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СПАРТЬАНЕК		POZOR! 1. dubna se Jana vdává!
								Gratulujeme!!
		zima / jaro 99 - březen
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KLAPKA: Sparťánek zima / jaro 99 poprvé – MY Z KONCE SVĚTA
	Dany není vůbec takový egoista, jak by se mohlo některým z Vás na první pohled snad pozdávat. On by se chvílemi doslova rozdal. Svědky jedné takové erupce dobrosrdečnosti se stali Účastníci zájezdu na Šumavu. Danyho malinko vlezlý a neodbytný dáreček si domů dovezla třetina zúčastněných...

	...konečně víkend, hurá na Šumavu, říkáme s Vencou, a nadrženě se maximální rychlostí řítíme do sněhem zaváté Filipovy Huti. Cestou básníme o báječném víkendu. Musím tady najezdit alespoň 50 km, abych co nejvíce dohnal po-vánoční tréninkový deficit. Po příjezdu jsem některými příjemně přivítán. Báša místo obvyklého polibku využívá mé přítomnosti a aniž bych se stačil rozkoukat, prohlásil:,, Zítra je potřeba nasekat dříví.”  Má odpověď je jednoznačná:,, Ty vole, já sem nejedu na den a půl, abych tady půl dne sekal dříví.” Musím říci, že do této chvíle jsem se cítil velice dobře, ale po Bášově výzvě mě lehce zaškrábalo v krku. Dříví jde stranou, v tuhle chvíli je pro mě nejdůležitější mít dobře namazané lyže, abych svůj slabší běžecký výkon vyrovnal dobrou mázou.
	V naprosté pohodě ráno vstávám, těším se na dobrou snídani a hurá na lyže. Příjemné bylo ráno však pouze do chvíle, než jsem narazil na Bášu, který místo pro mě obvyklého pozdravu:,, Dobré ráno,” opět využívá mou osobu a připomíná mi, že dnes přijedou další rekreanti, a že je potřeba, aby měli připravené dříví. Lehce nahlodá mé svědomí, a tak se ne zrovna s velkým nadšením ptám Michala, kde to dříví vlastně je. Michal s velkým nadšením odpovídá:,, Tady za chatou v kůlně” - a ukazuje mi cestičku zavátou metrem a půl sněhu. V tu chvíli cítím, jak na mě přichází horečka, kašel, slabost a oni mě nutí do sekání dríví. Vždycky jsem si myslel, že pro Bášu a Michalal je zdraví důležité, ale proč najednou taková změna. Bylo jim úplně jedno, do jakého stavu mě dostali, a ještě trvali na svém. Dobře, nejsem žádný pimprle, beru lopatu a jdu na to. Asi po půl hodině se dostanu ke kůlně , otevřu ji a při pohledu na to zasněžené pitomé dřevo málem omdlívám. Pokládám lopatu, odcházím v čepici, bundě, rukavicích a uléhám do postele a umírám. Samozřejmě, po chvíli přijde Bašus a s údivem říká:,, Ty se tady válíš a já myslel, že sekáš dříví!”.
	Tímto článkem se rozhodně nechci omlouvat bratrovi (2x zlomený kotník + chřipka), tátovi (chřipka), mámě (nachlazení), Zuzce (chřipka), Michalovi (chřipka), Silvě (chřipka), Žofce (chřipka) a všem dalším (pozn. redakce - např. ještě Barče a Lence. A to ještě Silva nechala šumavský virus vyřádit na brněnské farmačce), kteří se mnou přišli do styku, ale myslím si, že někteří trenéři by se nad sebou měli zamyslet a uvědomit si, že dřevo není na světě to nejdůležitější.

P.S. Něco na mě leze!!
					DAN

Dovětek pánů M.H. a P.B.: Nemáme rádi veřejná osočování skrze media, ale budiž, MY nezačali. Pan Šístek by nám měl být vděčný za to, že ho zdravotní indispozice zasáhla naší zásluhou asi tak 18 a půl metru od spásné palandy. Jeho dokonalé vizuální a verbální stvárnění role umírajícího lyžníka kdesi na trase Filipova Huť - Churáňov (kam se chystal) by se totiž zcela jistě zapsalo písmem nesmazatelným do kroniky ochotnického kroužku při Horské službě Šumava, detašované pracoviště Horská Kvilda. Bohužel. Nevděk vládne světem. Ale snad to pan Šístek ocení alespoň dodatečně. Doufejme.
Z našich výše uvedených řádků je zřejmé, že je nám naprosto cizí jakékoliv křivé obviňování. Sílu svých charakterů bychom chtěli podpořit omluvou panu Š.ve věci přidělení práce neadekvátní jeho fyzickým schopnostem, čímž jsme mu způsobili týdenní pracovní neschopnost. Doufáme proto, že příznivější klimatické podmínky (např. v létě) a jiné metodické vedení, umožní panu Š. přesvědčit nás všechny o své dělnosti při práci s nástroji jemu bezesporu vlastními – pila, sekerka (nebude-li ovšem na překážku prašné prostředí). Nás dva humanisty zhora uvedené na druhou stranu neskonale mrzí, že nedošlo na procvičení našich teoretických zkušeností načerpaných opakovaným sledováním filmu SPALOVAČ MRTVOL. Snad tedy příště. MÁME TĚ RÁDI, DANEČKU!

	“Dost bolo srandy, terazky som redaktorom” a Vy se teď budete snažit registrovat a vnímat moje myšlenkové pochody.

KLAPKA: Sparťánek zima / jaro 99 podruhé – COSI JE ZA DVERAMI
	Rejpalby na OVČÍNKU – 20. 3. – nejprestižnější sparťanský závod roku (PŘEBOR ODDÍLU): na jednotné trati (6,5 km – všichni kromě žactva), na nejlepší SCP mapě, kde jen s obtížemi byste v jižní části vrstevnice hledali, s hromadným startem v 11:00 přímo ze středu chobotnice cest (Královská stolice). Vlak fičí v 8:12 z Vršovic, v 8:24 z Krče a v 8:29 od pivovaru. Možno vzít i auto či bus. Sraz žactva (nebude-li řečeno jinak) v 7:45 u kosmonautů. Kdo nepřijede, je  ♂ (popř. ♀). Vezměte i maminky, tatíky, babičky i dědečky. Nuda nebude.A škaredě taky ne. A i kdyby.
	27. - 28. 3. JARNÍ SKÁLY = dva dny skvělých skal (Kost - jih, Kozlov). Dopoledne závody, odpoledne klusy po skalách. Nocování v Turnově. Váš zájem registruje do 15. 3. MH. Má to ale háček, nebudou-li autíčka, jedou Ti dříve přihlášení. Takže … Telefon znáte. Cena bez dopravy 65 – 75 Kč (dle kategorie), platí se na místě. Berem i naděje (DH 12 – 14).  
	Tři dny poté svištíme na akci jara – VELIKONOCE 99 - BEČOV n. TEPLOU. Vyrazíme oproti tradici už ve středu. Zatím platí sraz 31. 3. v 16:00 na Masaryčce !!  s předpokládaným odjezdem 16:18 směr Rakovník. Rodiče spatříte, půjde-li vše hladce, v pondělí 5. 4. ve 20:07 tamtéž. Bečov znáte z nároďáků, takže netřeba nic dodávat. Jídlo bude. Často a 2x denně teplé. Na postelích budete zaslouženě odpočívat ve svých vlastních spacáčcích. Bude i teplo. A budou i tolikrát slibované masáže. Cena sakumpingl cca 900 (část nákladů hradí SCP – mapy + kus dopravy). Ještě se hýbou ceny vstupů, takže čekejte na definitivní výstup. Peníze Martině nejpozději ve vlaku. Přihlášky závazné na trénincích a závodech u MH. Nejpozději však do 24. března. JO, A BEREME S SEBOU JENOM ZDRAVÝ!! Fakt, beze srandy. Žádný prskače a kašlaly nebrat.
V pondělí 5. 4. bude v okolí Bečovského zámku natáčet režisér Peter B. Bakchus  s producentem Michaelem H. High exteriery ke svému novému filmu VŘÍSKOT 3. Konkurz na dámský komparz se bude konat v neděli ve 22:00 u pramene.
	V prázdninové dáli dostává svoje kontury další akce – FYZICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ kdesi na horách (Orličky, Jizerky) v termínu 9. – 12. 8. Soustředění zaměřené na naběhání co největší porce minut v náročných terénech (většinou bez mapy). Dvoufázová aktivita (běh, kolo) bude doplněná o regeneračku (plavčo). Nepojedou másla a měkkouši trénující podle počasí, např. občasníci vybíhající dopoledne po dvaceti minutové přeháňce před půlnocí doplněné o aktuální teplotu 23,5 oC a podmračenou oblohu. Běhací týden by měl volné pokračování na turnovských dvoudenních ve skalách (14. – 15. 8.), popř. na šestidenních v Maďarsku (15. – 21.8.). 
	Proberte doma v klídku s rodiči Váš plán prázdninových akcí, jejichž seznam máte na následujících řádcích. Svůj zájem ve vlastním zájmu sdělte do MH papíru akcí a to tak, že nejpozději na velikonocích. Na všechny akce nezmeme rádi i DH 12, 14, aby poznali kouzlo letním vícedenních.
31. 3. – 5. 4.
VELIKONOCE
No comment!
5. – 8. 5.
Soustř. výběru Prahy
Termín odhaduji, Vám ale doporučuji.
červen
Testování dorostu
(Jablonec)
Budeme tam chtít dostat všechny pravidělně trénující se stabilními výsledky a s chutí něco dokázat.
1. – 3. 7.
Šumperský divočák
(Horní Orlice)
jesenické terény z loňských “A”, asi hlavní SCP akce zač. VII, protože EKP = Bečov. Možno spojit s následující akcí jako šestidenní.
4. – 6. 7.
Cena stř. Moravy
(N. Valteřice)

3. – 6- 7.
Bečov
Pro ty, kteří nepojedou na velikonoce, krásný a zajímavý závody v pohodové atmosféře.
23. – 25. 7.
Botas cup
(Leština, u Humpolce)
Nevím.
16. 7. – 1. 8.
Repre Švédsko
+ O-RING. Zájezd, kterému věřím. Velká škola orientačního běhu. Zájemci zkuste ještě zkontaktovat Bášu.
30. 7. – 1. 8.
Pivrnec cup
(Smržovka)
Závody a nezbytná večerně-noční zábava má silně kolísavou úroveň.
8. – 12. 8.
Běhací soustředění
viz výše
14. – 15. 8.
Prázdniny s OB v Českém  ráji (Branžež)
Závody, které nemůžou zklamat . Hezký tratě, skvělá konkurence, fajn prostředí.
15. – 21. 8.
6x OB v Maďarsku
Plánuje se zájezd. K termínu závodů je třeba připočítat nějaký ten den na cestu, pobyt a zatmění (Slunce).
18. – 22. 8.
5 dní OB BOHEMIA
(Stráž p. Ralskem)
Závody klesající úrovně, se svými mouchami. V porovnání s Hungary si podle mě stojí špatně.
závěr srpna
Letní soustředění
Místo je zatím tak dobře utajené, že ho vůbec nikdo nezná. Ale bude, je to tradice, která má smysl (doladění mapy před podzimních finišem).
říjen
Testování dorost. repre
Poslední testování, před rokem JMS v ČR! Pojedou povinně všichni výkonnostní závodníci a talentovaní DH 14, 16.


KLAPKA: Sparťánek zima / jaro 99 potřetí -  SPARTA BĚŽÍ O ŽIVOT
	10. dubna děláme ku překvapení mnohých 1.PŽ na Meduně. Nehrajte mrtvého brouka a zavolejte PB. Bude Vás mít rád. Práce nesmrdí. A to je jenom začátek. Další PŽ …
	11. 4. – 2. PŽ – OKP se prezentuje zkrácenou tratí na Kozlíku.
	14. 4. – PPNOB – a je to středa.
	17. 4. – 3.PŽ + PP jednotlivců na Habrovém potoku (PGP).
	18. 4. – 4. PŽ – slaňácká zkrácená (Peruc – asi něco nového).
Registrujte uzávěrky přihlášek a časy a místa odjezdů v Jindřině novém přihlašovacím sešitě. Netřeba připomínat, že PŽ jsou povinné pro všechny žáky a dorostence (zejm. “B”) a maximálně výhodné pro závodníky v DH 21 ranking. Takový body, co si vyběhnete na PŽ, v béčkách neurvete ani náhodou.

KLAPKA: Sparťánek zima / jaro 99 počtvrté – RYCHLÝ PRACHY
	Rád bych upozornil na milou (☺) povinnost zaplatit oddílové příspěvky ve výši schválené naší nevalnou hromadou. Evička už na Vás čeká!

PŽ
A, B
žáci
500,-
500,-
dorost, dospělí
700,-
600,-
přátelé, “sváteční běžci”, děti do 10-ti let, důchodci
200,-
(2x PŽ + registrace u ČSOB a SCP)
Příspěvky hradíme s úsměvem v termínech: PŽ	konec března
						A,B	do 20. dubna
Jen tak na okraj. Nárůst oproti 98 ani nepokryje navýšení cen dopravy a startovného. Nechci na nikoho tlačit, natož ho vydírat, ale běhá-li někdo NŽ (CŽ) měl by zaplatit i PŽ. Celostátní závody (reprezentace oddílu) jsou totiž křížově (ne Křížově) dotovány z pořádání závodů a z příspěvku na PŽ (stačí pohlédnout na ty cifry). Dvoudenní CŽ u Opavy spolehlivě spolknou 400,- na osobu. Mějte se rádi.

KLAPKA: Sparťánek zima / jaro 99 popáté - NOVOTY
  	 Po velikonocích se půjdete proběhnout opět na FTVS. Se šnorchlem v tlamičce budete do totálního vysílení dupat na běhacím koberci. Termín Vám sdělí Janička. Kdo tam půjde, určí po domluvě Vaši trenéři, nejdůležitějším výstupem totiž rozhodně není % tukové tkáně. Netrénující a příležitostně trénující si dle vlastního zájmu a uvážení mohou celé vyšetření zaplatit. Aktivní točiči budou části poplatků ušetřeni. 

KLAPKA: Sparťánek zima / jaro 99 pošesté – NEVÁHEJ A TOČ!  
Blíží se TO, blíží. A na trénincích je účast slabší než slabá. Ne za všechno může prskající Dany. Možná se budu opakovat, ale trénujte sílu, trénujte techniku běžeckou i mapovou, 90 % velkých závodů bude v těžkých terénech. Jo a není nad pravidelnost.
A jen tak pro osvěžení připomínám:
Po	individuál, popř. odpočinek
Út	pravidelně 16:15 Přehrada
St	15:50 (ne 16:10 !!) Křimická a TV do velikonoc (šlus bude 24. 3.).
Čt	hala, sraz v 16:30 na Spartě. Od velikonoc bude dráha na Olympu a to nejenom pro “halovou” skupinku. Trénink bude začínat přibližně o páté. V úvahu připadá i přehazování dráhy na středu v týdnech před CŽ, NŽ.
Pá	asi jste zapomněli. Ten Hrádek, který Vám tak vyhovuje se koná právě v pátek se srazem v 16:15 na Roztylech. Upíchnuti jsme ve skleníku Datacentra.
Na běhací tréninky jsme nikdy nezakázali přístup DH 12, 14. Objeví se? Zastraší svojí účastí šestnáctileté “starce”? Těšíme se na Vás, mladá krvi. K diskuzi dáváme návrh na přehození tréninku na Hrádku na úterý (lepší tréninkové možnosti, kvalitnější terén). V pátek by pak byla Přehrada.

KLAPKA: Sparťánek zima / jaro 99 posedmé – všednodenní BLOUDĚNÍ ORIENTAČNÍHO BĚŽCE
Sledujte místa a časy odjezdů na mapáče! Bude to asi variabilní. Co je ale 100% jistý je, že to bude ve středu. Přetavte svojí hojnou účast v tělocvičně do ještě hojnější na mapových výjezdech! Doporučuji i Dé, Há 12, 14, kteří si tykají s mapou. 
24.3.
FSP - Jíloviště
mapová linie
14.4.
DKP – Brdy (Hvíždinec?)
volba postupů
21.4.
TAP – Kolotoč, Houpačka
skorelauf
28.4.
PVP – Hrobiště
azimuty

KLAPKA: Sparťánek zima / jaro 99 poosmé – NÁVRAT KŘIVÉ HUBY
·	Omlouváme se za tiskovou chybu z minulého čísla ve kterém jsme mylně uvedli, že i po dvouletém soužití se svým Petráňem  je Součková panna. Správně mělo být napsáno, že je Jana. Postiženým se omlouváme a zasíláme jeden z reklamních předmětů od fy Eros a syn.
·	ZPRÁVA POLICIE ČR:
Po čtyřměsíčním usilovném pátrání v rámci akce “Dej si ještě jednou” byl na Praze 6 před základní školou zadržen nadržen celostátně hledaný cocadealer D.Š., zvaný také “Červený ďábel”. Pro jeho až příliš vroucný vztah k nezletité mládeži mu hrozí odnětí …

·	A na závěr nejteplejší akce ze servisu ČTK:





















A na závěr ještě jednu prosbičku za všechny trenéry – čtěte Sparťánka pomalu. Je-li to pro někoho četba hutná, nezajímavá, může ji přerušit a po zaslouženém odpočinku pokračovat. Dělejte tak, aby Vám v hlavě zůstaly aspoň informace důležité. Fakt to vysiluje, opakovat 8x věc, která už je někde napsaná. Než opakovat x krát, radši to napíšu – nezbedníci, kteří si nechávají vyplnění SCP ankety 98 na teplejší měsíce, mají poslední termín první jarní den 99. Jinak bude Lynch.

	Ale stejně se mějte fajn. Zdarec 	Michal

