Anča 2 x druhým místem v prvních dvouch závodech ligy štafet a Ifča účastí na nominačním závodě na JWOC. 
Léto bylo ve znamení vícedenních závodů a patřilo především našim barvám. Ať se podíváte na výsledky kterýchkoliv vícedenních v ČR vždy najdete na medailové pozici nějakého sparťana či sparťanku. Jen namátkově bych vybral druhá místa Anči a Ifči na Botasu. Vítězství Ifči a Vrabčáka + druhé místo Káti a Marti na Šindelové. Na dvoudenních v Turnově získali Áňa stříbrnou a Vrabčák s Káťou bronzovou placku no a na samý závěr léta si odvezli z West cupu  Ifča zlato, Anča, Káťa, Bára, Vrabčák a Lukyn stříbro, Jára a Tomík bronz. Sparťani sbírali úspěchy i v zahraničí a ten asi nejcennější získala na Mistrovství jižního Švédska Ifča za 3 místo na KT dále Vrabčák vybojoval druhé místo v silických závrtech na GPS a Káťa zvítězila pro změnu ve slovinských závrtech na Cerkno cupu.
Podzim patřil finále Cž a mistrovským závodům. Tady opět nejlépe zabojovala Anča a po třetím - třetím místě v závodě Cž následovala ještě jedna bronzová medaile a to z MČR v supersprintu. Velkého úspěchu dosáhla na MČR na KT ve veteránské kategorii Jindra, když zvítězila a to i při účasti dvojnásobné medailistky z MS Jany Galíkové. Ostatní sparťané se také drželi v čele, škoda, že při MČR ve Zlíně podlehla většina oddílu chřipkovému viru, který se na výkonech velmi podepsal. Na KT se ještě velmi dařilo Ifče 4. a Báře 7. v D20.
V konečných výsledcích Ligy štafet naše holky obsadily výborné 4. místo a zůstaly tak krůček od medajle. Kluci si upevnili pozici v druhé desítce (18) a pokud se budou i nadále zlepšovat příští rok bude patřit jim. V Diadora cupu měli dohromady pěkné 8.místo. V dospělých se ženské dostaly na i tak hodně dobrou 10. pozici a společně s chlapama (31.) jim patřilo celkově místo 17.
V celkových výsledcích Cž v D16 5. Káťa, D18 5. Áňa, 18. Žofka, 20. Lucka, D20 10. Ifča, H18 8. Vrabčák. V Nž se o svoji účast v dvacítkových áčkách přihlásila Bára, která po pěti vítězstvích vyhrála i celkovou kategorii. Podzim pak patřil opět těm začínajícím a tady si své první B-čko vybojovali Ondra Š. (Oštěp)v H18 a Štěpán Kříž v H14.
Ale nejen výsledky presentují Spartu. V průběhu roku jsme úspěšně uspořádali dva Pž a ten podzimní dokonce jako první oddíl v pražské oblasti s SI. Naši mladí uspořádali bezchybný závod PPž na Přehradě. 
V průběhu tohoto roku se nám podařilo zorganizovat dvě hlavní a několik menších soustředění. Myslím si a po přečtení anket se v tom utvrzuju, že tyto soustředění položily dobrý základ všem našim úspěchům. V roce 2001 së budeme i nadále snažit zkvalitňovat přípravu těch, co chtějí závodit a i vytvářet dobré podmínky pro ty co si chtějí s orienťákem užít, vždyť od toho se přece jmenujeme S parta.


Maďároš 2000
Tak jsme zase byli v Maďarsku.
Asi jsme ale zvolili stejnou cestu pro návrat domů jako pan Kájínek pro útěk z lochu, a tak jsme si postáli dvě hoďky na dálnici. Policajti ve vestách a s medvědobijkama přes rameno tam prováděli velmi namátkovou kontrolu vozidel. Žádného na doživotí odsouzeného stopaře v pruhovaných hadrech ale kupodivu neobjevili. V rádiu zněl jako poděkování policistům song „V nohách mám už tisíc mil“, když Kája uléhal. Bylo hodně brzké pondělní ráno a my dorazili na Háje. A co bylo předtím? Kdo vyhrál? Kdo přebral? Co na to předseda? Jaká byla Kunhůta? Kolikrát se usmála Šébova kostička? Kdo byl STUPIDO? Dá se na dálnici couvat? Vidí Česílko i za tmy nebo jezdí po paměti?
Byla POHODA. Z autobusu zapařené prdelky jsme naložili do budapešťského termálu u Vidánparku, zkoukli jsme nové modely dívčích a dámských plavek, zkontrolovali změny tělesných proporcí zástupkyň pohlaví nosícího v lázních většinou hadříky nahoře i dole, na žízeň jsme pak „dolů“ pustili jednoho piváka a zamířili busem na východ. Do Bükkszentkeresztu jsme se serpentýnami prokroutili kolem jedenácté. Prach z cest spláchnul jeden Kaiser v nečekaně rozzářeném bufáči u  hřbitova. Noc byla krátká.
Ranní budíček jak do Kolbenky a před námi byl přejezd do jeskyně Aggtelek. Jízda potvrdila nepsané pravidlo letošního podzimního zájezdu – „Ať jedeš odkudkoliv kamkoliv, vždycky to jsou aspoň dvě hoďky“. V Aggteleku „saláti“ vyrazili na dva okruhy turistické, „skorospeleologové“ nafasovali lampy a vyrazili vstříc na 5 hodin pravé jeskynní temnotě. Stalagmity, stalagtity a stalagnáty nás vskutku uchvátili. To byste ani nevěřili, čemu všemu může být krápníková výzdoba podobná … Přátelé maďarského venkova vyrazili ještě na obhlídku jakéhosi skanzenu. Někteří speleologové odpočívali. Pak opět bus a opět 2 hoďky. Ve fofru smočení v nově zrekonstruovaných jeskynních lázních v Miskolctapolce. Někteří speleologové opět odpočívali. Na programu byl teď extra lagoš, pár palačinek, kapučino. Báša tak dlouho objednával limos tea, až mu donesli pomerančovou Fantu. A pak opět bus a opět …. No, však už víte. Ubytování v Parádu v již známém penziónu bylo bezproblémové – Šébovi mohl celé dvě noci prezentovat do ouška své jemné brumendo Jaromír a  Báša spal jako nejmenší z chlapské cimry na dětské přistýlce. Jídlo v restauraci pamatující svou rozlehlostí jistě ještě bohatýrské časy maďarského ROH bylo tentokrát rychlejší, chutnější, ale díky našemu skoro nočnímu příjezdu také trošku chladnější než posledně. Ostatně chladnější byla i pátečně-sobotní noc. Fujdovi se asi zdálo o výpravě na jižní točnu a nás ostatní nechtěl nechat doma. Hodnej kluk. Otevřené okno a zavřené topení vytvořily kulisu takřka dokonalou. Údy vystrčené zpod peřiny vykazovaly ráno známky značného podchlazení.
Závody se rýsovaly nadějně – sobotní start v pravé poledne. No a návdavkem ho ještě o půl hodiny posunuli. Terén nepřekvapil. Co vykazovalo známky překvapení byly tratě. Troufám si tvrdit, že nejlepší, co jsem kdy na „podzimním Egeru“ zažil. No ale řekněte, kdo jezdí na podzim do země papriky a guláše kvůli závodům? Hnedle po závodech následovala standartní dvojkombinace – egerský termál + egerský sklípek. Trošku spěchu bylo, a tak kdo šaty u bazénu ze sebe shodil, deset minut ušetřil. Měkkoty se převlíkaly vevnitř. V lázních vyhládlo, ale do sklípku to chce základ. Na pořad dne tedy přišly hamburgry. Další sled událostí zachycuje minutu po minutě Dáňovo video – první sklenka, první chleba se sádlem, „Na předsedu! Na ředitele“, druhá sklenka, třetí sklenka, druhý chleba, „Jaromíííííre jeď!!“, x sklenka, y chleba, „Jaromíre, jsi hvězda!“. A taky že byl!! Nade vší pochybnost. Vždyť on i tančil!! Jinak se ve sklípku zpívalo, drbalo, kecalo, ba co víc i anglicky spíkovalo. A dělo se tak díky posunu orlojů o hodinu dozadu o dvě hoďky déle. Na dobrou noc nám Pan předseda předvedl na rovince před penziónem pár vzorových úseků (asi aby dostal víno až do morku kosti) a šlo se do hajan. Okno zůstalo zavřené, Amundseni  tentokrát nevyjeli, ale zase nám  bylo vedro …
Ráno bylo slunečné a ani mozkový opar nebyl příliš výrazný. Většina Sparťanů tak předvedla v posklípkovém závodě lepší výkony než v sobotu. Ze dvou zdůvodnění tohoto paradoxu je příjemnější to za a) sklípek byl mírný a každý má svého Míru. Varianta b) jedná se o notorické alkoholiky, na alkohol navyklé, totiž pochopitelně nepřipadá v úvahu. Kompletní výsledky vydala ČeTKa a tak tedy jen ve zkratce – reproši pobrali co mohli, Sparťani Ančiniu a Jindřinou zásluhou stříbro a bronz a do mačaftu se ještě počítá Fujdův kov, taky za třetí flek.
Poslední penízky se nám rozkutálely v budapešťském supermarketu. Pak si Dáňa lupnul snad 4 KINEDRYLY, prospal oboje hranice a probral se na sjezdu z dálnice na Opatově. Ostatní se zdatně, a více či méně úspěšně, potýkali s jedním STUPIDEM. Docházely baterky ve walkmanech, vyzváněly mobily – neklamné to signály blížení se ku domovu. Jenom ten nezbeda Kájínek nám to trošku protáhl.. No nic, pracanti šli rovnou do rachoty a mládež si udělala delší prázdniny. Vždyť vo co ´de? NE?
No tak zase za rok!

Tohle všechno zplodil  Michal
	
Sparťanské akce
26.12.-1.1.	zimní soustředění – JILEMNICE (lyže, běh)
12.3.–18.3.	jarní soustředění – Hradec Králové  (běh, hrubá mapa)
26.3.-1. 4. 	Spring cup – Švédsko, Dánsko (mapa, závody)
12.4.-16.4. 	velikonoční soustřeďení – Kunčice (mapa)
6.7.-29.7. 	poznávání severu – Lotyšsko-Estonsko-Finsko+pětidenní FIN5-Švédsko
27.8.-2.9.  	letní soustředění – Rabštejn (mapa)

Závody soutěží ČSOB
18. 3.	Česká liga klubů - Diadora cup (Jarní pohár)			PHK
21. 4.	M ČR v nočním OB						CTB
28. 4.	M ČR v OB na dlouhé trati					SJI
12. 5. 	Kozel cup, ŽA, ŽB-Č - klasika					BSO
12. 5.	ŽB-M - klasika			         				ABR
13. 5.	Kozel cup, ŽA, ŽB-Č - klasika					BSO
13. 5.	ŽB-M - zkrácená trať						ABR
19. 5.	Kozel cup, ŽA, ŽB-Č - klasika 					SNA
20. 5.	Kozel cup, ŽA, ŽB-Č - krátká trať 					SRK
 2. 6.	Kozel cup (2 kola), ŽA (2kola), ŽB-M (1 kolo)-krátká trať 		KSU
 2. 6.	ŽB-Č - zkrácená trať						VAM
 3. 6.	Kozel cup, ŽA, ŽB-M - klasika				 	KSU
 4. 6.	ŽB-Č - klasika					        		SHK
 9. 6.	M ČR v OB na krátké trati (semifinále, finále)		    	DKP
10. 6.	Česká liga klubů - Diadora cup, Český pohár štafet			DKP
13. 6. 	nominační závod JWOC 2001					ČSOB
23. 6.	ŽB-M - klasika			           				HAV
24. 6.	ŽB-M - zkrácená trať						MOV
 8. 9.	Česká liga klubů - Diadora cup, Český pohár štafet			SJC
 9. 9.	Česká liga klubů - Diadora cup, Český pohár štafet			SJC
15. 9.	Kozel cup, ŽA, ŽB-M - krátká trať					TBM
15. 9.	ŽB-Č - krátká trať						OKP
16. 9.	Kozel cup, ŽA, ŽB-M - klasika				   	VBM
16. 9.	ŽB-Č - klasika			            				FSP
22. - 23. 9	M ČR na klasické trati				      	PHK
29. 9.	M ČR štafet							JHB + EKP
30. 9.	M ČR klubů							JHB + EKP
6. 10.	M ČR v supersprintu						TZL

Vícedenní závody
13. - 15. 4.	Prague Easter (Kokořínsko) 	          			DKP
30. 6. - 2. 7.	Cena střední Moravy 					UOL
 5. - 8. 7.	Bečov 2001 (Bečov n. T.)	   			EKP
13. - 15. 7.	Grand Prix Polart (Potštejn - 3 etap)			VAM
19. - 22. 7.	Botas cup						CHT
 3. - 5. 8.	Grand prix jižní Čechy (Staré Město p. L. - 3 E)	SJH
 8. - 12. 8.	Bohemia 2001 (5 etap)					BOR
25. - 26. 8. 	Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji (3 etapy)		TUR
31. 8. - 2. 9.	Cena východních Čech (3 etapy)				PHK
31. 8. - 2. 9.	West cup Nejdek 2001 (3 tapy)				NEJ

Pravidelné tréninky
Po – volno odpočinek (pro zájemce 18:30 tělocvična v Litvínovské na Proseku s TAP)
Út - 16:30 Datacentrum – běžecký trénink (intenzita, světlo sebou!)
St – 16:30 chatička na Přehradě - běžecký trénink (objem, kopce)
Čt – 17:30 tělocvična ZŠ Křimická (posilování, floorbalek) možno spojit s běháním na Přehradě od 16:30
Pá – volno, samostatný trénink

Víkendové akce
11.-12.11.- sparťanské zakončení - viz. rozdané pozvánky
12. 11.  – Velká Kunratická – 2,8km a kratší. Přihlášky (do hl. kat. v tisku) ostatní od 8:00 na místě (Hrádek - U Mlýna)
16. 11. – noční štafety HULK – Břevnov, informace na inetu, nebo u Báši
18. 11. – běh 17. listopadu – 9km a kr., sraz = 8:30 Hradčanská nebo 9:00 obora Hvězda vstup od Petřin
23.-26. 11. – kontrolní sraz dorostenecké repre – Hradec Králové (Gallusová, Vrabec)
23.-26. 11. – soustředění s RDB – Brada (Hrazdirová, + pouze vážní zájemci po dohodě s Bášou)
26. 11. – podzimní běh lyžařů – 8km a kr., Senohraby – Vávrův palouk, sraz = 8:00 pokladny Hl. nádr. (odjezd 8:16) nebo v 9:30 na místě.
3. 12. – běh o pohár HSH – 5km a kr.,sraz = 8:45 Háje (auty) nebo 9:30 restaurace Na závisti (vlak do Zbraslavi)
4. 12. – Mikulášův běh – NOB informace na inetu nebo u Báši
9. 12. – přeběh Brd, sraz = 9:00 pokladny nádraží Krč nebo 9:10 Bráník. Vlakem do Mníšku a odtud během do Dobřichovic.
10. 12. – běh cyklistů TJ Motorlet – 6 a 3 km, sraz = 9:30 stanice metra Jinonice
?16. 12. – běh Pitkovickým údolím –3,7 km, sraz = 9:00 Háje nebo v 9:30 soutok Botiče a Pitkovického potoka
?16. 12. – sparťanská klouzačka (pokud jí někdo uspořádá) – závod dvojic
17. 12. – zimní Rumolamův běh – 11,2 km, sraz = 9:30 Háje nebo 10:00 rest. Višňovka nad Rugbyovým hřištěm v Petrovicích
24. 12. vánoční běh za zlatým prasátkem – sraz = 13:00 v chatičce na Přehradě – dárky sebou!

Soustředění
26. – 1. 1. soustředění v Jilemnici – sraz v úterý 26. 12. od 12:00 v ZŠ Komenského (s věžičkou, tam co jsme byli na jaře), sebou – lyže, věci na běhání, karimatku, spacák, 50,- Kč osoba/noc, mapy z letošní sezóny, tréninkový deník, plavky a chuť trénovat. Je tam kuchyňka, teplá sprcha, tělocvična a bude bazén a sauna.


Křivá huba
Úchylačka v dešti
Nevšední zážitek čekal na milovníky procházek v Krčském lesoparku. Když se minulý týden snažily schovat před blížící se bouřkou v malém altánu spatřili neuvěřitelné. Po lese běhala dívka a postupně se obnažovala. Až když odhodila i podprsenku (s železnou okosticí) utekla na  sídliště s výkřikem bouřřřkáááá!!  Jak jsme se od místních dozvěděli jedná se o známou sportovkyni I. H., která v minulých letech trpěla nedostatkem železa. Po úspěšné léčebné kůře v Železárnách Třinec s následnou rehabilitací v Železné Rudě má nyní železa na rozdávání, ale zase  trpí bouřkofóóbií. Když se blíží bouřka odhazuje vše kovové.

Otázka Křivé huby:
Podle jakého kalendáře slaví Martin P. svátky

	podle Románského kalendáře.

Aby bylo jasno
Sparťánek končí! Ano je to tak. Za tenhle rok vyšlo 5 čísel a jak si je tak matně prohlížím zjištuji, že v těch 5 číslech jsou kromě 1 článku od Ifči jen články moje a Michalovi a to ne, přátelé! To by jsme nebyli kamarádi! Moje zpruzenost dosáhla maximální meze po letošním léťe, kdy jsem byl nemocný a tím pádem nikde nebyl. Očekávaje aspoň zprávu v podobě motáku: ten – tam – s tou – tolik – v tolik, jsem seděl doma, ale to by mi spíš napršelo a rozhodně dvakrát uschlo než aby se někdo ozval a řekl mám pro tebe článek do Sparťánka. Když jste všichni tak zaměstnaní, že nemáte čas si sednout večer s počítačem u krbu  (nebo s tužkou a papírem u ústředního topení) 30“ přemýšlet a pak 30´ psát, tak holt Sparťánek nebude, protože já nevěřím, že jste všichni literární impotenti a je to jen vaše lenost a pohodlnost. Takže dost! Sparťánek možná nekončí jen z téhle klávesnice a z téhle tiskárny už nevyjde ani jedno číslo



