SPARŤÁNEK 2000 ®
						Tenhle Sparťnek se vařil v IKEMácké kuchyni.
květnový červen trojnulkový

mám fazónu-mám fazónu- mám fazónu- mám fazónu- mám fazónu- mám fazónu- mám fazónu- mám fazónu- mám fazónu- mám fazónu- mám fazónu- mám fa

	....listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen  (ve zkratce podzim, zima, léto) – běhání, lyže, kolo, plavání, aerobic – objemy, tempa, intervaly, kopce, mapové okruhy, dlouhé přeběhy, štafličky, paměťáky – soustředění kozinovské, velikonoční, dorostenecké, juniorské –  a na nabuzení LOBy, pražská zimní liga, oblasťáky – tak vypadal v kostce poslední půlrok elitních (to jest všech) sparťanských závodníků.  No a s prvními paprsky letního dubnového sluníčka se začaly klubat i očekávané výkony. Posuďte sami: 
	V oblastních žebříčcích si budují pevné postavení borci z rychlé roty Jarouš s Márou ve dvanáctkách háčkových a éterická Marťa Drábková v babských. Maruška přišla orienťáku na kloub a už je to na výsledkách hnedle poznat. Čtrnáctkový prvoročák Tomík pomalu zapomíná na svoje dinosaury a o to víc se věnuje orienťáku. Křest ohněm si prožívá nejmladší Žofka (vlastním jménem Štěpán) a díky školní indispozici mazáka Máry si v červnu zaběhne svoje první štafle. Stejná škola potká i neustále se zlepšujícího Ondru. Ve spojení s Lukánkem a Vrabčákem  určitě nepojedou na štafety jenom do počtu. Oblasťáky pochopily všechny naše dorostenky a starší žákyně nejen jako vhodný trénink na CŽ, ale také jako vítanou příležitost vyprášit kožich pražským dospěláckým áčkařkám a eliťačkám. S úspěchem, nutno podotknout. Pražský vrchol sezóny, Přebor Prahy, nezklamal – Sparťani si vyběhli několik postupů na mistrovství republiky (Káča, Aňa, Lúca, Barča a s největší pravděpodobností i Bobo) a v chlapech zrušili pořadatelé elitní kategorii H21... To nepřekvapilo. Tradice, dalo by se říci.
	O závodech, kde se ukazuje každý, kdo v orienťáku něco znamená, totiž o dánském SPRING CUPu, byly rozsáhlé reportáže od našich dopisovatelů v minulém čísle. Sezóna velkých závodů v ČR začala krásně komorním mistrovstvím světlušek u Žďáru nad Sázavou. Celkem čistý běhavý les umožnil Ropákovi proletět mužskou 12 kilometrovou trať pod 63 min. V nedostatečné rychlosti hledal původně Vrabčák minutky chybějící na bednu. Nakonec se mu je ale podařilo bezpečně najít v závěrečném přespolním orientačně nepříliš náročném úseku. Žofinka po mapově precizním, ale opatrnějším výkonu taky zabrzdila těsně pod bednou. Ivuša si namazala Topinku a bylo z toho umístění v desítce. Michal si vychutnal na svém prvním mistrovství (a po debaklu na nočním úseku loňských družstev) takové zkušeňáky jakými jsou bezesporu Bořik či trenér juniorky Zřídkáč. Ti se ale k potupě postavili jako neuvěřitelní lichváři a druhý den mu to vrátili na klasice se 13-ti minutovým úrokem... Na začátek sezóny to byla hezká pohoda.
	Teď bych si dovolil polemizovat se zlínským Perníkem. Podle něj byla slabá účast na MČR DT v dospěláckých kategoriích způsobena malým počtem přes zimu trénujících borců. Je vidět, že Perník nevidí až do Prahy, protože jednadvacítkové chlapáky si střihnul i jeden borec, který byl od listopadového horského běhat (prosím nezaměňovat s tréninkem) snad 10x. A nakonec byl 15min od medaile... To je ten mentální trénink, milí svěřenci!! O tom, že to ale nebylo bez následků jste se ale mohli přesvědčit u následného večerního doplňování tekutin, které zmíněný borec, ač byl v hospodě, skoro celé prostál a prohekal. A výsledky DT? Žofinka a Kukačka – 90% spokojenost (mapová jistota a na hranici současných fyzických možností), na 85% to bylo tak u Kači a Lukánka (první dlouhá a ještě jako DH16 je jako maratón - hlavně se musí doběhnout) a Vrabčáka (nevydržel nasazené tempo, ale ukázal, co v něm je). Na 70% by si mohla cenit svůj průměrný výkon Lucka a vysokou školu taktiky na velkém závodě dostala trojka Aňa, Ivča, Barča. Spravení nálady ale přineslo většině teamu následné super náročné SAXBO. Jenom mi pořád není jasné, kde na to dotyční vzali energii. Já se protahoval, tekutiny doplňoval, nohy masíroval a druhý den se přesto velice ztuha pohyboval. Asi to mládí víc vydrží....
	Po dvou víkendech věnovaným soustředěním (vysokohorské a výběrové) a pražskému přeboru se rozjeli SCP-borci na nároďáky. Květka (tour) bohužel zkoušela maximální dojezd dalšího ze svých autobusových střepů po “generální” opravě (= dolití oleje, nafty a umytí levé poloviny předního okna). Dojezd byl bohužel “standartní”, tj. na hranice (Prahy). Ani to ale nezabránilo Barče v dvojnásobném triumfu ve dvacítkových béčkách. Pavlík k tomu přidal ještě v chlapech 4. fleka. Rychlá rota jela na nároďáky pro zkušenosti a Spartu vytáhl na bednu ještě Miloš Semorád ve vetoších. Áčkaři osedlali dva vozy (official club car “Zelený sršáň – alias heavy fat car a běloskvoucí slim car) a vyrazili na pohostinnou Hanou. Už sobotní odpolední sprintík ukázal, že si Sparťani přes zimu neváleli šunky. Tři babči do 13. místa v D18 (Aňa tak trochu nad plán 3.!!!). Bobo si šunky sice válel, ale i tak nádherné bramborové místečko. Stabilní výkonnost potvrdila KuKačka a Ivuša. Vrabčák se opět moc nesmál, ale byl to lepší průměr (těsně za pětkou). Smůlu si vybrali Lukánek a Káča. V H21 se 20 borců vmáčklo od 10. do 30. místa a tam někde byl i PB s MH. Sobotní večer jsme si po vzoru fotbalových reprezentantů zpestřili kulturně-vlastivědnou vycházkou po centru hanácké metropole. Osvědčila se. Káča ač dupala ostružiny se prodrala na desítku a Kuklice se (prý indiánským během) dostala až k bramboře!!! Lukánek sbíral zkušenosti a vrstevnice navíc, ale nějaké závody se stejně přece musí škrtnout.... O tom, že se elita musí běhat s chladnou hlavou a aspoň špetkou fyzičky se dvakrát přesvědčila Martina. Vrabčákova spokojenost postupně vyprchávala s doběhem dalších závodníků, ale nakonec z toho bylo hezké 5. místo. Ivě utekla o vteřinu desítka a to jen díky pomalému ražení na cílovce. Na Lucku už byla klasika dlouhá a Žofka standard (ale až se probudí fyzička, to budete koukat!!). Na Anču u doběhu netrpělivě čekala FruFru s Míšou Pryczkovou a díky několika nejrychlejším mezičasům a bezchybnému mapovému výkonu z toho byl opět bronz. “Jen jsem jim chtěla připomenout, že zase běhám”, prohlásila Aňa skromně po vyhlášení a odnášela si tašku műsli tyčinek na horší časy.
	TAK CO? PRO ZAČÁTEK BY TO ŠLO, CO?     
	
A teď něco z kuchyně příštích dní a týdnů:

ZÁVODY ČERVEN:
3.-4.6.
ŽA, ŽB - Rabštejn
odjezd v sobotu v 8:30 z Budějárny. Nároďáky ve známém prostředí (podzimní soustředění 1995) – krásný různorodý terén – mapařina ve skalkách, dřina v melioračkách, let lesem s těžkou podložkou.
7.6.
PPŽ - Přehrada
POŘÁDÁME!!! Poslouchejte ředitele Vrabčáka a buďte mu po vůli. Pro dnešek neexistují výmluvy na školu. Pořádá dorost a junioři SCP za pomoci žáků. Sraz u chatičky na Přehradě po dohodě s ředitelem, nejpozději v 15:00.
10.-11.6.
Český pohár štafet - HrKr
odjezd autíčky v sobotu ............ POVINNÉ PRO NOMINOVANÉ!! seznam pod tabulkou. Terén viz jarní hradecká dlouhá.
17.-18.6.
ŽA - Šumperk
áčkaři. Doprava s Bášou a Dáňou auty. Terény loňského srpnového soustředění (Paprsek) – fyzicky i mapově náročné, obtížná volba postupů.

ŽB – Želízy u Mělníka
odjezd sobota: 9:00 autobusové nádraží na konečné metra Nádraží Holešovice
odjezd neděle: 8:00 tamtéž
Mapa Mordloch (sobota) – mírně zvlněný terén se skalkami a hlubokým údolím. Neděle = něco na způsob DKP Housky – pruhy lesa se skálami a hlubokými údolími.


Štafle:
dorostenky – Káča, Žofka, Lucka, Aňa (běží 3 nejlepší po čtyřech závodech CŽ – součet tří nejlepších umístění, čtvrtá dorostenka běží v sobotu ženy, při rovnosti rozhodují trenéři s přihlednutím k DKP PŽ)
-	Lenka Dr., Marťanka, TJP (KuKačka), náhradnice Marťa Drábková
ženy – Bobo, Martina, Barča, Ivča, Bobča 
žáci – Jarouš, Tomík, Štěpán
dorostenci – Ondra Š., Vrabčák, Lukánek
muži – Želva, Báša, MH
Žádné omluvy, natož výmluvy nebereme. Při zdravotních problémech okamžitě volejte Vaše trenéry!!! Ti Vám je rozmluví.
	
Tak to by byl červen a následovat by mohl pravidelní prázdninový servis. Vybral jsem z něj pouze závody, kde se dá čekat hojnější sparťanská účast. Tak tedy jedeme:
4.-6.7.
O štít města Sokolova  - Šindelová
severské terény v západních Čechách. Možno vzít kola a protáhnout si pobyt. Přihlášky uzavřeny. Šéf = PB.
8.-13.7.
Botas cup Vysočina 
- Svratouch
doprovodné pětidenní při juniorském MS. Pojeďte si zazávodit a zafandit Čechům!! Šéf = DŠ.
21.-23.7.
Grand Prix Slovakia
- Silická planina
jedinečný krasový terén maximální obtížnosti – závrty. Výlet plánován od cca 15.7. (Tatry – tréninky na mapách ze svěťáku, túry, Slov. ráj). Přihlášky a peníze na startovné do 4.6. u MH (tamtéž i podrobnosti). Cena celkem za 10 dní při vhodném ubytování a s dopravou vlakem odhadem 1800,- (bajvoko).
VII-VIII
O-ringen + soustředění
pod vedením PB se vydá dorostenecká a juniorská repre na zkušenou na sever.
28.-30.7.
Pivrnec cup
- tuším Jablonec
tradiční závody se svérázným koloritem. 
2.-6.8.
5 dnů OB
- Zebín

18.-20.8. 
Cerkno cup
závrtová klasika. Přednost má ten, kdo sežene auto anebo má řidičák a nebojí se ho použít. Před závody jsou předběžně plánovány hory a tréninky. Přihl. a DM do 15.7. u PB
19.-20.6.
Labské pískovce
- Ostrov u Tisé
hezká alternativa k Cerknu. Sobota dva skalní sprinty na mapě 1:5000 a v neděli klasika na Volské říši. Terén letošního velikonočního soustředění.
26.-27.8.
Prázdniny v Čes. ráji
- Branžež
tradiční víkendové závody – sobota dva sprinty a v neděli klasika. Šéfuje DŠ. Přihlásit se většinou dá i v srpnu.
28.-31.8.
oddílové soustřdění
- Šindelová, Rabštejn, skály???
sleduj web a headcoache
1.-3.9.
WEST CUP
zakončení oddílového soustředění třídenními závody.
V zásadě lze ale říci, že na všechny závody se lze ještě přihlásit, byť za zvýšené startovné. Nejaktuálnější informace o prázdninových závodech Vám poskytnou www stránky www.scp.dtg.cz.
UPOZORNĚNÍ: zapisujte se do přihláškového sešitu i s přesným označením kategorie (popř. i s uvažovanou podkategorií), kterou chcete běžet. U přihlášek do kategorie HD21 (popř. i u jiných) pište při zájmu o nejvyšší kategorii vždy E!! Ulehčíte tím Jindře hodně práce a snížíte možné procento chyby.

TEAMOVÉ TRÉNINKY:
vše zatím při starém. Změny budou až na konci června po závodech (krátké vegeťácké období) a s následným náběhem na prázdninový model tréninku (prosil bych nezaměňovat s dvou měsíčním krokodýlím tréninkem, pro neznalé = válení u vody a čekání na fazónu). Ale o tom si ještě určitě popovídáme. Ale myslím, že až Vám ukážeme, v jakýchže to terénech budete mít tu čest běhat na podzim nároďáky a mistrovství, tak sami pochopíte, že to bude chtít o prázdninách vyvinout dostatečnou snahu.

RůZNÉ:
- od 22. do 25.6. bude probíhat akce “Malujeme chatičku”. Bystřejší zajisté pochopili, že se jedná o chatičku na Přehradě a tu je potřeba vydrhnout rejžákem a natřít. Iniciativě se meze nekladou, ale minimální počet brigádnických hodin odpracovaných na této stavbě mládeže je předběžně stanoven na 4 hod. Od žen a dívek se očekává kvalitní a vydatné občerstvení pro hladové dělnické žaludky. PŘIJĎ I TY PŘILOŽIT RUKU K DÍLU!
-  pro závodníky, kteří si nezakoupili SI karty na jaře: za stejných podmínek jako Radim Nechanický by je měl prodávat Jaromír Háněl v H.S.H. SPORT v Gorazdovce. Využijte jeho nabídky na levnější čipy s koupí jiného zboží (např. při nákupu nad 3000,- Vás bude stát jenom 99,-, tak se zkuste mezi sebou domluvit).
- asistent trenéra dorostenecké reprezentace a trenér dorostenců Sparty Praha (doslovná a důkladná představovačka PB z úst Aljošových při Bášově finiši na olomouckých áčkách) podnikne z titulu svojí funkce dobrodružný výlet do země, kde líp už bylo, jenom si na nemůže nikdo vzpomenout, kdypak to vlastně bylo, do Ruska. Cílem mise je evropské utkání dorostu, dříve zvané MUD, konající se v Královci (Kaliningradu, Kőnigsburgu) – jak komu libo. Všichni doufáme, že mu cestu bude zpříjemňovat aspoň jedna sparťanská duše... Držíme palce.

KŘIVÁ HUBA:
ZAVOLEJ, JSME VESELÉ, JSME HRAVÉ, JSME MOBILNÍ!!
	Mezi nejdynamičtější odvětví průmyslu jsou v posledních letech řazeny také prostředky mobilní komunikace. A tak ani náš oddíl nemůže zůstat mimo tento trend. Lucinka se nevázala a odvázala a zakoupila si přístroj tak akorát do ruky, prý s příjemným vibračním vyzváněním. Elegantní SAGEM ji jde výborně k pleti a pro vyšší citlivost při vyzvánění ho dle vlastních slov nosí na holém těle. Je mnoho chlapců, kteří by se chtěli reinkarnovat na Lucinčin SAGEM. Co s Luckou dělají vibrace můžete pozorovat po vytočení 0604/624623. Martina se zbavila miniatury a dostala od Romana praktičtější telefon na delší cesty (bezvibrační poctivou mašinu uslyšíte na čísle 0604/467137). Konzervativní NOKII nosí i na stupně vítězů náš zrzek Aňa. 0604/206675 je číslo na double-bronzovou dámu.

ODHALENÍ SPARŤÁNKA:”PB PŘIŠEL O SVOJÍ CHLOUBU!!”
	Investigativní redaktoři SCP občasníku zjistili příčinu pošramoceného sebevědomí pardála a kance v jedné osobě, pana PB. Při jednom z jeho legendárních záletů mu v nesprávnou chvíli neuvěřitelně selhala jeho chlouba. Nástroj, na který bylo tři roky 100% spolehnutí selhal v tu nejméně vhodnou chvíli a k oživení nepomohlo ani dráždění šroubovákem. PB byl nucen opustit nástroj, kterému se mezi jeho přítelkyněmi pro podobné rozměry přezdívalo “tenisová pálka” a uchýlit se k citlivější NOKII 5110. 

NOVÁ MAPA ZATÍM NEMÁ NÁZEV
	Nová sparťanská mapa, která bude použita na podzimní Pž zatím nemá název. Vznikají tak velké dohady zda se bude jmenovat Plazy III a nebo se podaří mladému sparťanskému jádru prosadit název nový, který by opět opěvoval krásu a ženskost našich děvčat. K  již vydaným Kozinám by tak přibyly i Prciny.

HOROROVÁ REPRE
	Celá vyděšená se nedávno vrátila z reprezentačního soustředění naše závodnice Ifča. Když se po několika týdnech na psychiatrické klinice uklidnila, poskytla našemu plátku neuvěřitelné svědectví. Celé soustředění byl doslova Hitchkokovský horor! “Bylo to jako ve filmu Ptáci!” stěžovala si. “Zažila jsem doslova ptačí teror a nejstrašnější ze všeho byli Slavík, Strnad a Sýkora!” dodala jedním dechem. Sparťánkovi se však podařilo zjistit, že to není ze strany běsnících opeřenců v naší reprezentaci vše a že za nějaký čas k nim jistě přibude i Vrabec.

 ZPRÁVY Z HORŠÍ SPOLEČNOSTI:
	Ještě stále jsou mezi námi jedinci, kteří se nestydí za svůj postupně vzrůstající věk, ba co víc si myslí, že je to událost hodná oslavení. A tak vezměte prosím na vědomí, že pětadvacetiny slaví:
- v pátek 23.6. U vojáka na Smíchově specialista přes uši, nos, krk a jiné tělesné otvory MUDr. Petr JANOUŠEK, lékař FN Motol. Oslava začíná zdravotní prohlídkou v 19:00. O pitný režim bude samozřejmě kvalitně postaráno a Vaše uši zase potěší osobité kapely nekomerční sféry hudebního spektra. Pozvánky čekejte časem, popř. Vám vše upřesní přímo dr. Fanfůn na tel. 0606/864496. A možná přijdou i sestřičky...
- v sobotu na severní výspě hlavního města na Odolce Fujda a Peťa “Žemlová”. Tato “druhá etapa” je předběžně dle sdělení pořadatelů plánována jako celodenní. Víc infos dostanete od Fujdy (0606/370669) či Želvy (0602/811798).
A na závěr by tady byla jedna zprávička vonící absolutní novotou. Malá hádanka zkraje. Oba dělali orienťák. Jeden přehodil výhybku k floorballu. Druhý najel časem na stejnou kolej. Další životní výhybka rozdělila jejich těla na dvě tratě. Na čas. Paní Puchernovou se Verča Hlinková stane 5. srpna na zámku v Častolovicích. SCP vyšle samozřejmě reprezentativní delegaci gratulantů (jestli si to nestihnou rozmyslet). Sparťánek doufá, že nebude muset v nejbližší době ohlašovat žádné podobně smutné události.

Klidnou hlavu, rychlou busolu, svěží nohy Vám do finiše jarní sezóny přejí Vaši trenéři

Autor děkuje notebooku COMPAQ ARMADA za bezchybnou spolupráci na tvorbě tohoto čísla.

