SPARŤÁNEK 2002
Kudy teče,
	únor ´02	tudy léčí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
	NÁBOR!!!!!!
Z desetiletých špuntů už máme dorostence a juiory, nejvyšší čas vpustit mladou krev do žil oddílu SCP. Všechno si vzal na chrbát Báša a jeho agitka po základních školách vyvrcholí ve čtvrtek 18. dubna velkým náborovým závodem na Milíčáku. Je to od 15:00 a tak může přikvačit úplně každý, kdo nebude mít co na práci. Bude třeba hodně trenérů!!!!

	Tož tedy zdravím!! Zimu jsme si opepřili takřka jarním lednem. Následnou únorovou schůzi jsme přežili bez modřin a úrazů. Zvýšený hlas a jemné emoce se daly zaregistrovat jen na moment při debatě o příspěvcích. Kompromisní návrh z úst Petrošových nakonec ale vše zklidnil. Někteří z nás (Vás) pak promtně vysolili na dřevo upravené příspěvky (Pán Bůh jim to vrať na dětech) a POZOR – už se mi hlásí dobrovolníci s nabídkou výpomoci při přípravě podzimních štafliček. Půl roku před závodem!! Byl jsem z toho tak příjemně překvapený (dá se říci, že až zaskočený), že jsem si nalil malinkýho panáčka abych to snáze rozdýchal. Dííííííík.

	Pro ty, co nebyli náhodou na schůzi, bych si dovolil k této věci malou agitku hnedle zkraje. To pro jistotu, že by je čtení tohoto SCP plátku přestalo bavit po první stránce.
	8.9. děláme my (tj. SCP) DIADORA CUP, Český pohár štafet a klubů a to ze Staré Hutě u Dobříše na fungl novém Ovčínku s magickým rozcestím s altánem uprostřed.

mapuje (a snad to i včas stihne) porostový mág Nožička s oddílovými mapařskými oporami Jaromírem a Petrem Rýpalem.
úkoly se bude snažit rozdělovat a občas i plnit MH, tratě má na triku Báša. Kecat do toho mu bude nová oddílová posila Honza Boudný.
další rozdělení funkcí a úloh Vám bude chodit pravidelně (tj. cca 1x měsíčně) do vaší mailový schránky. Občas ji tedy vyberte, psaní přelouskněte, o nejasnostech se pobavte s MH a hlavně úkoly včas splňte.
a co můžete udělat hnedle a všichni? Obrovský prostor pro seberealizaci skýtá oblast reklamních partnerů a sponzorů. CO Můžeme nabídnout? - reklamu v prostorách shromaždiště, na oficiálních tiskovinách (propozice, výsledky), na www, na mapách, prostor k sebeprezentaci a prodeji….. CO OČEKÁVÁME? – finanční výpomoc pro zajištění závodu (tisk map, zajištění materiálu na shromaždiště, občerstvení,….), množství cen pro velkou bednu pro všechny kategorie.
v únorovém úkolovníčku jsem zapomněl na mytí, popř. sprchy – tímto děkuji Silvě za osvěžení mysli. Čekám tedy na další iniciativní jedince a přidávám do kompetence šéfa shromaždiště. 
	máte další nápady? Sem s nimi – 0604230683, michal.hojny@medicon.cz na Vás čeká!!
2.2.2002 - 5.ročník SkiPivo Cup


Ze servisu ČTK ze dne 2.2.: Jubilejního 5. ročníku závodu zkušených pořádaného pod názvem SkiPivo v Jizerských horách se zúčastnilo 12 závodníků. Na tratích poznamenaných oblevou se k vítězství propil reprezentant Aera Odolena Vody, nestárnoucí Ivan Koutný.

A jak to bylo doopravdy? Kdo zlomil Hůlku? Kdo zrušil SIMču?
Čtěte níže, budete moudřejší. Možná.

Když dostanete v prosinci od Želvy mejlíka s nabídkou na účast na této 100% pánské, malinko šovinistické akci – máte dvě varianty: 1. otevřeně si přiznat, že tento závod na způsob chlastacího biatlonu je nad vaše síly (např. Dany, tatík) nebo za 2. si zakroužkovat v diáři 2.2.2002 hodně výraznou fikskou (Báša, Štěpánek, Fujda, Skřípa, MH a mnozí mnozí další) a vyrazit.
Problematika předzávodního mazání je díky pravidlům kladoucím maximální důraz až na „mazání“ v den závodu poměrně jednoduchá a rozhodně nerozhoduje o konečném výsledku. Pro neználky přikládám výtah z pravidel:“ Objeď kolkolem celý Jizerky, na občerstvovacích stanicích (Hrabětická louka, Prezidentská, Nová louka, Hřebínek, Knajpa, Smědava, Josefáč) řádně doplň tekutiny dle předepsaného rozpisu a kategorie (tj. 1-2 kousky/zastávka). Je-li pifko, jdi do něj. Není-li, skoč do tašky (točená limča+ rumík) či zapanáčkuj. Hydratace uvedená v rozpisu není maximální, jedná se o počty vyloženě minimální. Horní limit neexistuje. Limit je pouze časový – dojeď do 19:00 k Elišce v Josefáči.“
S odjezdem před osmou z Prahy stíháme start ltt (zo slovenčiny – len tak tak). Báša si ještě na moji radu bere 2 SIMky a jeden telefon („Prosim Tě, to kdyžtak vyměníš, ne?“) a už stoupáme na Hrabětickou louku. Cesta lesem je zvlášť zajímavá pro majitele prkýnek s loňskou mázou ve formě klistříku. V kombinaci s jehličím vytvoří skvěle nesmekavé tulení pásy. Díky alpsky vymetené obloze a pálícímu sluníčku odkládáme hadry a vstříc prvním dvěma lahváčům vyrážíme jen v moiře. Báša cestou zpovídá zkušeného fotra Želvu a ke svému překvapení zjišťuje, za kolik toho špunt Mates spořádá, že plíny fakt nejsou na recept či poukaz, a že mateřská almužna od státu stačí sotva na Sunar. S o to větší chutí si pak dáváme do sosáčku dva lahvové Gambáčky a za svitu Oskara obdivujeme panoramata jizerskohorská. V táhlém stoupání na Prezidentskou pak trošku vyvětráme a jelikož je čas oběda, dáváme 2x Staropramen a famózní česnečku. Protože má papír na zaznamenání konzumace i stranu č.2, a ta je zatím prázdná, objednáváme pro začátek ještě tašku. Zvláště ženatí soupeři se hnedle z kraje závodu pouští i do sběru BONUS bodů. Ne každá žena jim ale dala………… žádaný polibek na konzumační lístek či část spodního prádla jako bonus. Na Novou louku je to pak docela fofr. Zdejší (tuším) Svijany neurazily, ale pro jistotu je lepší tam poslat ještě tašku. To aby té první nebylo smutno. Když se po dalších třech kilácích setkaly na Hřebínku ještě s plecháčem Gambáče a třetí taštičkou, bylo zaděláno na start rychlostní prémie – starci jeli na Knajpu přes Kristiánov, mlaďoši cestou delší přes Máří. Želvůf tatík je rychlík i ve svých letech a všem nám juniorům ukázal záda. Strach ze sjezdu na Smědavu je nejlépe otupit nějakou tou taškou, a protože z Knajpy se ještě volá za levný český mobilní peníz, je nejvyšší čas zavolat nejbližším, že žijem i ve 2/3 SkiPiva. Zde Báša poprvé potratil SIMku s tel.číslem 0603255367. Celkem šťastně – byla nalezena. Vyhazujem´ kelímky a sjíždíme na předposlední hydratační stanici na Smědavě. Zarmouceni absencí ovocných knedlíků na jídelňáku svačíme „kvaziboršč“ a pifka v počtu dvou kusů. Cesta do Josefáče k jediné ženě, která na nás ten den čeká - k Elišce, vede přes krpál zpátky na Knajpu a pak už skoro za tmy dolů za Eliškou. Tam někde teď leží cca 150 cenťáků Fujdovy karbonky. Zbylých 15 cm (tj. držadlo s poutkem) donesl až do hospody. Tam někde mohly taky ležet do lesa v afektu zahozené Bášovy běžky. Šéftrenér SCP ale naštestí prozřel a prkýnka z lesa vyprostil. Bohužel již nikoliv SIMku… No nic, stane se. U Elišky nás pohostili velkoryse – jahodový knedlíky, uzený se špenátem, gulášek, smažák – vrchní nestíhal talíře nosit. Po takovém sportovním výkonu jaký je nutné předvést na SkiPivu totiž notně vyhládne. A výsledky? Ty už znáte z ČeTKy.
O části následné, večerní, informovat nemůžu neb jsem se zanořil do spacáku. Tak tedy jen z doslechu – polibky na dobrou noc pro Bášu od Štěpánka a Fujdy byly obzvlášť vášnivé. Rvačce na diskotéce se borci z TAP chlapsky vyhnuli – využili naběhaných úseků a vypařili se rychlostí 3:15/km. Fujdova košile prý není roztržená, je jen řidká.
A na závěr? Dík Želvo!! Z náročné soboty se teď týden rekreuji pod trapnou výmluvou, že mám angínu. Prosba pro rok 2006 – posuň SkiPivo tak, aby olympiáda následovala bezprostředně po tomto závodě zkušených. Takhle totiž z olympiády nemám absolutně nic, marodím týden před zažehnutím ohně.
V pelechu sepsal s angínou simulující MH

PS.: Zvláštní bonus by měl dostat Báša. Kromě ztráty SIMky se mu zadařilo i zničit hůlku…
P.S.P.S. Ono to vypadá, jako bych se tam ožral a nevěděl, co dělám a bylo mi to navíc úplně jedno a ono, je to bohužel pravda. Báša

Drobky ze semináře pořadatelů pražských závodů
GIGA SPORT CUP – tentokrát celoroční soutěž sestávající se ze 14-ti závodů (jaro+podzim). Počítá se 9 nejlepších zářezů. Umístění se boduje systémem podobným světovému poháru. 
 všechny závody GIGA jsou zároveň pražskými, veteránskými  i středočeskými žebříky.
	v kategoriích HD 35, 45, 55 budou vždy 2 kategorie – L – dlouhá (bude se z ní počítat žebříček) a K – krátkou, pro netrénující seniory a greenhorny.

kategorie HD 21 A, B budou také přejmenovány na L a K. Procentuální hodnoty časů vítězů  L vůči K jsou: klasická trať– 65%, ZT – 75%, KT – bez zkrácení
PPŽ – 6 závodů na jaře – Ríšou bylo apelováno na rozumnou délku tratí, přesnost zavádění a zákresů a včasné a úplné vyhotovení výsledků.
od roku 2003 nebude již DKP půjčovat svoje stojany na SI pořadatelům závodů pražské oblasti. Držáky na krabičky, které se dají připevnit ke standardnímu stojanu, vyrábí Nová Paka a přijdou na cca 65,- / kus. 
velkou pozornost je třeba věnovat při převzetí sponzorského materiálu a SI sady na PTU. Při vracení SI jsme povinni poskytnout protokol SI manager aby bylo poznat, jak dlouho která jednotka fungovala.
	sada SI obsahuje kontroly 61 – 140 s výjimkou těch, které jsou v pravidlech zakázány (tušim např. 66, 68, 89, 86, ale jistej si moc nejsem). Dobré je ale zkontaktovat týden před převzetím posledního uživatele SI a poptat se ho na aktuální stav (ztráty, vybité baterie atd atp).
jo a Tomík Vrabec má u Miloše diplom z podzimu.

Vše dobré a hlavně zdraví Vám všem přeje mh

Tréninky v březnu a dubnu
Po – volno 
Út – 16:30 Datacentrum – běžecký trénink
St – od dubna mapové výjezdy od 16:00 z Buďejárny – sledujte www
Čt – 16:30 Datacentrum – běžecký trénink
Pá – 16:30 Přehrada – chatička č. 1 – od konce dubna začínají tréninky mladých.

Bobři jsou dobří
Jelikož se ve Sparťánkovi píše hlavně o OB závodech (Michalův předchozí článek je výjimkou potvrzující pravidlo) na které většina z vás jezdí a tudíž, tak nějak ví, co se tam dělo nebo děje. Chtěl bych vám teď něco napsat o jednom netradičním závodě, který se konal loni na podzim.
Mistrovství ČR v extrémním závodě štafet aneb Bobr cup 2001 se konal jednu chladnou říjnovou sobotu v Litovli na koupališti. Závodu se účastnilo 180 tříčlenných štafet a skládal se ze tří úseků – 1. úsek = 15km kross s vloženým 5x broděním řeky Moravy + 100m úsekem v hluboké orbě a cca 50m kukuřičným polem. 2. úsek = 25 km MTB kross country s třemi brody.  3. úsek = 6 km v rychlostním kajaku + 100m běh s lodí na ramennou a závěrečný skok do bazénu z rampy (samozřejmě opět v lodi). 
Jelikož na kole nejsem zrovna dvakrát silný a u rychlostního kajaku nerozeznám, kde je předek a kde zadek zůstal na mě v naší štafetě úsek první a to běh. 
Ještě něco k mým dvěma kolegům, bikerovi Liborovi a kajakářovi Bazimu. Seznámili jsme týden před závodem po internetu, já jsem hledal bikera a kajakáře a oni hledali běžce. Email dal email a tak jsme se setkali dvě hodiny před startem a to byl akorát čas na to trochu se hecnout obhlídnout terén, rozcvičit se a vyrazit. 
Hromadný start 160 chlapů a 20 ženskejch byl docela drsnej zvlášť, když zhruba po 300m následovala již dříve zmíněná podzimní orba. Vyplatila se mi pečlivá obhlídka terénu a tak volím pravou brázdu. Je sice dál ale za to je míň hluboká a nemusím se mačkat na levé straně. Po orbě se vrháme hned do prvního brodu. Voda je tak po kolena a je docela studená. Vylézám z koryta a smažím to po polňačce zpátky ke koupališti. Druhý brod. Voda je ze začátku po kolena pak po koulena a nakonec nad pás. Vylézám, teče ze mě jako z hastrmana a probíhám po rampě přes koupaliště. Komentátor huláká, lidi hulákaj, nějakej pořadatel huláká 12, 13, 14 …, moje plíce přímo řvou, asi jsem to ze začátku přehnal! Vybíháme z koupaliště a já zvolňuju. Tohle tempo by mě nepřivedlo do cíle, ale na JIPku do Olomouce. Nechávám se předběhnout skupinkou asi 10 lidí a zkouším se zavěsit. Nějak to ale nejde. Ztrácím metr, dva, tři. Utrhli mě! No nic další skupinka mě předbíhá a bohužel opět stejný rituál. Nějak mi to nejde. Je to furt rovina a já nejsem schopnej valit dostatečně rychle. Když už propadám beznaději, vybíháme z lesa na louku, tam lidí jako na pouti, Tv kamery a splav. K vodě asi tak dvoumetrovej padák a někdo řve skoč! Tak jsem skočil. Málo kyslíku, nezatejpovaný nohy, kluzký kameny prudká voda = ideální kombinace na pěkný výronek, ale dopadlo to dobře. Kolem mě propluli dva soupeři, snad je dole vyloví! Přebrodil jsem raz dva a zařadil se do jedné skupinky. Tempo se uklidnilo a tak můžu začít i přemýšlet, kde a jak asi běžím a co mě ještě čeká. Není to zas tak špatný. Po brodu jsem si dost polepšil. Na cestě k cíli nás ještě čekaly 2 brody a kukuřice. Překvapivě jsem se nějak zmátořil a dokonce i něco stáhnul a tak jsem Liborovi předával bobří kolík na 27. místě se ztrátou 9. minut na prvního.
Nevěděl jsem jak Libor jezdí i když jeho výbava mohla lecos napovědět, ale jelikož se spíše držím hesla: „Nezáleží co máš na nohách, ale co v nohách“ jsem se v klidu vyklusal, usušil, převlík a šel fandit. Libor se k brodu přiřítil na skvělým 16. místě s zhruba 18 minutovou ztrátou, což mě udělalo obrovskou radost a našemu finišmanovi Bazimu možná taky i když jeho komentář: „Vy jste hovada! Já myslel, že budem někde kolem padesátky!“ tomu moc nenasvědčoval. Baz vzal kolík, skočil do vody, přeplaval k lodi, nasednul a odpádloval proti proudu takovou rychlostí, že jsem si ani nestačil uvědomit, jak to všechno udělal. Za ½ hodiny byl zpátky. Vylezl na rampu a perfektně se v lodi sklouznul dolů do bazénu a my jsme tak skončili na celkovém 18. místě. 
Spokojenost vládla na všech úsecích. Kluci přiznali, že tak vysoko nepomýšleli a i já jsem byl spokojenej. Vyfasovali jsme oběd, pifko a pak už jenom očumovali doprovodné akce a ženské. Večer bylo vyhlášení s fakt kvalitníma cenama a pak párty.
Co říct na závěr. Orienťáci, bikeři i vodáci mají dost společnejch věcí, ale vždycky je tu něco jiného a tak koho na podzim už nudí lampióny, nechť se mnou příští rok vyrazí na Bobr cup 2002. 
P.S. Ale já už štafetu mám! 
	Báša

