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SPARŤÁNEK
JJ
 
Drazí kamarádi a příznivci šampaňského, 
dostává se Vám do rukou jedinečné novoroční slavnostní číslo vašeho oblíbeného bulletinu. Všem těm, kterým jsme ještě nepopřáli do Nového roku a i těm ostatním Vám dodatečně přejeme bohatý a plodný rok, mnoho sportovních a i těch jiných důležitých úspěchů a hlavně plné zdraví. Moc se neopíjejte, myslete přitom na další dny, které přinášejí utrpení a milujte se a množte se, protože to je nejdůležitější.
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Jako již tradičně, začneme malým quízem na úvod a nemyslete si, že bude tak jednoduchý jako posledně. Po jeho zdolání si nebudete tentokrát jisti svými sportovními znalostmi.

 I. Poslední letní olympijské hry byly zahájeny:
a)	střelbou hořícího šípu z kuše v Atlantě
b)	vrhem hořícího oštěpu v Barceloně
c)	škrtnutím obyčejné sirky v Sušici
d)	ani jedna odpověď není správně

II. Nejúspěšnější lyžařkou v běhu na lyžích posledních ZOH byla:
a)	Ljubov Vjalbe (SSSR)
b)	Luzitina Larisová (SNS)
c)	Jelena Tsouchková (Čeko)
d)	ani jedna odpověď není správně

III. Naši florbaloví reprezentanti si vystříleli zlaté olympijské medaile na:
a)	LOH v Soulu po dramatické finálové bitvě se Syngapůrem 
b)	ZOH v Albertvill po jednoznačném průběhu celého turnaje
c)	Podzimních OH ve Střešovicích po porážce švédského mužstva v poměru 10:0
d)	ani jedna odpověď není správně

IV. Se začleněním surfingu do programu OH se počítá:
a)	nepočítá, již se tak stalo na LOH v Los Angeles 1932
b)	nepočítá, již se tak stalo na LOH v Tokiu 1964
c)	přibližně na rok 2001 v Ráji lívanců a palačinek u Pepů
d)	ani jedna odpověď není správně

V. Na OH v Londýně nad Temží 1948 přeplaval Venclovský:
a)	kanál Los Manchos aniž by hnul brvou
b)	smrdutou Temži s následkami toxikace vnitřních orgánů
c)	plavecký stadion stylem “tlustý hroch”
d)	ani jedna odpověď není správně
VI. Náš nejkrásnější a nejúspěšnější pár v moderním krasobruslení posledních OH byl:
a)	René Masařík a Jana Novotná
b)	Dalimil Dlabola a Táňa Rampachová
c)	Otto Jágr a Tery Maxová
d)	ani jedna odpověď není správně

Pro ty co mají ve své moci ovládače internetu, necháváme níže uvedeny adresy, a pro ty co jsou bez sítě, jako kapr bez vody máme jednu radu: okamžitě se napojte. 
Správné odpovědi zasílejte na adresy: bondtour@iol.cz (Januš) , xpetj2@tf.czu.cz (G.P.)


 Náhoda tomu napomohla a i přes autorská práva vám zde předkládám článek dvou mudrců – Fanfuna a Pedra s přáním hodně zdraví do Nového roku.

BEZ NÁZVU

Kdybyste náhodou dostali pocit, že se dusíte a nespolkli předtím dětské šidítko anebo nepobyli nějaký čásek v místnosti zamořené fosgenem, pak vězte, že váš organismus navštívila bordetella pertussis (a), nebo ty šťastnější parapertussis (b). Tento přítulný bacílek, který je mimo jiné rezistentní vůči téměř všem lékům, vám umožní strávit minimálně měsíc v posteli ve společnosti kýble a kyslíkové bomby. Další výhodou je , že na stolici nemusíte častěji než jednou za 4-7 dní. A co z toho všeho plyne? To taky nevíme. Ale jisté je, že po setkání s touto vegetací na ni už taky nezapomeneme. Několik týdnů strachu, že se odebéřete do věčných lovišť, bezesné noci, případně vůbec bez spánku, nejméně čtvrtroční rekonvalescence a nesmíme zapomenout ani na oslabení imunity, které vás bude obšťastňovat třeba 2 chřipkami za 14 dní a různými dalšími specialitkami po dobu různě dlouhou. Jak přesně to fucked ještě nevíme.
Terapie: vyvarovat se všemu, co by vás mohlo podráždit v krku – hlavně jídlu, pití a vzduchu. Dále není vhodné běhat, pohybovat se vzhůru, tam a zpět, no zkrátka se jakkoli zadýchat. Dále nedoporučujeme pohybovat se v blízkosti předmětů, jimž by obsah vašeho žaludku neudělal dobře. 
Medikamenty: podle chuti ošetřujícího lékaře. Stejně nic nefunguje.
A nyní praktický příklad: 7.00 – dráždění vagu vtrachey, 7.00.10 – počátek záchvatu, 7.00.10 – 7.00.30 kašel, 7.00.30 – laryngospazmus, 7.00.40 – eneze- šavle a periodicky až do 7.05.
A závěrem: nechmuřte, třeba na to taky nechcípnete!!!
 
P.S. Až dostanete mor, tak vám o tom zase napíšeme.			 


Jak jsem přišla k velkému oknu
Po dvou letech se naše beverlihilsovská parta a příznivci vydala opět strávit Silvestra v oblíbeném nóbl podniku pod Břízkovskou horou. Naše pokoje vypadaly opravdu skvostně a místní stravovací zařízení nás ani letos nezklamala. Příroda při našem příjezdu byla v plném rozpuku a slunce se na nás nemohlo vynadívat. 
	Ihned po příjezdu si pár odvážlivců natáhlo svoje ski a vyrazilo za dobrodružstvím na Břízkovskou horu. Zde se setkalo i s trochou sněhu a mrazu. Tratě však byly upravené, takže skiování byla jedna radost a šlo to skoro samo. Večer nastal čas pro relaxaci v domorodé putyce. Někteří odvážlivci se zrelaxovali opravdu dokonale.
	Do druhého dne se pak probudily s vetřelcem v hlavě, ale jízda na Bedřichovskou horu je probrala. Tam spolu s ostatníma na nádherně upravených tratích absolvovali asi 20 km kolečko a zdálo se,  že tratě jsou zde pouze pro ně . Závěr hodlali strávit srkáním horkého čajíčku v horské boudě Na Zelené louce, ale štěstí přálo jiným. Tak si dali alespoň něco na parkingu, nasedli do svých stříbrných a jinak barevných sršáňů a uháněli zpět do údolí.  Zde na ně čekaly jejich dobrůtky, pamlsky a zbytek  kamarádů, silně zdecimovaných, že se neúčastnily výletu s nimi. Večer pak vyplnily hrátky s balónkem v místním super fitnesu.
	Další den byl skoro kopií toho předešlého. Opět cesta na Bedřichovskou horu, opět skiování na tamních turistických cestách a opět se někomu nechtělo z postele. Co se však dělo večer se mi nějak vykouřilo z hlavy. Asi zase nějaké to ničení těla ve fitku. 
	Následující den se semlelo mnoho událostí. Muži z jedné skupiny šli běhat na Bramberk, muži z druhé se šli klouzat a některé ženy šli taktéž běhat trochu jiným směrem. Zbytek hrál na schovávanou. Odpoledne pár lidí opět zkoušelo zdolávat Břízkovskou horu a ti ostatní se někde zašívaly na pokojích. Večer se šlo na dvě party rozbouřit místní vody a pak na dvě party pokořit místní moky.
	        A konečně tu byl vytoužený Silvestr. Celý den se sportovalo, hrálo, odpočívalo a čekalo na večerní zahajovací rumové štafety. Ty byly uskutečněny na Břízkovské hoře a to se také stalo osudné pár jedincům, kteří jak se ukázalo měly poruchu. Jejich chyba. Štafety se zdařily. Nikdo si neublížil ani na lyžích ani na suchu. Nápoj byl moc chutný a nezbyla ho ani kapka. Cestou dolů se pak všichni už nedočkavě třásli na své zakoupené i přivezené  pamlsky a přemýšlely co se bude večer podnikat. Vrcholem se stala maškarní přehlídka a s ní spojená discotéka z let neidentifikovatelných. Hrálo se, tančilo, pilo, veselilo a dvanáctá se blížila a najednou tu byla a s ní ty nezapomenutelné chvíle cinkání skleniček šampaňského a líbání  kamarádů a přání jim všeho nejlepšího. Po všech těchto radovánkách venku se naše parta uchýlila zpět do tepla, rozdělila na menší skupinky a dělala právě to, na co měla náladu anebo prostě musela. K ránu se pak nakonec všichni šťastně shledaly se svými spacáky.  
Sváteční den byl velice rozmazaný a zdálo se, že se ani k večeru  nevyjasní. Nakonec se tak přeci jen stalo následující den díky strašným křečím v žaludku, které bych nepřála na Nový rok ani zapřisáhlému nepříteli.
					S předsevzetím, že se už nikdy tak neopiji  Januš




Test Silvestr 1999  

Jelikož, jak jsem zjistil je spousta lidí, kteří si z letošního Silvestra nic nepamatují rozhodl jsem se vám předložit následující test. Správné odpovědi na otázky zasílejte Bášovi a dozvíte se v jakém stavu jste byli právě vy. Pokud jste ovšem byli v Jablonci nad Nisou.

1) Silvestr pro mě začal	a) 1.1. 1998                    5) Nejsladší polibky rozdávala :   a) Januš
	b) 27. 12. 1998                                                                     b) Lucka
	c) 31. 1. 1998 v 18:00                                                          c) Dáňa

2) Rumové štafety vyhráli:a) Daehlie,Alsgaard,     6) Při maškarádě byli za teplouše: a) Míša a Honzík 
		 Johnson a  Bure 	b) Šéba a Edouš
	  b) Michal, Honzík                                                        c) všichni
		  Iva  a Vendulka                                                         d) při jaké maškarádě?
	  c) všichni, kteří vyšli na stadion
		 a měli aspoň kapku rumu
3) První hru jsem :	a) pochopil                    7) Na silvestra jsme zapálili:      a) Františka
	b) nepochopil	b) školu
	c) prospal	c) třídu
	d) propil	d) krabici
	
4) Kdo byl nejlepší 	a) Roman                       8) Silvestr pro mě skončil:         a) úderem 5 hod.
	  tanečník DISCO:	b) Dany                                                                             b) úderem 4 hod.
		c) Pruda	c) úderem 3 hod.
				d) úderem
										Báša


Sparťanská klouzačka
V čase těsně předvánočním, kdy kapři ve vaně doplouvají svá poslední kolečka, stoly se prohýbají pod tíhou cukroví a lidé dělají ve frontách na dárky vše pro tu správnou pohodu, přichází, jako každoročně, 

zapeklitou trať plnou nástrah a záludností pro všechny sportu chtivé dvojice připravil Báša a jeho realizační tým (kterému tímto vzdávám velký dík).  A jak to dopadlo? No jak bych to řekl. Prostě a jednoduše rodinky dostali na prdel. I když to byl opravdu vyrovnaný souboj (hlavně v klanu Pelclů), ale je nutno uznat, že mladí fotři ty svoje starý (pardón)  asi tak nehnali a tak  zaslouženě vyhrála dvojice svěřenkyně + trenér. Na druhém místě pak svěřenkyně + svěřenec a až třetí byla první rodinka. Ale kdo ví, jak to bude vypadat za rok.

1.  M. H. d. + Áňa	35:30
2.  Vrabčák + Ifča	37:46
3.  Neubauerovi		41:19
4.  Puchernovi 		41:22
5.  Šístkovi		42:10
6.  Lukyn + Léňa	57:07
7.  Tomík + Jana	67:55
8.  Křížovi		75:03
9.  Petráňovi		DISK

Speciální poděkování: Januš a G. P. za to, že nezklamali, šťastně se našli, dorazili do cíle a jsou stále spolu.

Naše Elita
Stejně jako loni i letos se představili naši nejmladší v nejprestižnějším závodě sezóny a to na Sparťanské klouzačce. Ale na rozdíl od loňska, kdy se všichni teprve učili, letos již někteří nastupovali v roli mírných favoritů. Možná, že závod byl pro někoho až příliš lehký, ale sparťani se díky Martině, Marušce a Davidovi neztratili (všichni v první 10). Ostatní určitě nasbírali zas o něco víc zkušeností a rankingových bodů a v sezóně 1999 to 100% rozbalí.

1. Martina	16:04
2. Maruška	18:22
3. David	19:35
4. Lenka K.	23:58
5. Marek	25:18
6. Tereza	26:11
7. Markéta Z.	26:14
8. Veljačík	39:53	

KŘIVÁ HUBA	
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Poprask u Straků
Není pravda, co jsme napsali v minulém čísle, že po nedávné návštěvě G. P. v Brandýse nad Labem tamní obyvatelka L. S. náhle otěhotněla. Tiskařský šotek způsobil, že G.P.u Straků sice nejprve postavil a pak i zasadil, ale nikoliv živý plod nýbrž živý plot před jejich rodinným domem. 

Danyho neštěstí?
Tragická nehoda se stala D. Š. při tréninku nedaleko Klínovce, kam údajně jezdí za babičkou. V podvečerním šeru při běhu po silnici směrem na Dubí pozdě zpozoroval záludnou zatáčku a při jejím obskakování nešťastně uklouzl a roztrhl a už nepostavil. Díky pomoci ochotných pasáčků z nedalekých pastvin byl urychleně převezen na pohotovost, kde doktor opatrně ošetřil a předepsal 3 týdenní klid mimo lůžko. Cítíme s tebou Bobino!


Nový bubeník
Na Silvestra se naše řady rozrostly o nového bubeníka. Prý přijel až z Nového Zélandu, vlasy má až na zem a vydrží bubnovat celou noc.

Spavá nemoc
Moucha cse- cse se znovu objevila a řádila opět na Silvestra. Jelikož všichni kromě Báši se proti této strašlivé nemoci nechali očkovat, spal zase jenom on.


AKCE – AKCE - AKCIČKY
Tréninky
Po – volno
Út – 16: 00 chatička na Přehradě – běhání Přehrada
St  – 16: 00 tělocvična na Křimické – posilování, floorball
Čt – 16:30 házenkářské šatny Sparta nebo - 17:00 atletická hala Olymp – dráha 
Sebou věci na běhání ven a dovnitř (tzn. 2xboty), něco k  pití a legitku do SKP. Rád bych upozornil všechny držitele legitimací, že mě to stálo hodně času a úsilí zajistit v zimě halu, oddíl se podílí na jejich zimní atletické přípravě 255 korunkama a tak by bylo dobré halu navštěvovat.
Pá – 16:15 Roztyly – 16:30 Datacentrum – běhání Hrádek
So – mapové výběhy
Ne – mapové výběhy

Plán akcí
30. 1. So  –  cross Ryba cross – muži 10 km, ženy 5 km – 9:15 Kačerov nebo 9:30 u rybníka U labutě
-- závod Pražské zimní ligy – mapa U psí boudy – horský OB – sraz 9:35 na nádraží   
   Černošice (9:20 Smíchov)
31. 1. Ne  –  mapový výběh VOSKOVKA – 9:00 Háje
6.-7.2.  -- 	  LOBy v Novém Městě 
13. 2. So -- HROB z Vídrholce do Prahy
20. 3. So --  Přebor oddílu v OB na Ovčínku – doprava bude upřesněna
 

Jarní prázdniny
Jarní prázdniny se budou konat ve Filipově Huti v lesnické ubytovně. Počítejte tak 1000 Kč na celý týden v případě, že si budeme vařit dohromady. Jinak doprava tak 240 Kč, ubytování na noc 40 Kč a zbytek je nutno si dopočítat dle vlastního apetitu. Odjezd v Po 8. 2. v 11:30 z autobusového nádraží Na Knížecí, sraz v 11:15 tamtéž.

Velikonoce
Velikonoční soustředění začne ve středu 30. 3. v 16:00 u pokladen na Masarykově nádraží a bude pokračovat až do velikonočního pondělí do 20:07 tamtéž. A celé se to odehraje v Bečově nad Teplou.
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Utáhněte si opasky aneb vzhůru na Sparťanskou valnou hromadu

Ano jako každoročně je tu naše nevalná valná hromada. Ale pozor ta letošní by konečně mohla bejt o něco valnější než ty předchozí a to hned z několika důvodů: 
·	Očekává se volba nového předsedy. Podle nedobře utajených zdrojů by se mělo jednat o nejrozvážnější hlavu z rodu Hojných.
·	Bude se hodnotit loňská sezóna a odměňovat ti nejúspěšnější
·	Bude se vyhlašovat sparťan roku 1998. Podle stejných prazdrojů, jako o pár řádků výš by to měl jistý P. B. Hlasujte, pište či telefonujte ať to nevyhraje to individum, které si to samo vymyslelo, samo si to odhlasovalo, samo si vybralo cenu (samo zaplatilo), samo si to vyhlásí a možná si to i samo předá.
·	Budou se rozdělovat úkoly ohledně dvou Pž v roce 1999 a pravděpodobného Cž v roce 2000
·	Budou se platit příspěvky (600 Pž + 700 ostatní) což bude jistě příčinou mnoha zajímavých debat……. a zas o jednu dirku užší
·	Budou se vybírat pokuty
·	Bude se promítat video, ukazovat fotky ze závodů

No prostě to bude: 15. 2. 1999 v 17:30 v hale Sparty Praha, Nad Královskou oborou, v zasedačce.
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Sparťani roku
Zatím, co anketa “Volte Sparťana roku 1998” ještě stále probíhá a vy můžete hlasovat pro vaše oblíbence až do schůzky konané 15. 2. 1998. Trenérská anketa ve které jsme hlasovali jen my tři a to Dany, Michal a Báša, už je právě u konce. Hodnotili jsme nejen váš přístup k tréninku a k závodům, ale hlavně výkony v uplynulé sezóně. Všem těm, kteří získali ocenění buďto “Orienťák roku (nejlepší závodník)” nebo “Štika roku (největší vzestup oproti loňské sezóně)” či “Objev roku (závodník, který měl mapu prvně (nebo po dlouhé době) v ruce a už něco ukázal)” gratulujeme k jejich loňským úspěchům a věříme, že příští rok bude pro vás všechny zas o něco úspěšnější. 

     

Orienťák roku 1998:  1. Ondra Vrabec; 2. Anna Langpaulová; 3. Jana Součková; 4. Iva Hrazdirová;   
                                   5. Martina Pelclová, Vendula Křížová, Petr Bašus; 8. Lukáš Brabač
Štika roku 1998:	    1. Vendula Křížová; 2. Iva Hrazdirová; 3. Anna Langpaulová, Lukáš Brabač; 
                                   5. Barbora Pelclová; 6. Marek Modrý
Objev roku 1998:	    1. Marek Modrý; 2. Martina Drábková; 3. Vendula Křížová; 
                                   4. Barbora Pelclová; 5. Lenka Drábková, Zdeněk Brichta
Smolíček roku 1998: Martina Brabačová, Zdeněk Brichta




