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	bronzová štafeta na MS 2001
___________________________________________________________________________

	Venku je fakt hnusně. Docela soucítím s těmi, co se teď brodí kalužema a bahnem v Děpoltkách na WEST CUPu. Radši si votevřu lahvinku Rulandského a hodím do compu pár řádků Sparťánka. Hezky v suchu, v teple. 
	Venku stejně chčije jen proto, že končí prázdniny (to aby to školákům líto nebylo) a hlavně proto, že má mh dovču. Fakt dík!!

Slunce v duši se stejně o prázdninách moc nepředvedl a tak se snad pětkrát opakoval tradiční mustr – pondělí až čtvrtek krásně, slunečno, občas zataženo, republika pod vlivem výběžku vysokého tlaku vzduchu, foukal slabý jihozápad o rychlosti do 5 m/s, v pátek se ten nahoře podíval na webovský stránky svazu, kdeže to ty joudové dederonový mají právě svůj slet a poslal nějaký ten monzunový mráček nad Bečov, Toulovcovky, Landštejn, popř. Děpoltovice. Trošku trapná jednotvárnost. Jen na Landštejně navíc ještě přidal takové malé tornádo, že stany lítaly. Nejlepčejší přeprška nás ale chytla na boleslavské dálnici při návratu z Turnova – ceďák s kroupama, rychlost 20km/hod = rychlost sebevraha, pole s pšenicí se rázem stalo úžasným rýžovištěm. Co se dělo mezi kapkami deště, popř. pod občas malinko smažícími slunečními paprsky se dozvíte v rubrice.....

VČERA, DNES a ZÍTRA
Zrušili nám VOJNU!! Teda až od 2007, ale to už chlapi nějak doklepem´! ☼ Bohemka a Viktorka vedou ligu (stav 3.9.) a Lukáš Hartig hostuje do konce roku ve Spartě. Podejte, prosím, Danymu kapesník. ☼ Leona Machálková má nový nos!! ☼ Lucinka se nám ukázala na závodech a soustředění. Jako na potvoru si vždycky zapomněla běhací věci, a tak se navlíkla do elastického cyklodresíku a korzovala na kole po okolí. ☼ Anička vykurýrovala kotník, na BOTASu ukázala co v ní dříme a pak jí z přemíry snahy a nedostatku regenerace pro změnu chytlo koleno. ☼ Kebule s Ančou sváděly 4 etapy vyrovnaný souboj na pětidenních se špičkou D20E. Handicap vše rozlousknul – Anča si nepomohla, Iva pro zdravotní problémy ani  neodstartovala. ☼ 1000 orienťáků vyrazilo na tradiční turnovské loučení s prázdninami a pak kvůli nevychytaným vytrvaleckým tratím litovalo, že radši nezůstaly na sprinterském Valečově. Nejvíc litoval asi Dáňa. Na Valečově totiž určitě netočili Svijany... ☼ Biker Báša vyrazil po měsíci opět do Krušných a opět na Eduarda. Tentokrát vzal s sebou místo Laukanena Michala a jejich cílem byl tentokrát OUTDOORMAN. Marek Ročejdl jim tam oběma na sobotních více než 80-ti km ukázal, že musí ještě hodně cyklokiláků našlapat. Po  nedělním trialu a cross country Báša podruhé prohlásil, že na Outdoormana ho už nikdy v životě nikdo nedostane ☼  Na pohodovém soustředění na Rabštejně se pěkně rozběhal Jarouš s Marťou. ☼V září nás čeká několik vrcholů sezóny – Pohár štafet, poslední áčka (béčka), MČR na klasice a taky MČR klubů a štafet.☼  Dáňa začal trénovat na maratón. Pokud se nepřejí topinek, můžete mu přijít držet palce 20.10. do Stromovky. ☼ O den později jsou rodinné štafety. ☼ Jestli to někdo ještě náhodou nechytl, tak na podzim roku 2002 děláme na Ovčínku Český pohár štafet!! Mapu mapuje trio Nožička, Buriánek, Rejpal a shromaždiště se rýsuje ve Staré Huti.  Na přání Štěpána Skripnika povede trať chlapů aspoň 2x přes slavnou „točnu“ s altánem. ☼ Probleskly první zprávičky o podzimním zájezdu do Maďarska. Víno, termály, závrty, parkáč by měly být na programu od 25. do 28.10. Změna termínu vyhrazena. Sledujte web. ☼ Mějte se FAIN!!

Jo a 28.9. – na Václava v pátek (státní svátek) – pořádáme na KOZINÁCH ze strany Staré Hutě od Památníku Karla Čapka podzimní závod GIGASPORT CUPu!! Všemu šéfuje tatík a tratě staví Báša.

Závody na podzim
8. – 9. 9. – kvalfikace štafet – Bradlec (kopcovitý terén, s velkým množstvím terénních detailů, zasekaný les, mapa Buš 1988) odjezd v 8:30 z Hájů v sestavě Ifča,, Martina, Bára, Januš, Dany, Báša, Vrabčák, Lukyn, Oštěp, Štěpán, Martˇa, Léňa, Marťanka, Marek, Jára, Jíra.
15. – 16. 9. – celostátní a národní žebříčky.Na nároďáky odjezd auty po individuální domluvě s Milošem, Vrabčáky, Zuny, Žemly, Oldou či někým jiným. V so se běží na nové OKP mapě ve skalách nedaleko Dubé a v ne na starém dobrém FSP Písečném dolu (taktéž ve skalááách!).Na celostátní se jede do okolí Brna – odjezd auty v so v 7:30 z Hájů. Na programu je sprint v kopcích poblíž mapy Sýkoř (MČRDT 2000) a klasika severně od Pohádky máje (cž v 97).Brrrr! 
22.- 23. 9. – MČR na klasice. Nový prostor nedaleko Teplickoadršpašských skal bude pravděpodobně velkou lahůdkou pro milovníky běžecky a mapově těžkých závodů. Terén podobný mapě Čížkovi kameny (5-ti denní 94), málo cest, skalky a kamenné svahy, hustníky s kameny. V sobotu se běží kvalifikace a v neděli pak finále (A,B,C a tp.). Odjezd v so auty v 7:15 z Hájů.
29.-30. 9. - MČR štafet a družstev – Nově přemapovaný prostor okolo hradu Lipnice (mapa Lipnice 1990) nabídne kopečky s lomy a suťovými svahy po těžbě, ale i letecké pasáže v čistém lese.O konečné nominaci na závody se rozhodne až po klasice s přihlédnutím na výkonnost a zdravotní stav.

Tréniky na podzim
Po – volno, regenerace
Út – 17:00 v Datacentrum – běžecký trénink
St – 16:00 na Budějovické (nebo Nádr. Holešovice 12.9.) – mapové výjezdy pražským busem
Čt – volno
Pá – 16:30 na Přehradě – společný motivační výklus

HLÁSNÁ TROUBA MH
	Hnedle zkraje si neodpustím jednu poznámku k ženám a dívkám – fascinuje mě úpornost a usilovnost s jakou jste některé schopné donekonečna rozebírat causu „Štafety“. Cvik z lékárny (20 ženskejch na jedný hromadě) mě naučil vnímat jemné nuance chování „slabšího“  pohlaví, přesto občas malinko zírám.Proč se nejste vy, dospělý ženský, schopný se normálně domluvit? Proč jedna křičí, že s tou (popř. ještě dalšími jinými) teda fakt nepoběží? Proč jednáte přes prostředníky nebo přes sms? Proč se ještě před uzávěrkou přihlášek nesejdete a nedomluvíte se jako lidi – kdo, kdy a s kým poběží? Proč................to fšechno? Běháte vůbec všechny za Spartu?
Pojďme všichni (baby i chlapi) na podzim na Mistrovstvích ukázat, že ti Sparťani ještě pořád za něco stojí, a že jsou hlavně parta, kde jeden přeje úspěch tomu druhému!! Ona ta medaile na podzim pak určitě cinkne, věřte mi.
 Všem Vám přeju hodně štěstíčka  m

RE: HLÁSNÁ TROUBA MH
	Zařekla jsem se, že už nikdy nebudu řešit causu „Štafety. Vždyť co!  Je to jen pár závodů v roce… … ale, ale právě těch nejhezčích a nejvzrušujících, kde neběžím jenom za sebe, ale za celý tým. Taky mám dojem, že se mi ve štafetách daří, baví mě to a jako správný sportovec toužím po úspěchu, a tak chci stejně jako všichni ostatní běžet v té nejlepší štafetě s těmi nejlepšími. Jenže vyberte tři nejlepší, když nás je 6-7 stejně zhruba dobrých? Myslím si, že vinu nese každá stejnou a největší problém je v komunikaci mezi námi, protože se nikdy nesejdem na závodech nebo na trénincích v takovém počtu, kde by se dalo něco domluvit (proto ty sms), a tak dochází k tomu, že se vždycky někdo na něčem domluví a ostatní o tom nevědí a nedokážou včas na situaci reagovat.
	Pro příště navrhuji domluvit se na nějaké hromadné akci (třeba velikonoční soustředění) dostatečně předem na tom, že Poháry štafet se budou běhat v daném složení, pro které by neměl být problém se kvalifikovat na MČR. Na MČR štafet i družstev by pak běželi opravdu Ti nejlepší, o nichž by rozhodli předem domluvená nominační kritéria, z jejichž účasti by omlouvala pouze nemoc nebo zranění.
	Neberte toto jako kritiku, je to jen můj názor a návrh, jak (třeba) příště předejít problémům a přeju si, ať na podzim máme z orienťáku radost a ať se nám ty štafety i družstva vydaří ke spokojenosti všech – závodníků i fanoušků.				
						At žije TEAM SPIRIT    
										      Ivu Kebu
RE2: HLÁSNÁ TROUBA MH 
Medaile a úspěch přijde těžko, když někdo upřednostňuje osobní zájmy před zájmy oddílovými. To se pak těžko dá postavit i jedna tříčlenná štafeta natož družstvo. Takže pánové Žemlo a Hojný, čekám satisfakci v podobě životního výkonu na družstvech (tím nemyslím, že tam dorazíte, ale že něco zaběhnete)!!
	Báša

KŘIVÁ HUBA
BÁŠA VODNÍKEM?!
Když Báša skočil do rybníka na tuším 3.E předloňského Bečova, dalo se to považovat za důsledek jemného pomatení mysli způsobeného momentálním přehřátím organismu v kombinaci s únavou, dietní chybou a hladinkou zbytkového ethanolu. Když ale přiznal další plaveckou vložku na nedělní etapě letošního Turnova, začaly po shromaždišti kolovat fámy o jeho vodnickém původu, že si prý musí při závodě namáčet šos. Skutečnost je prozaičtější – Báša začal trénovat na svoji triatlonovou premiéru v roce 2002!! Na podzim plánuje pak v rámci tréninku některé úseky OB závodů zdolávat na kole.

DANY REKAPITULOVAL
Setkání po letech uspořádal Dáňa na Turnově pro všechny ženy svého srdce posledních pěti let. Fotky dětí se neukazovaly. Dle informací reportéra Šťastného Džima se k obědu podávaly kyselé hrozny.

NO TO JSME SI POMOHLI!!
	Až Vám bude Dany příští rok nabízet výlet na Kozákov spojený s českou kvalifikací běhu do vrchu (tuším 11km s převýšením 900m...) odmítněte ho v klidu a nehledejte si hnedle alternativní víkendový sportovní podnik. Takhle to totiž udělala letos dvojka PB a MH – vyrazila na Ročejdlovského OUTDOORMANa a byla to hovadina.
	Po středečním klusu za rekordních horúčav, jsme s Bášou zkonstatovali, že běh na Kozákov je kapitální békovina, ale ten letní cyklooutdoorman by nemusel být vůbec špatný. Pravda, nemusel, KDYBY.....
...... se nám v pátek stan následkem přepršky nezměnil v kryté brouzdálko, následkem čehož  jsme spali v kleci na uskladnění a mazání lyží.
..... trať byla opravdu na 3hod času vítěze jak hlásaly propozice (tj. cca 50-60km). Řekli jsme si: „My to lupneme tak za 4 hoďky, no to nemá cenu si brát ani batůžek s jídlem. Stačí přeci tři műsli tyčky.“ Nestačily.
..... Báša neztratil po dvaceti minutách ve sjezdu do Jáchymova svojí láhev. Jedna láhev pro dva – nic moc a před náma 600m přev. na vrcholek Klínovce (a další kopečky v zápětí).
..... Michal po oražení druhé kontroly neprorazil duši. Poprvé....
..... Báša při dalším sjezdu nepotratil z brašny naše skoro jediný peníze.
..... si Michal při sjezdu z devítky v místě zvaném Zlatý kopec nezbrousil tak kvalitně loket, že po otření krvavé rány do bílého trička vypadal, že má čistý průstřel v oblasti břicha.
..... se nám ve 2/3 trati podařilo místo dvou litrů pramenité vody vysomrovat deset litrů ionťáku a místo jedné Tatranky pořádný jídlo v maxiporcích.
..... Michal přesně pět minut po tom, co si již notně ztrhaní bikeři řekli, že šlápnou pořádně do pedálů a ten skorelauf objedou fakt celej, nepíchl. Podruhé. Řečeno fotbalovou hantýrkou – byl to gól v nastaveném čase, který naše borce poslal totálně do kolen. Nestihli tak dvě kontroly a nafasovali 2 hodiny penalizace.
..... při nedělním trialu (pro neználky – disciplína, ve které se pořadatel díky co nejkrkolomnější trati se skoky, sjezdy, přejezdy a slalomy snaží zlikvidovat co největší počet kol zúčastněných závodníků) byly trestné body „rozdávány“ s trošku větším citem.
...... Báša v neděli na následné biatlonovo-bikerské cross country nepíchl.
To už na oba borce bylo přespříliš. Naložili to, co zbylo z kol a ještě před vyhlášením uháněli ku Praze. 
Možná Vás po předchozím výčtu překvapí, že do Prahy dorazili v pohodě a s oběma koly na střeše.
										vypotil m


Cesta k bronzu
aneb
jak Píchal, Jedla, Radovan a Ropák k bronzovým medailím přišli  
1. úsek - Píchal
To že, jestliže poběžím ve štafetě, budu rozbíhat jsem věděl už hodně dlouho dopředu, přesto na mě nervozita dolehla poměrně brzy. Tenhle závod jsem bral jako vrchol sezóny. Samozřejmě že jsem se připravoval na individuální start, ale ambice v jednotlivcích jsou někde jinde. Po klasice jsem věděl, že na tom nejsem i přes všechny problémy zas tak špatně a hlavně jsem věděl, že když si pudu to svoje, tak že nemůžu vyrobit nějakej zásek. Jediná z mnoha situací která mohla během závodu nastat a která mě trápila, byla ta, zda zariskovat a snažit se za každou cenu uviset čelo, i za cenu že nebudu stíhat mapovat. Na klidu nepřidalo ani zveřejnění soupisek, kde mě nejvíce znervózňovalo jméno Lakanen, ale i mnoho dalších, protože dost týmů se chtělo udržet na čele co nejdéle. Den před závodem, když jsem se trochu oklepal z klasiky, tak na mě nervozita začala doléhat dost silně. Věděl jsem, že když zaběhnu solidně, tak že to ještě nic neznamená, ale když nepřijdu vepředu, tak stahovat se už bude velice těžko.Start byl až ve dvě, na shromaždiště jsem jel společně s klukama radši až na poslední chvíli. I tak jsme stihli doběh žen. Trochu mě rozhodily informace od holek, že je to běžák a že je tam hodně přeběhů po loukách. Nic méně jsem se už těšil až budu mít v ruce mapu a až ze mě spadne nervozita. Po startu se chci dostat těsně za první. Do lesa vbíhám asi čtvrtej. Vím, že jednička je důležitá, kód už znám, tak se ve svahu snažím přečíst ty plotny, vím že jsem na tý dole a moje kupka je malinko vejš. Razím společně s Davem a Anderssonem, pouštím ho dopředu a v klidu si to jistím. V dohledávce jdu na sebe a mám ji jako první, vím že Davo razí tu samou. Koukám na postup na trojku - jasná obíhačka. Čekám co ostatní, ale těm se na pěšinu vůbec nechce, přesto do toho jdu. Je to dost zvláštní pocit už na třetí kontrolu běžet sám, Bělorus co běží asi dvacet metrů za mnou mi moc na klidu nepřidává. Razím a nikde nikdo. Po odběhu se trochu stáčím a rovnám se až podle louky. Když se vracím na ideální postup, už vidím balík. V klidu se zařadím a načítám další dohledávku. Pak je už první TV kontrola. Tuším, že Duncan je na čele, protože v našem balíku jsou všichni, až na Lakanena. Přemýšlím, kdepak asi může být, na průseku ale není nikdo vidět. Jsem asi desátý a tak to je až za přeběh přes louku. Na další se to dělí a já razím společně s Bjornsgaardem. Na dalším postupu se připojuje ještě Andersson a Bluett. Zatím nemám problémy. Probíháme poprvé před divákama, při návratu do lesa je vidět že je to strašně vyrovnaný. Dál jsou jen dvě kontroly na kopci a další přeběh. Je mi jasný, že to tady bude farstlý. Na poslední chvíli si zpomalím, odpojím se a jdu zprava kopce na svou kontrolu, se mnou ještě Domonyik. Další kontrolu perfektně přečtu a tak v dohledávce jsem nejjistější. Na druhým přeběhu jsem těsně za Anderssonem. Následuje delší postup, nevím jestli to nerisknout a nejít obíhačku, jelikož jsem druhej, tak nemám z čeho vybírat. Jdu za ním. Trochu nadávám, že jde přes ten největší humus, ale je tam i Lakanen a Bluett, což mě uklidňuje. Osmnáctka je lehká a tak se soustředím na devatenáctku. Tam se naše skupinka dělí, já si vybírám Lakanena. Těsně před dvacítkou nás křižuje Andersson a vzápětí vidím trochu zmatenýho Bluetta. Taky trošku zbytečně zakličkujem, ale máme ji. Běžíme dál přes zarostlou louku, někde v půlce poskakuje Švéd. Já jdu za Lakanenem. Koukám do mapy a začínám věřit v dobrej konec. Nechávám se tak trochu ukolíbat a dvaadvacítku podceňuju. Lakanen razí a já jen koukám, není moje! Bylo mi už divný že jdeme moc nahoru a teď mi to je jasný. V klidu se srovnám a dohledám svoji, bohužel s balíkem (NOR,LTU,HUN,POL). Dál si už radši dávám bacha, ale ještě stihnu seběhnout moc dolů na louku při postupu na sběrku. Dobíhám a Jedlovi jen říkám že je to v pohodě a ať si jde to svoje. Kipli je spokojenej, ale jen já vím kde sem mohl bejt. Ještě že jsem šel první a tam o ty místa zas tak nejde. Jdu se dívat a fandit, určitě bude na co a komu.
2. úsek – Jedla
Píchal rozběhl štafetu skvěle a já vybíhám na svůj úsek na konci pětičleného balíku, který ztrácí na vedoucí trio minutu. Slibný odstup od nejlepších ovšem držím jenom do první kontroly. Zbytečně se nechávám ovlivnit ostatními a obíhám všechny farsty. Soupeři jsou pryč a ztráta se prohlubuje na dvě minuty. Už jsem zažil i lepší pocity, ale musím na chybu rychle zapomenout a vrátit naši štafetu zpět do závodu. Na dvojku a trojku jsem to možná přepálil, ale v dohledávkách si jsem jistý. Navíc jsem zahlédl litevského běžce (Mazulis), který by mně mohl pomoci. Chvíli mně trvá než ho doběhnu, protože jeho tempo je, s ohledem na terén ve kterém se běží, vskutku ďábelské. Následně spolu vytváříme tandem, který po vteřinkách ukrajuje z náskoku soupeřů. Kontroly nám naskakují jedna za druhou. Zhruba v polovině trati se poprvé ukazujeme živě divákům. Slyším jenom ohromný řev, ale vůbec nic o tom, jaká je ztráta. Vracíme se do lesa a vybíháme kopec, na kterém jsou dvě těžký kontroly. Našli jsme je bez problémů a už to pereme pasekou zpět na pole s druhou diváckou kontrolou. Při seběhu před sebou vidím Fina, Švéda a Australana. Mají na nás ještě asi minutu. Ale kde jsou ostatní? Až v cíli jsem se dověděl, že jsme je někde minuli. Do cíle zbývá 3,5 kilometru. Vypadá to, že nám pohled na soupeře dodal nové síly. Ještě další tři kontroly trháme s Litevcem společně, ale před dvacítkou se poprvé rozdělujeme. I přes menší zaváhání kontrolu nacházím dřív a mizím mu. Následuje přeběh zarostlé louky a já před sebou v dálce vidím vedoucí trojici. Na rozdíl od nich se nevyhýbám zelenému fleku a razím si cestu přímo. Ztráta se snižuje na půl minuty. Nevím, kde se to ve mně bere, ale po dvou dalších kontrolách jsem s nima. Třetí kontrola od cíle je srázek v zeleným. Zatímco soupeři si nejsou jistí a mapují, tak já se odrážím od velkého balvanu a nacházím kontrolu. Právě teď jsem se dostal do čela závodu. Nechci o dobytou pozici přijít a bezhlavě se řítím k předposlední kontrole. Ta je ovšem v malém údolíčku, které podbíhám. Chyba mě stojí minutu, což je přesně můj odstup v cíli na první štafetu. Radkovi předávám na pátém místě. Trochu mě sice mrzí dvě minutový chyby, ale rozběhlý to máme skvěle a náš medailový sen stále žije.
3. úsek – Radovan
Před svým krátkým úsekem se tentokrát na své poměry nezvykle dlouho rozběhávám a všechno si to ještě naposledy rovnám v hlavě. Mám vytipovaných pár hesel ze základů OB, která je dobré si před štafetami důkladně připomenout: ?Kontroluj kódy! Číslo mapy! Nejdřív mapuj, pak běž!? apod. Taky si znovu v hlavě promítám ukázky mapy s tratí, které jsem zahlédl na velké obrazovce na shromaždišti při přímém přenosu ? a není toho zrovna málo. Tak třetinu úseku bych už možná zvládl bez mapy... Při vchodu do předávkového území mě ještě uklidňuje Kipli. Netrvá totiž na tom, abych předával Rudovi na čele... Naším cílem je stále osmička, v nejlepším šestka ? velká bedna a na to stačí neudělat velkou botu. Kluci to skvěle rozběhli. Ani mě to moc nepřekvapilo - už dříve jsem si všiml, že na to docela mají ;-). Jedla přibíhá na pátém místě, minutku za vedoucími Švédy a třicet metrů za Litevcem. ?Bacha na jedničku! Běž si to svoje!? Oba Jedlovy pokyny mi ještě ozvěnou rezonují v uších když už si (pozorně) beru svou mapu, letmo si prohlížím celou trať a začítám se do prvního postupu, což je krátký traverz čistým svahem na kámen. Těsně před kontrolou mě odspodu křižuje Švéd Jörgen Olsson a to je velmi povzbudivý pohled ? musel tam něco ztratit. Litevec má jinou a tak pokračuju sám. Na trojku volím jistou obíhačku, snad je to ta výhodná o které vyprávěl Píchal. Při postupu na čtyřku se ke mě připojuje Nor Tore Sandvik a oba sbíháme po špatném hřbetu na pole. Chyba 30-40 vteřin. Rychle to napravujeme a kontrolu razíme těsně za Australanem Robem Walterem. Na pětce - notoricky známé televizní hvězdě přímého přenosu - razíme společně SWE, NOR, AUS a CZE. Fin Peltola nám už asi utekl a Litevec je snad za námi. Na další se valí pěkně po vrškách s plotnama, tempo je rychlé, ale stačím sledovat mapu. Kámen v zarostlém údolíčku ? jasně, tam je! Australana číslo kontroly evidentně nepotěšilo... Následuje delší postup světle zeleným. Věším se za Sandvika, působí na mě klidnějším dojmem. Olsson je přesto na kontrole o něco dřív. Pak následují dva krátké a lehké ?televizní? postupy zakončené úsekem po louce. Sandvik ještě zrychluje a já ho pouštím. Další kontrola vypadá obtížně. Jistím to po poli a podle zakázaného prostoru. Na místě potkávám statického Olssona zírajícího střídavě do mapy, na kód kontroly a do okolí. To vypadá slibně! Razím a sbíhám k známému televiznímu srázu, který je už téměř vidět ze shromaždiště. Po cestě na diváckou mě nese mocné povzbuzování nespočetných českých hlasivek. Razím a plný elánu se vydávám nahoru na další dvě kontroly před druhou diváckou. Ty dvě se mi zdají asi nejzáludnější na celé trati a tak si dávám fakt bacha a před kontrolou si klidně popojdu i pěšky. To se mi vyplatilo hlavně u té druhé, kde mě to dost stahovalo dolů ze svahu. Pak už zas ta injekce adrenalinu z českých hrdel na druhé divácké a poslední čtyři kontroly na světle zeleném kopci. Něco mi srazilo čelenku, pro kterou jsem se chtěl intuitivně vrátit, ale včas jsem se ovládl a radši se snažil vymyslet jak najít ten velký kámen. Ale kontrola z mé strany svítí, to samé ta další a záludnou televizní předsběrku vidím dokonce z padesáti metrů. Při traverzu na sběrku přemýšlím, co bych mohl říct Rudovi na předávce. Na doběhu už nic moc nevnímám. Pocit je skvělý ? vím, že dobíhám třetí, že jsem nezklamal důvěru kluků a Kipliho a že stojíme na prahu něčeho fantastického. ?V dohledávkách pěšky!?, radím s nadsázkou Rudovi a vysílám ho s důvěrou do rozhodujícího boje.
Finish – Ropák
Před štafetama na MS už bývám obyčejně v klidu, asi proto, že většinou běžím poslední, čtvrtý úsek a první tři mají dost příležitostí to zdupat tak, že budu jen stěží stahovat osmé místo. To už přeci jen nejsou takové nervy jako jít na bednu, nepočítám-li tedy Béďu Klimpla, který se v tu chvíli třese hrůzou, že bude svaz zas o pár set tisíc lehčí. Nicméně tento rok jsem už v přípravě přistupoval ke štafetám o poznání svědomitěji. Byl to totiž kromě supersprintu jediný solidní závod, který jsem věděl, že poběžím, a tak jsem v přípravě přeci jen dal přednost závodům s mapou před úsekami na tartanu. Warm-up tři dny před štafetami v podobě jedenáctiminutového sprintu celkem bodnul a 9.místo obnovilo lehce narušené sebevědomí. Tak jsem si přeci jenom řekl, že si to ještě rád s nějakým ?ukrajincem? na doběhu rozdám a skoro jsem se začal těšit. Navíc Jedla pořád něco blábolil o tom, že se kluci nejvíc těší na štafety a tak pod. Takže já jsem tu byl vlastně proto, abych odběhl nejen tu jedenáctiminutovou šaškárnu okolo hajzlbudek a dámských převlékáren (nebyly zavřený dveře-nekecám), ale hlavně jako ta ?jistota? na posledním úseku. Nemohl jsem si také nevzpomenout na Prokšíka, jak nám jel do Skotska odběhnout zkušeně první úsek, což se mu zrovna moc nepovedlo. Tak trochu jsem se cítil v jeho kůži a nedalo mi škodolibě se nesmát při představě, jak si budeme moci s Tomem podat po MS ruce ten smích mě přešel, když se Radovan objevil na předposlední kontrole?). 
Možná se zbytečně rozepisuji o tom s čím jsem do závodu šel, ale i to, co se odehrává v hlavě před závodem, může být stejně důležité jako to při něm. Taky nerad čtu a tedy i píšu články typu běžel jsem zleva přes hory a doly až ke kontrole atd., no ale budiž:
Přestože jsem věděl, že moje hodina H přijde už zítra, usnul jsem před závodem na finské poměry nezvykle brzo-těsně po půlnoci a ranní stolice byla dobrá. Po příjezdu na shromaždiště jsem si chtěl odpočinout ve stanu, ale obrazovka s mapou a TV kontrolami mi nedala, abych se občas nešel podívat a mohl si tak dokonce nastudovat některé průběhy TV úseky. Kluci běželi bez velkých chyb a vypadalo to, že budu mít na posledním úseku kolem sebe docela rušno. Čekal jsem, že budu vybíhat tak na 4-6 místě. Švédi, Litevci i Australani kteří vybíhali před námi to ale kazili, Rusům a Švýcarům za námi se nepodařilo stáhnout svou malou ztrátu, a tak jsme se najednou díky Radovanovu vyrovnanému výkonu objevili na třetím místě. Vlastně jsem tomu nevěřil, dokud se Radek neobjevil na doběhu. ?Hmm, tak kluci mají medaili?, a začal jsem si uvědomovat, že to přestává být sranda. ?To je dobrý, tak já na starý kolena budu vybíhat na medailový pozici, proč zrovna tento rok, když jsem rád, že vůbec běhám. Proč zrovna teď a ne jakýkoliv rok před tím, kdy jsme se k medaili ani nepřiblížili? Když jsem na to měl. Ale já na to mám. Je to krátký. Dělají se chyby. Prostě půjdu bez chyb. Když mě docvaknou, tak je kousnu. Ale musím jít svoje. Na sběrku s nima už nějak vydrbu, jako vždy, mám to v hlavě, jako na Ukrajině. Hlavně neudělat velkou chybu.? Myslím, že toto byl ten pětivteřinový záblesk z podvědomí, když jsem spatřil Radovana na sběrce. Pak už jen klasika: ? Kde je sever? Kde jsou mapy? Jaký to mám číslo? Koncentrace na mapu! Jedničku na jistotu!? Ale už je tu Radek: ?V dohledávkách krokem?, slyším, jen mě to ujišťuje v tom, že se chyby dělají, beru si mapu, vnímám mohutné povzbuzování a zvedá se mi adrenalin. ?Hlavně v klidu!? Ještě u lampionu mi tleskají a povzbuzují. ?Jděte se vycpat, o to teď nestojím!? Na jedničku přesný azimut, skoro jsem tu ruku ani nedal od těla, nechytám nic na postupu, ale jdu přímo. Před kontrolou čtu detaily, bylo to bez chyby. Mám ale příšernou slabost v nohách, klepou se mi, cítím studený pot. Ale běžím uvolněně, nevnímám vůbec žádnou únavu. ?Jako při supersprintu. To rozběhnu.? Dvojka opět perfektně. Odběh ve směru a okamžitě pryč. Trojka. ?Ha. Píchalova obíhačka po pěšině, prý tam ostatní udělal. Je to dlouhý, mohl to mít jinak, je pozdě, už jsem moc za kontrolou. Je tu fakt bordel, aspoň využít tu louku. Na to jsem zas moc vpravo, holt musím prasit rovně, když o něco jde, umím i v bordelu.? Trochu louku využívám, ale vybíhám na ni dost vycukanej a vbíhám na to opět špatně do lesa. Další klestění. ?Píchal měl pravdu. Ztratils minimálně půlminutu, pětačtyřicet vteřin, ne víc než minutu, ser na to, ostatní půjdou taky rovně, koncentrace, dohledávka! Žádný žlutý dedáč na obzoru? To už se nesmí opakovat!? Chladím mozek a až na první TV běžím na jistotu, kde se podvědomí opět ozývá a našeptává: ?Jsi na obrazovce, na tý velký, co jsi na ni pořád před závodem civěl. Stejně jako ta spousta lidí tam v cíli. Zatím maj z tebe radost. Škoda, že to nemůžeš taky vidět!? Je to jen záblesk a moc se tím nezdržuju, trochu vracečka od kontroly a soupeři nikde. ?To je dobrý, drž to tak dál.? Nepříjemný traverz se spoustou detailů, neztrácím kontakt s mapou. ?Kde je Valstad?? Konečně první pozitivní záblesk z mozku. ?Kde je Salmi? Třeba to pokazil jak na Ukrajině, určitě si to pamatuje a bude nervózní.? Jdu do nich a Švédi mě přestávají zajímat. Delší lehčí postup, pak běžecký TV přeběh, který mám z TV přesně nastudovaný. ?Ke kontrole pořád po louce! Dobrejch 10 vteřin k dobru.? Další TV kamera, vidím se z druhý strany. ?Zase na mě čuměj.? Slyším řev diváků. Fin bude nejspíš na divácký. Vbíhám do lesa a zjišťuju, že jsem trochu ztratil koncentraci na mapu i trochu tu jistotu, ale chytám to, trochu nejistě, asi trochu ztrácím. Jen dvě kontroly a už je tu divácká. ?Jo, držím to!? Nabírám nové nadšení od diváků, vracečka do lesa, neměl bych se ohlížet, ale když uvidím náskok, můžu jít víc v klidu. Hledám žlutý dres hluboko v lese a nic nevidím, je to nadějný. Vbíhám do lesa a najednou se něco vlevo mihne. Otáčím se. ?Mamlejev! Co ten tady chce? Proč zrovna on? Tak blízko. To snad není ani 30 vteřin. A jsi v prdeli, hochu, končí dovolená, jde se do práce. Jenže s tímhle ?Ukrajincem? budeš mít na doběhu co dělat. Co teď? Kolik nám toho ještě zbývá? Dva malý pytlíky. Ještě mě nedostal. Ale doběhni si běžecky půl minuty! To se hochu ještě zapotíš.? Přitlačil jsem na pilu co to šlo, musím to ustát v maximálním tempu, už je to jen parkáč.? Postup do kopce, zaťatý zuby, nože do stehen, nahoře mlha před očima, uvědomuji si, jak jsem se do teď vlastně flákal. Na další kotrolu se stáčím moc vlevo, je to jasný, ale sotva jsem to v tý mlze zachytil. Lehce zpomaluji před kontrolou, ale neztrácím čas. Je tam. Teď na další diváckou, žádný šetření, trhám co můžu, na louce se ohlížím a nevidím Rusa nikde na seběhu, snad je ještě v lese. ?Nesmím udělat chybu. Pytlík rozhodne. Gunnila to tam zdupala a Hanne ji tak dotáhla. Jeden finiš musí divákům stačit. Ne, už žádný divadlo. To se mi nesmí stát. Chci vlajku a pohoda džez! Teď už ale zase na jistotu, ale až na kopci, nesmím zbytečně ztratit.? Dohledávku jdu doslova krokem, poskakuju jak blecha z kupky na kupku. ?Když mě doběhne, budu aspoň odpočatej. Mám ji. Teď ta těžká kontrola. Prý rovně zeleným. Blbost, chce to po rozhraní.? Je to jasný, čtu detaily, odražím se zpět do zelenýho, kupka navíc? Ne, je to ta spodní chytám se, mám ji. Slyším za sebou v dálce praskání větví. ?Je to Rus? Možná ne, někoho jsem tam ještě míjel. Poslední krátký postup, poslední kontrola, rozhodující kontrola, teď nesmím udělat chybu, Jedla ji zdupal, Norka se Švédkou přiběhli od spodu,? vybavuji si kontrolu z obrazovky. Na postupu ještě přibržďuji a čtu jediný detail před kontrolou, držím směr, vidím kameru, snad je tu jen jedna, měla by být vlevo. Větřím jak svišť. ?Jo, je tam. Je to tam! Ale klídek, ještě nejsi v cíli, může být kousek za tebou,? odbíhám trochu bezhlavě moc dolů. ?Co blbnu, mám to přeci nastudovaný z TV, musím držet výšku. Kurňa sráz, a nejde skočit, snad vlevo, jo, ale jsem moc dole, musím držet výšku.? Na sběrku jdu na doraz. ?Ne, moc jsem nemohl ztratit, nemohl mě vojet. Bojím se ohlížet a jen trhám, bojím se zpomalit dokud nejsem za cílovou čárou. Razím sběrku, nasazuju finish a ohlížím se až po 50 metrech. Nikoho nevidím. Je to tam. Je to tam!? Úžasnej pocit. Vidím kluky, jak čekaj s vlajkou, mám z toho radost. Mám velkou radost, že jsem někomu udělal radost. Možná hodně lidem. Klukům, Dáše, Kiplimu, Kačorovi, Kangasalákům, Fidovi, Béďovi, father, mather, grandmother, grandfather ?.?thank you all, thank you God!
Nezažil jsem při OB ještě nikdy větší radost.
Kluci dík.
Pokud chcete být IN sledujte dění v orienťáku po síti na www.scp.dtg.cz
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	Prázdniny bez „severu“? To je jako vídeňská káva bez šlehačky. 
	A tak aby mi ty prázdniny zase chutnaly , rozhodla jsem se, že podstoupím Aljošovu náročnou přípravu v Norsku. Osazenstvo autobusu se sice za ty tři roky trochu změnilo, ale na kvalitě to rozhodně neubralo, spíš naopak. Mými nejvěrnějšími sparingpartnerkami byly Anča, která se mnou bohužel musela sdílet i můj bordel na sedadle, a Agnes, které jsem zas v noci okupovala matračku.
	Než se dostanete do ráje (rozuměj Skandinávie) musíte přežít strastiplnou cestu skrz smetiště (rozuměj Polsko) a zábavnou cestu trajektem, kde jsme si nakoupili badminton i se hřištěm za pouhých 49,- SEK a hned v podpalubí ho vyzkoušeli. Po té co jsme se vylodili už nás čekal jen desetihodinový noční přejezd do Askeru – našeho dočasného domova.
	Zabydleli jsme se v luxusní klubovně místního skiklubu, která se nachází přímo na mapě, okolo žádná civilizace, jen ovce a krávy, což nám moc nevadilo. Klubovna měla pouze jednu chybičku – lehce probíjely sprchy, a tak jsme nejméně dvakrát denně hráli ruskou ruletu.
	Odpoledne se šel na rozběhání šestikilákový trénink, který se jednu dobu stával bojem o život nebo minimálně o oči a o kotníky. Ti nejodvážnější se vraceli asi po 100 minutách. Naštěstí Aljoša brzy pochopil a délky ostatních tréninků nepřesahovali 4 km. Ale i průměrné časy na kilometr se začínaly snižovat. No a poslední trénink v dunách u švédského Kristianstadu, už byl docela let. Tréninky byly hezké, zajímavé a někdy i zákeřné. Když už jsem si říkala, jaký jsem borec, jak mi to jde a že teda trochu zrychlím, tak jsem pro jistotu zaběhla někam do kšá …, ale i to bylo k něčemu dobré.
	Na programu byly i jiné hrátky než jen ty lesní. Jeden den jsme navštívili Oslo. Byli jsme téměř všude: ve Vigeland parku; na Holmenkollenu, tam jsme pobavili zejména japonské turisty, jelikož jsme běželi parkáč; taky u královského paláce jsme se nachomýtli; ale ze všeho nejvzrušující byl nákup podprsenky v oslovském „Hudy sportu“. Anya totiž položila prodavači trochu choulostivější otázku typu: „Do you have an underwear?“ Prodavač rázem změnil barvu, my taky. Ale byl to profík a Anya has a new underwear. Od běhání jsme si mohli ještě jeden den odpočinout, a tak jsme šli na výlet. Naším cílem byl vrchol hory Gausta, prý s největším výhledem v Norsku, jenže jak na potvoru bylo zrovna zataženo. Ale stálo to za to, dokonce jsme se i koulovali.
	Na závěr toho všeho jsme se už celí unavení zúčastnili závodu u již zmiňovaného Kristianstadu, kde jsme v juniorských a dorosteneckých kategoriích pobrali skoro všechny ceny a někteří z nás vybrakovali O-butik a doplnili tak svůj O-šatník.
	A pak už jsem fičeli domů, ale tam jsme se moc dlouho neohřáli, protože den na to začínala další povedená akce: Bohemie.
	Ivu Kebu 

