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 SPARŤÁNEKJ				Co zvládneš uběhnout dneska
	uběhneš i zejtra aneb žádný puchýř 
	není tak velký, aby nemohl být zítra 
	větší.
číslo plné padajícího listí	HROBařský humor?!!

Zprávy z horší společnosti
Měsíc se sešel s měsícem, cyklus s cyklem a jsou tady dny (to teda fakt vypadá jako hodně blbá reklama na vložky Always), které každý orienťák miluje. Už se moc nezávodí, doma se lesknou ještě nezašlé vavříny vítězství, více času se můžeme věnovat rodinám, babičkám, koníčkům a odpočinku. No, aby to nebyla taková nuda, je tady nový Sparťánek a s ním i zprávy z horší společnosti.
Ifča navštívila pana doktora a zjistila (tedy pan doktor Janoušek zjistil), že jí chybí železo - Anča vypudila všechny bacily z těla a zahájila na konci října svoji závodní sezónu - Januška rozšířila řady našich absolventů a to titulem Mgr - Žofka začala chodit do tanečních a úspěšně se protančila do dorostenecké reprezentace - Vrabčák sice také chodí s hmyzem prohánět roštěnky, ale nerad se podepisuje a tak ho z repre vypudili  - Lukyn rád pečuje o opilé  - Zdenda je rád když o něj někdo pečuje  - Kukačka není zase  tak nezávislá a poslouchá svědomitě svého tatínka, který jí zakázal jet na testování dorost repre - mezi mládeží momentálně frčí prezervativy a  světelné meče by Star wars - ač na HROBu  porazil svého bossa, Báša (s Michalem) výpověď nedostal a mohl klidně v pondělí nastoupit do práce, což se ukázalo jako větší trest - na MČR uteklo Barušce A o pouhé 4 s - naopak Silva po půlročním šetření sil  A z KT má a ještě suveréně vyhrává v zahraničí - pro své první zlato si za hranice vyjela i Marťa, gratulujeme - no a jiná Marťa je měkká 

Ranking 1999
Ať už to dopadlo jak dopadlo, jisté je jen to, že příští rok se licencí A(r) může  chlubit jenom Januška.
Ženský: 
23  Souckova Jana            SCP7555       88381 0.8200
44  Pelclova Martina         SCP7851       82620 0.7666
141  Hojna Silvie             SCP7950       67685 0.6280
172  Vrabcova Jindra          SCP6151       64752 0.6008
297  Hrazdirova Iva           SCP8152       52539 0.4875
421  Tloustova Eva            SCP6950       36853 0.3419
497  Strakova Lucie           SCP8256       25566 0.2372
561  Novakova Pavla           SCP7452       18457 0.1713
668  Langpaulova Anna         SCP8257        7523 0.0698
702  Krizova Vendula          SCP8355        5573 0.0517
788  Brabacova Martina        SCP8351        2770 0.0257
Chlapi:
66  Basus Petr               SCP7400       88257 0.8060
119  Hojny Michal             SCP7613       83062 0.7585
127  Pachner Pavel            SCP7506       82098 0.7497
295  Sistek Daniel            SCP7507       71005 0.6484
343  Rakovec Michal           SCP6901       68538 0.6259
433  Petran Jiri              SCP7508       64015 0.5846
625  Burianek Jaromir         SCP4700       48373 0.4417
675  Kejmar Vaclav            SCP7401       41881 0.3824
809  Vrabec Martin            SCP6100       25195 0.2301
913  Khel Richard             SCP7500       15842 0.1446
946  Vrabec Ondrej            SCP8303       13694 0.1250
984  Brichta Zdenek           SCP8000       11689 0.1067
1235  Valouch Michal           SCP7603        1332 0.0121


Podivné  setkání

	Je neděle kolem páté. Venku je už skoro tma. Z hospody v Nových Hradech se začínají belhat postavy, které svou chůzí připomínají starce nad hrobem. Jsou obtěžkáni většími břemeny a divně skučí. Do autobusu hned vedle se belhají velice pomalu a navíc si musí pomáhat horními pažemi.  Z jejich útržkovitých a hekavých rozhovorů se dá odposlechnout, že  předmětem rozhovoru je něco velice náročného. Většinou mluví o nějaké mapě a kde měli nějaké kontroly a jak ty kontroly nemohli najít a jak pořád běhali a jak je bolej nohy a kolena a kotníky….   je až s podivem, jak se někdo dokáže namazat už v pět, že nemůže ani chodit a ještě k tomu plácat takovýhle nesmysly.
						
									náhodný chodec	

Mgr. Jana Součková

Oznamuji všem, kdo to ještě neví, že jsem konečně zvládla všechny kotouly a přeskákala všechny švihadla a získala titul Mgr. Pro všechny ty, který ještě státnice mají před sebou – nebojte se je to fraška.


Sparťanské zakončení ve stylu pionýrských šátků
datum: 20.-21.11.1999
místo: Strměchy u Pelhřimova
odjezd: sobota ráno 6:50 z ČSAD Roztyyl
návrat: neděle večer
přihlášky: kdo se ještě nepřihlásil, ať tak učiní u Ifči co nejdříve
výbava: Svačina na celý den, nechte si ovšem i něco na neděli, teplý oblek a kvalitní obuv, pokud možno v komančském stylu (pozor "možná" bude i sníh). Do baťohu si mimo jiné
přibalte pláštěnku, igelitové pytlíky (nejméně čtyři) a samozřejmě gumičky (nejméně čtyři). Za plynovou masku, pionýrské symboly a jiné hovadiny budou +body. Dále by
vám neměl chybět spacák, karimoška, kápézetka, baterka nebo jiná svítilna, plyšáci na noc apod. 
Za pořadatelský tým se na vás těší: J&J, Š&M, P&Z

SPARTA CINKÁ MEDAILEMI!

	Zazvonil zvonec a mistrovstvím republiky pro rok 1999 zazněl umíráček. A SCP bilance? Stříbro, bronz, bronz, bronz. Nejvíce “okovaným” Sparťanem je Vrabčák se třemi záseky na pažbě. Medailovou kolekci doplnila světluška Žofinka.
	A jak se činily naděje v celostátních soutěžích? Menší Drábče se ukázalo ve čtrnáctkovém nároďáku hlavně v posledním závodě výsledkem těsně za desítkou a při trošce štěstí může za rok lovit v áčkovém košíku. Lukánek nedolítnul celkově ani na dohled bedny, ale hlavní cíl splnil a příští rok si střihne áčka. Zbylá háďata jezdila na NŽ pro zkušenosti a občas i pro medaile.
	Jak si udržela Kačenka áčko z CŽ, na to se jí zeptejte osobně. To si nechte vyprávět, jak moc je třeba trénovat… To KuKačka si vylítala áčko v NŽ (celkové vítězství) a svůj zatím nejlepší rok korunovala skvělým sprintem na MČR KT (10. místo). Celoroční boj se zraněními si vybojovala Marťanka. Nejstabilněji běhala ze 16-kových slečen Žofinka. S klidnou hlavou a dobrou fyzičkou pak získala v Šumperku Aljošovy dorosteneckou  reprekartu.
	Vrabčákův neuvěřitelný vpád do sezóny (dvě mistrovství = dvě medaile) zadusila obrovská Milošova chyba, díky které dupal na všech áčkách navigační pěšinky. Na O-ringu pak ale ukázal, že si s mapou rozumí náramně  a skončil druhý s visačkou CZE. Protože Ondrova sezóna 99 měla ukázkový tvar sinusoidy musel přijít opět propad (MČR klasika) následovaný bramborou na sprintu a kovem z družstev (jako pseudočlen DKP).
	A slečny z D 18? Nevyrovnaně a nepříliš výrazně. Nejpočetnější skupina, přesto trochu ve výsledkovém stínu ostatních. Díky svému přístupu a výkonosti se nestaly ani oporami loni tak úspěšných sparťanských dorosteneckých štafet. Netrénující Lucka v áčkách porazila trénující bezželezitou Ivu. Oběma těmto druhoročačkám ale zůstala vzdálená celková desítka CŽ A. Barča také střídala často výkony se znaménkem + znaménkem minus. Vše ještě proložila kvalitním výronem. Výsledkem toho všeho je ztráta áčka a to je určitě škoda. Aňa, a taky Bobča, se víc potýkaly s diagnózami, léky a rehábkami než s časem a záludnostmi lesa.
	BoBo po střídavě promaroděném a prolenošeném jaru nedosáhl o fous na áčko, které si ale s klidem vyběhl na KT. Zde také platí “BoBův rankingový paradox” – ať běháš jakkoliv, držíš furt stejnýho fleka.
	Janička se vytáhla v ranku nahoru a je z ní stabilní eliťačka. Svoje kvality dokáže ukázat hlavně v kontaktních závodech (např. štaflích). Možná je to už tradice, ale Jana pravidelně ladí formu na MČR klas. Letos 11. místo! Martina po trestuhodném netejpování na květnových družstvech ukázala o týden později na nároďákách všem záda. a díky zlepšeným výkonům nakoukla na pár závodů do elity.Dárkový koš si holky odnesly z jarních štafetových kvalifikačem, kde s Vendulkou Ryšavou dobily konečně bednu.
	I muži mají svého eliťáka – Báša si zaběhl mužskou elitu 2x na Požárech (schodou okolností zrovna po týdenním nachlazení). Ke konci sezóny z elity ale vyklouzl. Michal si díky kolenu nezaběhal od května do června a jako jediný povedený závod sezóny může označit I. úsek na MČR štafet. Pája měl svůj výkonnostní vrchol na Východkách a jinak běhal hodně nevyrovnaně. Příští rok přestupuje kvůli práci do Liberce. 
	 
JAK PLÁNUJEME TRÉNINKY?
	Hnedle zkraje mírná pochvala za Vaši tréninkovou docházku a občasnou chuť potrénovat. Teď, před koncem sezóny, je to mnohokrát lepší, než v květnu a červnu. V grupě se to lépe točí! A jakéže jsou naše plány?
TEAM2000
Jelikož začíná příprava na další sezónu rádi bychom nabídli všem těm, co chtějí sportovat  v barvách našeho oddílu několik zajímavých alternativ. Tou první a asi nejvíce exponovanou je Team . Do této skupiny budou patřit všichni držitelé lic. E a A a poctivě trénující závodníci (HD16<), kteří to chtějí v orienťáku někam dotáhnout. Těmto lidem chceme umožnit, co možná nejlepší podmínky ke sportování a připravit je na následující sezónu. Budou mít veškerou trenérskou péči, určité výhody a slevy, ale všechno samozřejmě v mezích možností oddílu. Samozřejmě, že na ně budou kladeny také požadavky. Jaké, to se nejlépe dozvíte na první “seznamovací schůzce” 17. 11. 1999 v 18:30 v palačinkové kavárně. Všichni ostatní jejichž zápal pro OB není o nic menší, ale prostě nechtějí nebo nemohou tak točit a závodit budou ve skupině Parta. Vůbec jim nebudeme upírat výhody, které bude mít Team, ale jen na nich bude záležet, jak moc se zapojí do organizace oddílu.  Přechod  z teamu do party a naopak je možný a bude po konzultaci s trenéry prováděn vždy, když tomu bude od vás učiněn určitý impuls.
Všichni ostatní budou ve skupině ostatní. Doufám, že tyto novinky vás správně naladí a v sezóně 99/2000 budeme všichni ta správná Sparta
										Báša

Pondělí
od 15.11. od 18:30 ŤAPácká posilovací tělárna na Proseku –spec. pro Team
Úterý
16:30 Roztyly – využíváme pohostinnosti DATACENTRA. Na programu tréninky v terénu, rychlost, kopce. 
Středa
Variantní tréninky (nový pojem z norské knížky, nový obsah) – krosy, nepravidelné mapáče. Sleduj www, PB, MH. Budeme se snažit na středu zařadit od ledna tréninky v hale na Olympu.
Čtvrtek
od 18. 11. SCP tělocvična na Křimické – mapové hry, posilko, florbal. Time: 17:30  až 18:30. V jednání bude možnost krátkého běhaní před tělárnou.
Pátek
16:30 Přehrada – domovská chatička – tréninky NF, fartleky.
Víkendy
mapové výběhy, výběhy za sněhem, popř. krosy.

Ostatní akce
5. 12. - O pohár HSH - kross - 5km a kratší (cesty, kopce) 
	sraz 8:30 Háje (auty) a nebo 9:15 nádraží ČD  Zbraslav
12. 12. - Běh cyklistů TJ Motorlet - kross - 6 a 3km (terén, kopce)
	sraz 8:30 Háje (Mhd) a nebo 10:00 fotbal. Stadion Jinonice
24. 12. - výběh za zlatým prasátkem 13:00 u chatičky na Přehradě (letos se na základě celoročního pozorování na zlato natře George)
26. 12. - měřený okruh na Hrádku, sraz v Datacentru a čas bude ještě upřesněn na trénincích
27.-2.1. - Silvestr na horách, Jablonec nad Nisou ubytovna Elitexu Jablonec, bez jídla, na postelích 50,- za noc (pouze 25 postelí) ostatní na karimatkách až do úplného přeplnění. Na programu - ženy, víno, zpěv a zábava ve stylu Back to the 20thstoročie.

Chcete oddílový dres – tak napište nebo řekněte do konce roku Vendule Křížové ať můžeme udělat větší objednávku. Některým jedincům bude oddíl hradit např. kalhoty ostatní za svoje.
Chcete oddílový overal – tak napište nebo řekněte do konce roku Ivě Hrazdirové ať můžeme udělat větší objednávku. Všichni v plné výši za svoje. Oddíl hradí pouze případný potisk.   

	Prázdninové ohlédnutí z pera našeho ugrofinského dopisovatele:
Ahoj babyčko,
gdyž jsem bil u tebe o prázdninách, tak jsem ti slýbyl, že Ti hned po přýjezdu z toho maďarského zájezdu napýšy jak jsme se mněly. Moc se omlouvám za spoždění, ale hned 2. zářý jsme ve škole psaly dyktát a já dostal čtyřy mynus. Proto jsem musel celí týden sedět odpoledne doma a mamynka my dyktovala pravopysná cvyčení. Vůbec mně to nebavylo protože mě klucy pořád lákaly ven na ynlajny. Mamynka ale říkala že jsem se za ten týden moc zlepšyl. Prí sem zýskal cyt pro jazik.
Hned druhý den se nám najednou fpoledne schovalo sluníčko a bila tak trochu zyma a trochu taky tma. Ale po chvylce sluníčko zase vykouklo. Moc se my to lýbylo. Ti staršý řýkaly že nejdelší zatmění ze zájezdu zažyl jeden Honza. Nevym, kde se koukal ale já jsem nevyděl sluníčko jenom asy dvje mynuty. Tomu Honzovy se rozednilo prý až druhý den a bolela ho z toho zatmnění hlava. Odpoledne bilo plavání. Mamynka my nezabalyla plovacý rukáfky a tak sem byl celou dobu v brouzdálku. Ti staršý okukovaly holky a vybýraly sy s kterou by sy chtěly hrát na dochtory. Ty jejych vykulené očy vypadaly moc srandovně.
Výlet druhý den mně moc nebavyl – nějaká keramyka (prý je to něco světoznámého, ale podle mě jí y náš Azor z hezčýho talýře), vyhlýdka, socha nějakého nanice Imrycha, kostel, rozhledna. Nejvýc mně ten den bavyl objed. Ty pani kuchařky vůbec vařyly moc dobře a y gdyž sy maďarsky neumým řýct ani o lýzátko tak my přydaly vždycky. Nejvýc se naprala každý den ta vysoká holka co se Lucka menuje. Ti staršý řýkaly, že už vý kam sy to dává, ale mě to neřekly. Večer nám ti starší ani jednou nepřečetly pohádku a ještě k tomu nám po nocých vyřvávaly vedle našý ložnice. Po jedné takové oslavě (oslavovaly tušým úterý) jsme jely na parníkový výlet. Byl od nich konečně na chvýly pokoj protože prospaly celé dopoledne.
Moc se my lýbyly terminální lázně. Po jedné etapje sme se bily koupat v takovém správném bahňáčku. Skoro fšychni tam plavaly s kruhy aby se moc nenadřely. Jednou večer po setmnění (to nás zase nechaly doma cucat dudlýky) šly ti starší na pláž na nějakého Adama. Braly sy sebou jenom ručníky (možná ho škrtily!!). Asy ten chudáček Adam nedopadl dobře, protože jych šlo moc a byly nějaký veselý.
Ve mněstě TAPOLCA je taková malá maďarská Punkva. Jezdí se tam v takových plechových lavorech v jakých nás s dědečkem drhnete o prázdninách na dvorku. To se my taky moc lýbylo. Poslední den sme byly na jednom hradu. Byl tam kouzelník co normálně schoval jednu holku do skříně a ona zmizela. Ti staršý řýkaly že je to nějaký tryk, ale podle mě je to normální pohádkové kouzlo. To se my taky lýbylo. Mně se to lýbylo vlastně úplně celé. Jenom ti staršý říkaly že je škoda že došel už v pátek tekutej chleba. Mně to ale moc nevadilo protože mamynkou namazaný chleba se šunkou jsem našel v batúšku až v sobotu před odjezdem a měl jsem tak svačynku na cestu domů. Jenom mně teďka trošku bolý břýško.

A kromě toho fšeho jsme baby u toho Balatonu taky běhaly. Ale o tom zase jyndy. 
Zdravý Tě tvůj vnouček Mýša (od 2. zářý zakládajýcý člen Klubu za hezčý a jednodušššššýýýýýýýý češtinu).

Jelikož nám ji ještě nikdo nerozbil, tak to znamená, že je ještě málo Křivá huba.

Úspěšný pořad
Na základě velkého úspěchu pořadů Jak se máte Vondrovi a Jak se máte Ptáčkovi připravuje česká televize studio OB další pokračování této komedie a to tentokrát pod názvem Jak se máte Puchernovi. Natáčení se však protáhne pravděpodobně až do léta příštího roku neboť hlavní aktérka pořadu je zatím stále smluvně vázána v seriálu Chytrá Horákyně. 

Lékařský omyl 
K trestuhodnému omylu došlo v Bohnickém sanatoriu pro mentálně narušené pacienty. Před nedávnem zde byla neprávem hospitalizována jistá J.S. Jak nám vysvětlil Dr Chochol Janoušek výše jmenovaná se procházela po nočních ulicích a vykřikovala větu: "Já jsem magor". Až na ošetřovně výše jmenovaného sanatoria se však ukázalo, že se nejedná o úchylku nýbrž o titul. Mgr. Součkové se tímto všichni z Bohnic omlouvají a přejí hodně duševního zdraví.

Ukradený plot
10. 11.nahlásil strážný z Masokombinátu Písnice odcizení části (asi 20 m) železného plotu který zmizel během noci. Ze samotného masokombinátu se však nic neztratilo. Policije tento netradiční zločin vyšetřuje.

Ivě už se běhá líp
Jak jsme již napsali I. H. z Písnice trpěla v letošní sezóně akutním nedostatkem železa. Teď (od 10.11.) se však začal její zdravotní stav razantně zlepšovat. Přejeme  brzké uzdravení.

Tak to je …….KO-KO-KO-KO-KO-KO-KO-KO-KO-KO-KO-KO-KO-NEC pro děvčata
A
To je KONEC pro pány

