4

SPARŤÁNEK 2000
							Čím víc vůl táhne,
leden roku třínulového				tím víc na něho nakládají.
	Vzkaz pro TEAM 2000 od našich  zemědělců
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
Hrozba, že bych musel prvního Sparťánka drápat růčo na hliněnou destičku a mezi Vámi by potom putoval v opisech, se naštěstí nenaplnila. Brouček s romantickým entomologickým názvem Y2K (buď in a čti wai tú kei) nedostal na Silvestra asi nažrat a chcípnul ještě před půlnocí. Díky tomu můžete nyní pěkně v teple domova spolu s námi vzpomínat na nejhezčí okamžiky konce roku 1999 a začít plánovat svůj program na rok 2000.

CO BYLO …
 TEAM 2000 se má čile k světu. Účast na trénincích a krosech nebyla snad nikdy vyšší.
 nebyla Sparťanská klouzačka. Měla být na Přehradě. Nevyšlo to. Příště.
 pro rok 2000 bylo zrušeno hostování do štafet a družstev. Jedinou možností, jak posílit zkomírající pánskou část dorosteneckého družstva tak zůstal trvalý přestup. Hledejte!!
 Sparťané plánují vyrazit na Jarní pohár (SPRING CUP) do Dánska v početně i výkonnostně silném složení.
 Rýsuje se posílení dospěláckého mančaftu (kromě toho, že by Vrabčák mohl běhat chlapské štafle).
 Všichni Sparťani a Sparťanky přežili ve zdraví přechod (roku).
 Janička promovala slavnostně v Karolinu a má před odletem do USA problémy se získáním víza.
 Letos byla opět zavedena kvalifikace na MČR štafet a od roku 2001 budou chlapi běhat čtyřčlenné štafety. Bude se také běhat kvalifikace na MČR na klasické trati.
 
CO BUDE …
 Anča musí odevzdat MH potvrzení od doktora o své loňské chorobě. Jinak nebude áčko.
 do 1. února musí být zaplacená další část nákladů na SPRING CUP. Zájemci donesou Bášovi s předstihem 1000,-
 nepojede se nikam na jarňáky. Není dovolená, není čas.
 budou LOBy. Při očekávaných přesunech v termínech sledujte pozorně www či trenéry. Aktuálně budou zařazovány naše mapové výjezdy či se budeme účastnit závodů Pražské zimní ligy (PZL). Termíny viz. dole.
 Pánové pozor! Barča si podle svých slov bude rok (do 27.12.2000) užívat.
 předběžně 21. ledna se uskuteční další (druhé) společensko-pracovní setkání TEAMU 2000. Místo i čas bude upřesněn. Máte-li typ, když nám zrušili tu palačinkárnu, ozvěte se MH.
 do konce června musíme natřít chatičku na Přehradě. Jinak máme padáka. Takže bude brigáda. Jo, a nenechávejte tam po sobě bordel!!
 budou se mapovat Plazy, revidovat Koziny a musí se dodělat Přehrada.
 schůze a budou se platit příspěvky.

TRÉNINK
Bojím se Vás pochválit, abych to nezakřikl. Ale risknu to, Vy si to totiž zasloužíte. Účast na trénincích je takřka 100% a podobná je tréninková morálka. TEAM prostě šlape jako hodinky a všude kolem je cítit pohoda a chuť trénovat. Na víkendových krosech sbírali Sparťani cenné výsledkové skalpy. Po listopadové pohodě a běhání dle chuti přišel II. cyklus a s ním i postupný nárůst tréninkové zátěže, představované především běhy NF a tělocvičnou. Silový III. cyklus následující po vánočních svátcích má za cíl především načerpání běžecké i obecné síly (tréninky kopců, běh obtížným terénem, běžecká abeceda, lyžování, tělocvična). Z toho budete žít až do jara. Očekávaný IV. cyklus se bude vyznačovat především zvyšováním poměru SF:NF díky nárůstu počtu tempových kilometrů. Důležitou součástí tréninkového plánu budou víkendové dlouhé laufy (ať již SCP popř. PZL).
 PŘIPOMÍNKY: po stopáté pro Lucinku – pravidelné odevzdávání tréninkáče je podmínkou účasti v TEAMU!! Ostatní za jejich přístup musím vesměs pochválit. Zkuste pravidelně zaznamenávat údaje o ranní tepovce. Je to výborný tréninkový ukazatel a upozorní Vás také na případné onemocnění (vzestup o 10 tepů odpovídá přibližně vzestupu tělesné teploty o 1 Celsiův stupeň) nebo přetrénování. Takže: aspoň 2x týdně!!
 NÁVRH ZMĚNY: po shlédnutí Vrabčákova tréninkáče navrhuji (doporučuji) zapisovat údaj HZ v hodinách, zbytek necháme zatím v minutách. Např. celkový týdenní součet 656 min vypadá lépe zapsán ve formě 10,56. Je to zřetelnější a navíc psát za půl roku součty tréninkových minut v řádu desetitisíců se mi nejeví jako nejšťastnější řešení. Takže to zvažte, mě by to taky zjednodušilo evidenci.
Rozvrh tréninků zůstává tradiční:
Po	18:30 tělárna na Proseku (posilování)
Út	16:30 DéCéčko – společný běhací trénink
Čt	17:30 Křimická – tělocvična (posilko, hry)
Pá	16:30 Přehrada – běhání
So Ne	dle možností – LOBy, PZL, SCP výjezdy, hory

LOBy:
	15.-16.1. Jilemnice
	29.-30.1. Stopa Praha – na Eduardovi
	18.-20.2. N.M.na M. – to je ZMĚNA!!!
Nebude-li sníh, tak čekejte přesuny v termínech.

VÍKENDY: VÝJEZDY a PRAŽSKÁ ZIMNÍ LIGA:
	22.1. Hvíždinec – orienťácká mapa (PZL)
	5.2.   Ptáčkův rogaining na 150 min (PZL)
	12.2. 10:00 na Hájích je sraz a svištíme na Požáry – SCP mapáč
	29.1. Nebudou-li LOBy, tak se pujde na RYBAKROS do Krčáku.
	26.2. Samá jáma + Pařeziny – mapový přeběh (PZL)
4.3.   Údolí raků (PZL) – OB na starší mapě
Na závody PZL by se to chtělo hlásit vždy na předcházejícím úterním tréninku, abychom předešli případným problémům s nedostatkem map.

Silvestr s nadhledem (ze dvou metrů očima MH)

	Jsme mladí,a přesto již silně konzervativní. Silvestrovský estrádní program začaly již potřetí rumové štafle. Tradiční to již sportovně-alkoholový otvírák silvestrovského večera. Exkluzivní prostředí osvětleného lyžařského stadiónu na Břízkách bylo dějištěm závodu, o jehož výsledcích kromě kvality servisního zabezpečení rozhoduje také hltný moment a stabilita žaludku vystaveného mezním situacím. Výsledky sportovní možno najít v servisu ČTK, výsledky hmatatelné (podrápané skluznice z krkolomného sjezdu excitovaných duší k baráku) na mnoha párech lyží.
	Přes původní obavy (přání?) z komornosti posledního devítkového Silvestra se následující společečenská část večera musela konat v tělocvičné hale místní TJ. Byl by totiž trochu problém, vecpat takové osobnosti jako jsou např. Džochar Dudajev a jeho fnatyčtí příznivci, Tonda Panenka, Ruud Gullit, Roman Skamenů, V.I.Lenin, Fr. Venclovsky, Nick Slaughter, hrdinové CCCP – kosmonauté Valentina a Jurij, nebožtík John Lennon, božští LUNETICI či peprné SPICE GIRLS do školní třídy. A to už nemluvím vůbec o praktické nemožnosti instalace Aurory či zimního paláce v takto omezeném prostoru. Každý člověk totiž potřebuje prostor. Úvodní defilé osobností 20. století doprovázené nesmrtelnými Fanfůnovými kecy skončilo příjezdem vyčerpané dvojice horalů Hanče a Vrbaty. Muzikálová Pomáda rozpálila některé tanečníky a tanečnice do ruda. Škoda jen, že této pasáži večera kamera produkčního týmu Co-Co Šístek nevěnovala přílišnou pozornost.
	Snad půlnoční rozjímání či dojetí způsobilo, že některé ze slečen ke škodě přítomných pánů zapomněly dávat polibkové bonusy. Po zjištění této politováníhodné skutečnosti začala především Spice Victoria svou obdivuhodnou stíhací jízdu zakončenou o půl páté hezkým novoročním skóre 8:1. Novoroční přání byla jako tradičně řečnicky vybroušená, vtipná a upřimná. Přály se hlavně prachy.
	Celkem brzký odjezd z párty si naplánoval John Lennon.Na rozloučenou nechal na chodbě svůj pozdrav a odebral se do věčných lovišť. Při platnosti jednoho z Murphyho zákonů: Dobrý začátek,špatný konec.
Špatný začátek – ještě horší konec, mu rok 2000 příliš nezávidím. Jeho příkladu posléze následovaly (k nelíčené radosti majitele) i reprobedny z hudební aparatury. Čest jejich památce.
	Popůlnoční toulky trojice investigativních televizních žurnalistů Nemšovský, Šístek a  Navrátil nám dávají možnost nahlédnout tak trochu pod pokličku mezilidských vztahů v OB a nastavují nám všem nemilosrdné zrcadlo pravdy. Záběry z WC, trampolíny, tanečního parketu či scéna se sáněmi stvárněná J.S.jsou obzvláště drastické a nelze je doporučit do veřejného vysílání. V hlavních rolích se představují především ruce (P.B., M.D.,E.P.) a jazyk (okouzlující G.P.).
Nostradamova věštba o konci světa naneštěstí nebyla naplněna, a tak mohl všechny poctivé slaviče ráno přepadnout tradiční novoroční hlavybol. Finanční újmou mohl zahájit rok 2000 P.B., když málem zahájil terapii bolehlavu místo PARALENEM 500mg z ruky levé, pozřením “tabletky” s nápisem 20 Kč a vyobrazeným sv. Václavem z ruky pravé.

Tak tedy – ať je Váš rok 2000 plný samých světlých, či ještě lépe růžových okamžiků, a pamatujte si, že: Co se jednou spojí, dříve nebo později se stejně  zase rozpadne (Simonův zákon).
					MH

Troch z jiného soudku aneb zprávy z DéCéčka
Možná to sem ani nepatří, ale myslím si, že je to natolik podařený (a hlavně pravdivý) vtip, že by byla chyba kdyby jste se ho nedozvěděli a tak tedy píšu. Je to poměrně nedávno, co jeden náš vysoce postavený politik, předseda vládnoucí strany s klidem sobě vlastním prohlásil, že takzvaný problém Y2K je humbukem počítačových firem aby mohly vytřískat na zákaznících co nejvíc peněz. Po vyslechnutí této informace jsem zůstal poměrně klidný. Jednak pan Zeman dost často říká různé “moudrosti” a za druhé trochu pravdy na jeho prohlášení přece jen je. Co mě však pobavilo a vás jistě taky, je objednávka, která přišla tento týden k nám do firmy: “Objednáváme u vás urychleně přestavbu PC v mzdové účtárně. Po přechodu do roku 2000 hlásí datum 1980 a nejde na něm pracovat s vaším mzdovým programem. S úctou Dokoupilová vedoucí mzdového úseku ČSSD”. 
No pane premiére!!!!

Stálo ti to vůbec za to!
Rozhovor Petra Bašuse sám se sebou o tom, jak a proč běžel horskej?
Reportér: Je to už dva měsíce, co si s Hojňákem běžel Mistrovství republiky v horským orienťáku a dopadli jste tam tuším nad očekávaně dobře? Jak je to možný, vždyť jste celej rok běhali úplný*!
Báša: Jo byli jsme čtvrtý z 52 dvojic a s tím běháním je to sice taky trochu pravda, ale je to tím, že klasickej orienťák se musí smažit naplno od začátku do konce “slabých” 100 minut, kdežto horskej minimálně 4hodiny. Takže bych řek, že ten obyčejnej orienťák je pro nás vlastně hrozně krátkej a jednoduchej.
R: Je v tom rozdíl opravdu jen v délce?
B: Ne. Člověk musí umět rozložit síly, dobře se nažrat před, při a po závodě, pravidelně pít, nevěřit moc mapě, věřit maximálně busole, mít dobrý boty, oblečení a hlavně partnera. Ten je asi nejdůležitější i z důvodu aby z toho závodu člověk něco měl a neběžel 4 hodiny za někým jak vocas se sbalenou mapou.Nás třeba dvakrát předbíhal Ticháč a 10metrů za ním vlál Venca Zakouřil a tak běželi “dohromady” 8 hodin.No to by mě **!
R: Co jste dělali těch osm hodin běhu vy!
B: Většinou kecali.Kecání je důkaz toho, že ještě můžeš. Dobrý je neustále probírat kudy a kam běžíte a hlavně mluvit nahlas. No a když není co řešit (6 km po asfaltce=strašná pruda!), tak se kecá o všem možným. Začne se ženskejma, přes chlast, zábavu, filmy, knížky a jídlo se tématicky přibližujeme k posteli, spacáku a nitrožilní výživě (protože už nás z toho kecání tak bolí ***!).
R:Měli jste nějakou krizi a jak ji řešíte?
B:Jo každej jsme měli krizi, ale až druhej den. Nejdřív Michal. To když nás doběhli Jedla s Hepym a my jsme za nima běželi po takový asfaltce do strašně dlouhýho kopce. Michal řval něco o **** a že se na to ***** a já řval na něj, ať jde do******, a že se na něj taky *****! No a pak já. Po občerstvovačce mě začalo tak neuvěřitelně bolet koleno, že jsem měl tmavo před očima a myslel si, že je to v****** a že to zapíchnu. Jen díky Michalovi, kterej mě doslova dotáh těch posledních 7km do cíle vděčím za to, jak jsme dopadli. Jinak krize řešíme po svém. Ale co si tak pamatuju, tak na těch posledních kilácích bylo **** jak na E55.
R: A jakej byl nejhezčí zážitek?
B: Když nám v sobotu a hlavně v neděli chodili gratulovat Zakouřil, Jedla, Bořan, Kejmil a ostatní jak jsme je zařízli .No a hlavně ten závod samotnej. My jsme neudělali snad žádnou chybu. Počasí bylo fajn a příroda byla nádherná.
R: Jenomže už dva měsíce neběháš kůli tomu kolenu! Stálo ti to za to?!
B: Člověče Bašusi ty **** stará porazil jsi Bořana, cha, cha! Takže stálóóóóó!!!!!

Na závěr bych chtěl doporučit všem těm, kteří si nechtějí zkazit zdraví, ať nikdy neběží horský orientační běh (HROB) a těm, kteří si nechtějí zkazit mínění o slušnosti autora, ať nečtou následující vysvětlivky:
* - hovno
** - jeblo
*** - držka
**** - kurva (množné i jednotné č. různě vyčasované)
***** - vysrat (různě vyčasované)
****** - prdel (různě vyčasovaná)

No teď už snad křivější nemůže bejt KŘIVÁ HUBA

Ztratil řeč?!
Celým světem, zvláště pak střední Evropou, ještě konkrétněji Prahou a co možná nejspecifičtěji Liliovou ulicí otřásla zpráva, že světoznámý hardkrkacorový zpěvák George přišel o hlas. Jak jsme, ale zjistili od našeho krčního specialisty Dr. Fanfulína, výše jmenovaný nepřišel o hlas při koncertu v Rudolfínu, ale o jazyk při Silvestru v Jablonci. Kde a jak se jazyk nalézal, nalézá a bude nalézat vás budeme pravidelně informovat v pořadu Skrytá kamera.

Jaký mobil takový ….
Právě se nám dostala do rukou zpráva od světově uznávaného sexuologa Styka Pohlawsona pojednávající o vztahu mužů k mobilním telefonům. Jak švédský odborník napsal, mladí muži si podvědomě vybírají velikost mobilního telefonu podle velikosti toho, co nejčastěji v dané ruce třímají ve svém intimním životě. Ve druhé části zprávy se Styk zaobírá, kterou rukou muži nejraději telefonují, s čím si to v hospodě pod stolem hrají a proč si od nich děvčata mobilní telefony rády půjčují. Na závěr Pohlawson uklidňuje slovy, že i s malým kašpárkem se dá zahrát velké divadlo.

Netrpělivý mapaři
Zatím, co se mapování Plazů teprve připravuje, revize kozin se již rozběhla na plné obrátky a někteří mapaři s tím na Silvestra měli plné ruce práce. Informace na VHS u Dáni.

VOLTE SPARŤANA ROKU 1999
Podle svého vlastního (Bašus), svobodného (Bašus), neovlivněného (Bašus) svědomí zvolte toho nejlepšího sparťana loňského roku (samozřejmě Bašus). Lístečky odevzdejte nejpozději do 10. 2. 00 Bašusovi a nebo hlasujte na spartapraha@dtg.cz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moje jméno: ……………………………………………

Sparťan roku 1999: 	1. ………………………………………………………………..
	2. ………………………………………………………………..
	3. ………………………………………………………………..

