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SPARŤÁNEK
										Život je sladký běh,
Dubnové číslo								proto hurá do cukrárny!


Zprávy z hroší společnosti – Hroši jsou stále zazimováni a místo nich jsme dali do výběhu zebry, kdo neví o čem je řeč, buď to nebyl na Spring Cupu nebo v mé kanceláři – Kdo byl na Spring Cupu ví, že v Kristianstadu jsou duny a hezky a v Dánsku bažiny a hnusně, rozezná Červený afgánský hašiš od Máty Peprné, ví kde je na trajektu sauna, bezpečně pozná řev Elefantů, poznal jaká je konkurence a zjistil, že v noci je tma – Na Outdoormanovi vystoupili Bobo a Želva na bednu – Želva prošel přijímacími zkouškami do oddílu na výbornou – Dany, Michal a Báša ve zkoušce zjistili, že Želva je savec – Nestojí za vašimi dveřmi Oudooroman? – Hradecká dlouhá byla dlouhá a úspěšná -  Druhé štafety v letošním roce a druhá medaile pro Žofku s Luckou – Martina prohrála s Folprechtkou na doběhu o prsa – Dany porazil Štáka na doběhu o prsa – Největší problém naší au-pair Janušky v USA jsou šupinaté lyže - Fenomén Y2K se projevil spíš v mezilidských vztazích, spousta dvojic nepřežila rok 2000!! – Maruška, Áňa, Jarmila, Tomík, Báša a  Martin se stali přeborníky oddílu 2000.

OUTDOORMAN 2000 – LÉK NA ZÁVODNICKOU NETRPĚLIVOST
INRORMACE PRO SPOTŘEBITELE – čtěte pozorně příbalový leták
Výrobce: Marek Ročejdl (Camel trophy winner) a jeho kámoši, kteří byli nařčeni z toho, že OUTDOORMANA pořádají proto, aby ho nemuseli jet. Orlické hory - Říčky. ČR.
Charakteristika: sobotní LOBácký maxiskorelauf přes půl Orliček tam a zase zpět následovaný nedělním desetikilometrovým sprinterským pendlováním po vrstevnicovce nad Říčkami.
Indikace: vhodné pro všechny sportovní závisláky, kterým nestačí k uspokojení jejich vášně zimní oblastní ligy či tradiční LOBy (nebo je naopak OB-classic v zimě nebere a touží po změně).
Kontraindikace: těhotenství, kojení, těžké formy sněžných fobií. S podáváním dětem mladším 12-ti let nejsou výraznější zkušenosti.
Složení: samotáři obou pohlaví, mixy a senioři nad pětatřicet.
Nežádoucí účinky: pozávodní vyčerpanost a pohybová retardace přímo úměrná trénovanosti jedince, křeče převážně dolních končetin, vlk, snížená pohyblivost horních končetin při večerní regenerační fázi.
Dávkování: 4x ročně dvoudenní léčba (zima – LOBy, jaro – voda, léto – biky, podzim – OB). Doporučuje se užívat po jídle a dodržovat pitný režim.
O případných nežádoucích účincích se neraďte ani s lékařem či lékárníkem, ale bez obav aplikujte. Výsledky a další infos na webu: www.outdoorman.cz
Pod čarou: autor tímto děkuje pracovníkům bufetu na Pěticestí za poskytnutí dvou vyprošťovacích kelímků čaje. Zas´  tak špatně jsem snad ale nevypadal, abyste mi museli vnucovat i Tatranku!! Nebo jo?

	Lékárník z IKEMu


Trénerova zpověď
Člověk je bytost pochybující. Neustále svádí boj s tím, co by chtěl a jestli to, co dělá, dělá správně. Trénovat někoho je ve své podstatě stejné jako sám běhat. Člověk se v mnoha chvílích musí rozhodnout, který postup zvolí a jak se k vytouženému cíli dostane. Mám pocit, že za ty čtyři měsíce letošní sezóny se nám (trenérům) daří běžet velice dobře. Postupujeme cyklus od cyklu a vidíme a cítíme, jak to té Spartě líp a líp běhá. Nejmarkantnější byla první obtížnější kontrola umístěná v rovinatém terénu okolo Hradce Králové. Výkony Káťi, Ifči, Vrabčáka, Báry, Áňi, Žofky a Lukyna  byly opravdu skvělým náběhem na terčík, oražením a nedělní medaile Žófy, Lúcy, Peťuly a Martiny, ale i výkony všech ostatních ve štafetách byly jenom bezchybně namapovaným odběhem k další kontrole nazvané Spring cup. V Dánské superkonkurenci se nám nepodařilo utlumit závodnické vášně v nočním závodě, ale na klasice se opět dohledávka povedla a kontrolu jsem ťukli díky Áňe, Ifče, Kukačce, Žofce a Lukynovi na výbornou. Áňiných a Ifčiných výkonů si povšiml i elitní trenér Zřídkaveselý, což je dobrým příslibem. No ale běžíme dál, zrychlujeme, ale přidává se i na mapové přípravě, protože se blíží náběh do kopců a do skal. Před námi jsou tréninkové kontroly (Pž) a první náběhy do tréninkově obtížnějších úseků (soustředění dorost a junior repre) a pak přijdou první opravdu náročné závodní terčíky. Kopcovaté a kamenité MČR DT a první áčka. Budete to chtít makat naplno, soustředit se, dokonale se připravit a nic nepodcenit, jedině tak to můžeme dotáhnout tam, kam chceme. Budeme muset bedlivě poslouchat svoje  tělo a plně věřit ve své trenérské/závodnické schopnosti. Já sám pochybuji o spoustě věcí. V lecčem si nevěřím a v spoustě věcí se podceňuju, ale v tom, že to společně vyhrajeme, v tom si zatraceně věřím!				Báša

Pravidelné tréniky od dubna
Po – volno 
Út – 16:15 Datacentrum, Roztyly – běžecký trénink
St -  16:00 Budějovická, OÚNZ - mapový výjezd
	nebo
	16:30 Datacentrum, Roztyly – běžecký trénink
Čt – 17:30 Přehrada, chatička č. 1
Pá – volno
Jinak také ke shlédnutí na www.scp.dtg.cz

Další akce a akcičky
6. – 11. 4. – soustředění juniorské repre v Doksech – (Ifča, Áňa, Bára) sraz ve Čt, ubytování na postelích, placení na místě (cca 200,-/den), paragony schovat!, fakáč sebou!!
7.– 11. 4. – testování dorosteneckého výběru v Doksech – (Žófa, Káťa, Vrabčák, Lukyn), sraz v Pá, ubytování na postelích, placení na místě(cca 200,-/den), paragony schovat! Držíme palce!!
17. – 18.  4. – spiro vyšetření = běhátko na FTVS - pro členy Teamu důležité (pro porovnání vzestupu výkonosti), pro ostatní (na vlastní náklady) zajímavé prověření fyzických schopností. Přihlášky do 10. 4. Bášovi.
20. – 24. 4. – velikonoční soustřední Ostrov u Tisé – (všichni!) odjezd ve čtvrtek vlakem z Masaryčky. Sraz v 7:20 u pokladen.  Pro opozdilce – vlak směr Ústí nad Labem odráží v 7:38. Návrat v pondělí večer (bude upřesněn). S sebou spacák, věci na běhání, fazónu a další vele důležité věci, spaní na postelích s plnou penzí vás bude stát cca 900,- Kč

Odjezdy sparťanského BUSu na Pž a Nž
 2. 4. Ne - 	Lysá nad Labem - 8:30 Černý Most
 9. 4. Ne - 	Nový Jáchymov - 8:30 Budějovická, OÚNZ
15. 4. So - 	Bouchalka - 8:30 Budějovická, OÚNZ
13. 5. So - 	Kozmice - ?????????????????
20. 5. So-Ne -	Horní Jelení + Nová Paka - 8:00 Černý Most, Metro B
28. 5. Ne - 	Drásov - 8:30 Budějovická, OÚNZ
 3. 6. So-Ne -	Žihle - 8:30 Budějovická, OÚNZ
17. 6. So - 	Želízy - 9:00 Nádr. Holešovice, výstup nádraží ČSAD
18. 6. Ne - 	Želízy - 8:00 Nádr. Holešovice, výstup nádraží ČSAD
Jinak také ke shlédnutí na www.scp.dtg.cz

Mapové výjezdy
Tréninky jsou od 22. března do 10. května, poté následuje PPž. Na podzim jsou 
tréninky od 6. září do 27. září. 
      22.3.Smetanka - PGP - trate
      29.3.V Horkách – Krymlov – DKP - okruhy
      5.4.Děd – Zdejcina – SLP - skorelauf
      12.4.+Žlábek  - DKL - dlouhé postupy
      19.4. před Velikonocemi se trénink nekoná
      26.4.Ďábel  - TAP - "hneda mapa" 
      3.5.Hláška – Senohraby – EKP - sudá-lichá
      5.-8.5. Soustředění výběru Prahy
      10.5.Koziny SCP okruhy
      6.9. Jílovišťě - Jílovišťě  - ZBP – hromadný - start, falešné kontroly
      13.9.xČertovy hl. – Želízy – PGP - čtení mapy
      20.9.xMordloch – Tupadly - TAP  - dvojčl. štaf. více okruh.
      27.9.Krušná hora  - Hudlice – DKP - volba postupu
Povinnosti účastnících se oddílů je také podíl na přípravě tréninku a 
zajištění map. Proto vyzívám zájemce o uspořádání našeho výjezdu na Kozinách nechť se informuje u Báši
  Odjezdy na tréninky jsou (až na výjimky + x) od polikliniky, stanice metra C, 
  Budějovická, ve středu v 16:00, návrat tamtéž asi v 19:30-20:00.
  x Odjezd z autobus. nádraží Holešovice (metro C)
  + Odjezd z Evropské - stanoviště autobusu směr Kladno (metro A Dejvická)
Jinak také ke shlédnutí na www.scp.dtg.cz

Závody
Nezapomínejte se včas přihlašovat na závody do sešitu u Jindry Vrabcové!!!!!  

WÄLKOMNA TILL SPRING CUP 
	Co to je?  Spring Cup je starší brácha hradeckého Jarního poháru, který se tento rok konal v dánském Hillerodu ve dnech 24. – 26. 3. 00 a zúčastnilo se ho plno kvalitních orienťáků z celého světa.
	A proč o tom píšu? Protože jsme se tam vydali i my sparťánci. A abychom dosáhli co nejlepšího výkonu, jeli jsme si ještě předtím na pár dnů potrénovat do švédského Kristianstadu.
	Na Spring Cupu se běží tři závody a prvním z nich je NOČÁK: někdo ztratil málo, někdo víc, někdo všechno, nikdo nic. Povětrnostní podmínky byly dobré, akorát byla všude strašná tma, plno strašidel a Bílá paní. Terén byl dobře průběžný se sníženou viditelností a značným množstvím cest, bažin a bludných kořenů. Dnes jsme se moc nepředvedli, ale první vyhrání z kapsy vyhání, a tak jsme s napětím čekali na sobotní KLASICKOU TRAŤ: terén byl letecký sem tam hustník, sem tam bažina a tak jediné, co rozhodovalo o pořadí (kromě chyb) byla čekací doba na přeběhu dálnice, kde místní politi(ci) nezvládli situaci a místo aut zastavovali závodníky. Tady se nám dařilo a nikdo se v silné mezinárodní ani národní konkurenci rozhodně neztratil. Poslední den byl na programu závod rozhodně nejzajímavější – ŠTAFETY: to, že i muži mají své dny, nám příkladně ukázali naši chlapi “dospěláci,” když se hádali o to, kdo jaký úsek poběží. Všichni chtěli jít ten nekratší a ani se nedivím, protože jeden měl váčky pod očima, druhý zase na patě, další byl unavenej a vůbec. Ale i přesto všechno se jako první vrhl do boje s 250 hlavým davem Michal, kterému se nedařilo tak jako včera a dopadl, tak jak dopadl. Naštěstí pak už chlapi jenom stahovali, a když Báša běžel 15 km za 86 minut bylo z toho nakonec 145 místo z 250 štafet. Bohužel z neschopnosti M.K. si ostatní sparťané nezaběhli štafety v takovém složení, v jakém by chtěli, ale běželi s jinými oddíly různé kategorie. Já jsem běžela ženy s OK 99 a ze závodu, ze kterého bych jinak měla  radost, jsem byla naštvaná, protože jsem orazila špatnou sběrku. Avšak v ženské kategorii uspěly jenom Třinečačky (19. místo ze 100 štafet), které se jako jediné vyvarovali disku a asi i chyb.
	No a pak už jsme si jenom zabalili všechna fidlátka a jilemničákům stan a vyrazili směrem slunný jih (ha ha he he hi hi ho ho hu hu).
	A co jsme si odtamtud přivezli?
	Mnoho zážitků, plný nos rýmy a dva elephanty, kterých byl plnej autobus.

					Tak zas za rok      Ifča	


Výsledky: Klasická trať-D18E 16.Áňa, 32. Žófa; D20E 28. Ifča; D16A 15. Kukačka; D18B 4. Marťanka; H16A 32. Lukyn; H21A 28. Michal, 33. Báša, 87. Dany


CESTA DO HLUBIN DUŠE PRVOÚSEKÁŘE
Sobota večer: spláchnout pocit uspokojení z povedené odpolední letecké klasiky (10km / 60min a vteřina + Bášův skalp) dvěma oplechovanými hliníkovými Gábinkami, proti svým zvyklostem se půl hodiny snažit protáhnout únavou značně načaté dolní končetiny a nakonec se pokoušet 2 hodiny najít tu správnou muziku do uší na brou noc. TAK TO BYLA SOBOTA VEČER.
Neděle: tvrdá autosugesce už od rána – jsem svěží, krok ne nepodobný postřelenému medvědu brtníkovi je způsoben jedině a výlučně karimatkovým syndromem, nohy povolí, počasí je nádherné, slunce zajisté vysvitne přesně se startovním výstřelem, trať bude mapově náročná bez dostihových úseků a dotáhnu to Dáňovi na chvostu první stovky. Psychologové by ze mě měli radost, já tomu všemu uvěřil!!! Jen pořadatelé jakoby mi příliš nevěřili, na prsou jsem si hřál číslo 235… Po startu jsem se šikovně prosmýkl po pravém křídle a po dvou stech metrech jsem dosáhl svého nejlepšího umístění na úseku – odhadem kolem stovky. Pod náporem chlapáckých závodníků praská můstek nad jedním z mnohých velkých vodních příkopů. Ladným skokem se jako potomek Šemíkův dostávám na druhý břeh. Na cestě na jedničku takticky “pouštím” před sebe závodníky lépe fyzicky disponované. Mírně znejišťuji, když vidím davy borců zasouvajících fakáč do té své kontroly a já furt nic. V místech, kde ostatní brzdí už před dvojkou, získává i moje SI card svůj první štafetový zářez. Ještě dalších dvacet minut závodu se mi líbilo. Ne že bych byl svěží, ale i svým postupně se horšícím zrakem jsem tak 30 vteřin před sebou registroval zelený hradecký dres Martina Macka.. “Eliťák, to potěší.” Bod zlomu se přiblížil na 49-tce, trať se láme ostře na JV a já přenechávám mapovou iniciativu na dlouhé krosovce odpočatějším borcům. Cestou se snad šestkrát pokouším naučit zpaměti následující shluk tří kontrol. Zkušeně se chytám 300m před farstou a v následujícím mírném kopečku mám pocit druhého dechu. Ten jsem ztratil okamžitě na vrcholu a distanční vzdálenost na domapování další kontroly se zmenšila na riskantních 150m. Díky následnému překouknutí v mapě jsem mírně překvapen kontrolou číslo 70. “ONA JE MOJE! Odkud se berou?” I následující postup (200m) absolvuji za vodiči. Spoj přibržďuje u kontroly 69. Část pasažérů razí, část vystupuje. Já hrdinsky pokračuji. “Přeci to musí zastavit i u té mé farsty!!” Bohužel ani zastávka u 71. nejeví se býti tou nejšťastnější. Ustrašeně zvedám hlavu a registruji před sebou železniční přažce a kolem sebe nadávání borce z Velké Rusi. Naše nadávky jeví se jazykově velice kompatibilní. Do stavu totálního závodnického zoufalství mě uvádí pohled na obtloustlého mladíka v šumperském dresu. “ALJOŠA!!!” Chce se mi brečet. Navzájem si blbě ukážeme směr ke svým kontrolám a já po 7-mi minutách píchám sedmdesát trojku. Začínám boj o svoji čest, mobilizuji poslední molekuly glukózy a glykogenu v těle. Ty ale pak díky tomu chybí mému CML. Míjím Aljošu. Bohužel pak ale míjím snad o deset metrů i 75-ku (ohyb rýhy) a sebevědomě nabíhám na vedlejší hřbítek v tušení kontroly. “TO JE ALE PŘEKVAPENÍ, ona tady NENÍ!!”  Aljoša míjí mě. Ve stavu totální vypatlanosti se potom jako mladicky nerozvážný toreador snažím zastavovat létající borce na cestě. “SHOW ME, PLÍÍÍÍS!!! Minuty letí a mozek opět začíná zvolna fungovat. Vzteky bych se nejradši propadl do bažin, když razím osudnou 75-ku. Bojím se lesa, a tak další postup radši asfaltuji. V závěrečném pytli mám jeden jediný sen – překulit se před tlustého, plešatého pána běžícího v nasáklých maratónkách přede mnou. Ne, Aljoša to není, ten už si “užívá” pozávodní chlazené limonády. Vtipně přibíhám na sběrku s označením 200. “Že by se mi můj zrak zhoršil tak rapidně?” Ve své mapě totiž tuším stovku. Sebral jsem ale odvahu a vydal se bažinou směrem k tušené a vysněné stovce. “Finiš” nevnímám, po doběhu je mi do breku, ale nenacházím k němu síly. Fasuji dvacet minut a místo kdesi na chvostu druhé stovky. Reprezentant Lála Lučan doběhnuvší až za mnou mi náladu moc nezvedl. “PORAZIL MĚ SNAD O BÚRA ALJOŠA!!!” Teď už jenom vytrpět čtyřhodinový vytrvalý ceďák, sbalit jilemnický stan a otupěle poslouchat pět hodin (a pak ještě celý rok) Bášovy tradiční štafetové řeči.

Za rok Vám ale všem ukážu!!!! (nebo napíšu pokračování)
	Michal Moint

Krivaja guba aneb kto neznaet neuvěržajet

Filmaři opět spolupracují
Na slávu let minulých, kdy velmi úzce spolupracovali s ruskými soudruhy navázali filmaři z Barandovských ateliérů. Do našich kin tak nyní přichází nová pohádka volně navazující na slavný vánoční trhák. Roli Nastěnky si  v novém díle střihla oblíbená česká večerníčková postavička. A jak se 
pohádka bude jmenovat?! No přece: Káťa a Mrazík. A co na to Škubánek?!

Kvíz křivé huby
Bára jela na LOBy do Nového měst na: 	a) výlet
	b) procházku
	c) Procházku

