silvestr 2005
chrustenice 2006

5 nejlepších:
Japonsko
masters
(9,67)
Austrálie
mixed (9,50)
5 nejhorších:
Japonsko
ženy (6,82)
Kanada mixed
(6,90)
Japonsko

ročenka

2006

v tomto čísle naleznete:
• konec sezóny 2005 • discgolf • sezóna 2006 • EUCF

Drazí přátelé, sportovci!

kam za létající kultůrou

Z mrtvých vstání vašeho oblíbeného skoro
periodika a potažmo mé není další díl
seriálu Battlestar Galaktica, ale nefalšovaná
skutečnost. Stydím se a omlouvám se
za to, že to trvalo tak dlouho! Úraz mě
přinutil vystoupit z dvanáctiletého vlaku s
jmenovkou Ultimate. Následná rehabilitační
pauza se až překvapivě snadno změnila
v neplánované prázdniny. Dlouho jsem
si nebyl schopen přiznat, že se skutečně
flákám a že je to již v takovém stádiu, že
vlastně potřebuji pomoct.
------Později zemřel Ježíšův přítel Lazar. Když
se Ježíš dostal do jeho bydliště, byl Lazar
již čtyři dny mrtvý. Jeho sestra Marta byla
sice hluboce zarmoucená, ale přesto řekla
s nadějí: „Vím, že vstane při vzkříšení v
posledním dnu.” Ježíš však šel ke hrobu,
přikázal, aby odstranili kámen, a zvolal:
„Lazare, poj ven!” A Lazar vyšel. — Jan
11:11-44.
------Snažili jsme se do tohoto čísla dostat
co nejvíc z konce roku 2005 a celého
roku 2006, ale jak jistě chápete, stalo se
toho tolik, že by to nebylo možné, ani
kdybychom všechny ty články skutečně
měli. Pokud tedy budete mít po přečtení
následujících stran pocit, že tu chybí něco, k
čemu máte co říci, neváhejte a pište. Naše
emailová schránka past.redakce@gmail.com
je vám doširoka otevřena. Hezké čtení mezi
laškujícími sněhovými vločkami….
Lazar

• leden 6-7/2007 /dresden/
Nacht der langen Stollen
/jedna lasička na lajně/
info: www.drehstn-deckel.de

• leden 6-7/2007 /vcarsko/
The Flying DAHU /hut/
info: patrick.naef@unine.ch

• leden 13-14/2007 /chomutov/
HMČR /open, ženy/
info: http://monkeys.jinak.cz

• leden 20-21/2007 /praha/
Beach trunaj /plážová exhibice/
info: www.cald.cz

obsah
1. ald informuje
4. boa cup / mr 05 / rosice

svatby podle ...

5. cel finals 05 / lb
pedboj / mr 05 / mixed
6. poho 05 / discgolf
7. skalka 05 / discgolf
8. on fire 06 / rotenburg
11. chomutov / hmr 06 / 			
open & women
12 . winterflug 06 / berlin
13. frisbeercup 06 / praha

14. paganello 06 / riviera di rimini

... Lenky a Maňase

16. rozhovor / jan kaer novk

• leden 27/2007 /zelen pruh/
Opičárna /open,pro nováčky/
info: http://monkeys.jinak.cz

• nor 11-12/2007 /praha/
Frisbeercup /open/
info: www.praguedevils.com

• nor 11-12/2007 /rottenburg/
On Fire 07 /open, ženy/
info: www.skywalkers.de

• nor 17-18/2007 /st/
HMČR /mixed/
info: www.cald.cz

• nor 25-26/2007 /plze/
Yellow submarine /mixed/
info: www.zlutazimnice.cz

P.S.: Markeetko díky!

• bezen 11-12/2007 /innsbruck/
InnD´Or /mixed/
info: www.arno@flying-circus.at

... Ivy a Saši

20. chrast 06
21. wonderful copenhagen 06 / koda
22. akademick hry / brno
23. strakov / mr 06 / open & women

... Katie a Bryna

24. windmill windup 06 / amsterdam
25. EUCR / norimberk
28. pedboj / mr 06 / mixed
31. ladronka / praha			
beach plze
32. oknko do pravidel
33. EUCF / Florence
34. rozhovor / jana vejmelkov
36. sezna 2006 / discgolf
39. akce rozvoj
40. kecy - hecy

... Tiny a Me2da

• bezen 24-25/2007 /Vienna/
Vienna winter league
/open, ženy/
info: www.ultimatevienna.com

• duben 6-9/2007 /Rimini/
Paganello /open, mixed, ženy, jun./
info: wwwpaganello.com

... H a n k e a H o l o u b k a

2005

Česká Asociace Létajícího Disku
P.O.BOX 199, 160 41, Praha 6
cald@cald.cz, www.cald.cz

čald informuje
Resumé schůzí VR ČALD :

skupiny (VG, Jan olta, Jana Vejmelková).
EFDF dlouho nereagovala a nakonec
ádost odmítla ve prospch britského
Southamptonu.

Hlavní události roku 2005
1.Ekonomika:			
Schválen rozpoet na rok 2005 a 2006.
Obchodník				
Schválen dodatek . 2 stávající smlouvy
s obchodníkem na 12 msíc pjka
40 000K na 24 msíc (leden 2007).
Pjka pro reprezentaci WUGC finsko.
Půjčka HB			
ALD poskytla enskému týmu pjku na
team fee na mistrovstv evropy klub do
Rostocku, pjka byla v poádku a vas
vrácena.

ročenka pasti 2006
frisbíjový obèasník
Øeditelé a Vydavatelé:
tamagoi, clue, katy, dejf & carlos
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létat je tak snadné

V reii VR ALD uspoádáno HMRČR
Mixed.
Akademické Hry*			
Jan Filandr se snaí zaadit frisbee ultimate do akademických her, mix 5 na 5,
VR zjiuje blií informace o podmínkách
úasti.
5. Reprezentace			
Nabídnuté spoty pro klubové mistrovství
evropy: 1 x Open, 1 x eny, 3 x Mixed, 		
1 x Masters. 			
VR rozhodla o úasti jednoho open a jednoho enského týmu: Terrible Monkeys
(+PD) a Hot Beaches.

2. Propagace:
Web ČALD			
www.cald.cz i www.frisbee.cz
pesmrovány na www.cald.cz.

co se děje

vr ča l d

byly

Na adrese www.cald.cz je zprovoznn
nový web ALD. lenové VR budou
prbn doplovat informace do jednotlivých rubrik.
Samolepky			
tpán Materna piel s návrhem vyrobit
samolepky s jednoduchými ikonami odkazujícími na fair play apod., které by dostal
kadý len ALD k distribuci. Ve spodní
sti vech samolepek webový odkaz
na frisbee.cz na tomto webu se pi jeho
zobrazení objeví motivy ze samolepek.
Staré informaní letáky dochází a jsou
neaktuální.

6. Rozvoj - vzdělávání:		
kolení uitel a turnaje pro dti probíhají
pod taktovkou skupiny Rozvoj.
Skripta v titné podob dola.
Jsou k dispozici elektronicky, pro poteby
kolení uitel je distribuováno video na
CD-ROMu.
7. Členství v ČALD*:
a) Polplatky se budou vybírat na kalendání
rok a zstávají ve stejné výi. Noví hrái
100 K, stálí hrái 200 K.

Návrh na shromádní promo-archivu*
3. Dokumenty ČALD:		
Stanovy - doeena zmna, zveejnna
na webu.
4. Organizace turnajů:
EUCC07 - PRAHA*			
Odeslána ádost o poadatelství ME
klub v roce 2007.
Hledaní organizátor, formace organizaní

b) Noví hrái (hrái, kteí se jet nikdy
nezúastnili ALDového turnaje, neexistuje být nový hrá 2x) mají první turnaj
zadarmo.
c) zaveden poplatek za ALDový turnaj
pro neleny 50 K
d) striktnjí vybírání a sledování soupisek, budou na netu, v rámci pipravované
databáze, vdy ped turnajem, doplní je
»
kapitán týmu.



co se děje

vr čald
e) zavedeny kartiky se jménem a
evidenním íslem, vdy na jeden
kalendání rok, výhody - disk od erta pro
leny za 300 K a pracujeme na dalích.
Poznámka:
V září 2005 se konala Valná hromada
ČALD a byla zvolena nová výkonná rada
ve složení (spolu s funkcemi, které se
jednotliví členové uvolili plnit) všechny
kroky nové VR jsou v tomto dokumentu
označeny *.
Nová VR ČALD:
pedseda: Jana Vejmelková		
tajemník: David Průcha		
stk: Petr Schreiber, Jiří Vaníček
komunikace: Ivan Fibír		
golf: Martin Slížek 		
freestyle: Štěpán Materna		
rozvoj: Štěpán Materna		
granty: Lucie Frisová
VR si pizvala k externí spolupráci:
legislativa: Vít Grigartzik		
ekonomika: Radka Balážová		
evidence len: Jan Malý
Stále probíhají kolení uitel pod vedením
skupiny Rozvoj (v podstat nezávislé na
VR):				
Jan Papá Filandr, Kristina Klímová

2006

Agentura MVP			
Navázána spolupráce s agenturou MVP,
která poádá zábavné a sportovní akce pro
dti a mláde. MVP bude nabízet frisbee
jako souást programu svých akcí.

Granty				
ALD podal ádost na MMT o financování stedokolské ligy. Rozsáhlé akce na
podporu hry ultimate s celorepublikovým
významem.

3. Organizace turnajů:

Sponzoring			
Pod hlavikou ALD probíhala jednání o
pípadném sponzoringu s firmou EZ, a. s.
bohuel neúspn. Byl vytvoen základní
prezentaní materiál. V lednu se uskutení
pláový promo turnaj, kam budou pozváni
zástupci potenciálních sponzor.

EUC 07 – PRAHA			
EFDF nám odpovdla. ádost ALD o
poadatelství ME klub v roce 2007 nebyla
vybrána. EUC 07 bude v UK.
MR				
Ve spolupráci s VR ALD byla uspoádána
vechna MR.
Akademické Hry 			
1. Akademické hry - 4. 5. 2006 se
uskutenily na hiti VUT v Brn.
Náklady za pronájem hit, ceny a
pípadn i cestu týmu, které nesla ALD
dosáhly celkem 10 000 K.
4. Reprezentace:			
ALD zaplatila vstupní poplatek na EUC
07 za reprezentaní týmy v kategorii open,
mix a junioi. Do zaátku února musí padnout definitivní rozhodnutí, které kategorie
se opravdu mistrovství zúastní. Zaplacené
poplatky uhradí po vytvoení drustev sami
hrái.

Poznámka:			
Na Valné hromadě v září 2006 je rozšířena
a upravena výkonná rada:
Noví ádní lenové: 			
Radka Balážová - ekonomika; rozvoj; propagace (píspvky na web)
Petr Haering - web - technická stránka,
obsah; repre - komunikace		
Lukáš Filandr - stk-liga; web - technická stránka			
Bryn Perkins - rozíení lenské základny
Alena Semerádová - komunikace CEL
Z kontrolní komise odstoupil:		
Petr Haering
Nový len kontrolní komise:		
Kristina Medková

5. Rozvoj - vzdělávání:
Na innost a hospodaení ALD bude
dohlíet kontrolní komise ve sloení:
Lenka Čamrová			
Petr Haering			
Jiří Blahout
Hlavní události roku 2006
1. Ekonomika:			
Pipraven rozpoet na rok 2007 (bude
schválen v lednu). 			
Doeeny pohledávky za hrái vyplívající z
MS 2004 ve Finsku.

Ladronka 2006			
Prezentace frisbee sport na akci Ladronka
2006 (zrekonstruovaný statek na Praze 6,
v oblasti trénuje ada tým a pravideln se
zde hraje discgolf) probhla 23. 9. 2006.
Akce se zastnilo podle poádající agentury asi 10 000 návtvník.
Sport pro všechny			
Exibiní turnaj probhl v kvtnu 2006.

2. Propagace:

Den proti Diabetu			
Workshop frisbee ultimate se studenty
Gymnázia Na Vítzné pláni.

Web ČALD			
Byl vytvoen Newsletter", pravidelný
informaní mail pro (zainteresované) leny
ALD - první bude rozeslán v lednu 2007.

Školení učitelů, turnaje pro školy		
Probíhala kolení uitel pod vedením Mgr.
Jana Filandra. V Plzni se konal turnaj pro
základní a stední koly.

Samolepky			
ALD vydala samolepky s jednoduchými
ikonami odkazujícími na fair play. Ve
spodn sti vech samolepek byl umístn
odkaz na frisbee.cz.

Skautský turnaj v Hradci Králové		
Exhibiní utkání na skautském turnaji.



6. Granty a sponzoring:

Nový externí len:			
František Fencl - organizace ligy
Stávající lenové - zmny: 		
Jiří Vaníček - pesouvá se na granty a
PR				
David Průcha - tajemník VR v prosinci
odstupuje z VR a stává se externím
lenem
Ostatní zastávají stejné posty:		
pedseda: Jana Vejmelková		
stk: Petr Schreiber			
komunikace: Ivan Fibír		
golf: Martin Slížek			
freestyle: Štěpán Materna		
rozvoj: Štěpán Materna		
granty: Lucie Frišová		
extern:				
legislativa: Vít Grigartzik		
evidence len: Jan Malý
kontrolní komise:			
Lenka Čamrová			
Jiří Blahout

ročenka pasti 2006

co se děje

vh 20 0 6

předboj

Cíle pro rok 2007:

Ženy: nebude kvalifikace jen MR.

Sekce rozvoj:

Open outdoor: 3 turnaje, první dva bodované otevené i zahraniním týmm, tetí
mistrovství (MR uzavené), rozdleno do
dvou výkonostních skupin podle výsledk
bodovaných turnaj, horní skupina
nejlepích 6 tým a ostatní druhá skupina.
Samozejm bude záviset na potu tým,
které se budou MR úastnit.Bodování: od
1 do potu eských tým, které se turnaje
zúastní.				

a) prezentace frisbee na 3 letních hudebních festivalech
b) aktualizace leták, plakát, skript a atd.
c) kolení uitel, turnaje pro koly - obnovit innost
d) vytvoit prezentaní materiály pro agenturu MVP, sponzory a granty

Reprezentace EUC '07		
Jak pravdpodobn vte, letos bychom chtli
na EUC v Southhamptonu postavit Open a
Mixed tm. Abychom byli schopni týmy postavit,
potøebujeme znát poèet lidí, kteøí by stáli o to
reprezentovat v Open a Mixed kategorii.
Trenéři open divize: Tomek PD, Nahtan 4F
Trenéři mixed divize: ja a Kaer Z, 		
mon by pleitostn vypomhal Bryn TM
Požadavky:				

MR Mixed: samostatná akce bez kvalifikace.

Ideln poet lid open: 20-30		

d) Hrám byla oznámena plánovaná
úast reprezentaních výbr na ME 2007
v Southamptonu.

Zjemci by mli splovat nsledujc podmnky:

e) Pedsedkyn vyzvala hráe aby se
zúastnili exhibiního turnaje 30. 10. 2006
v Hradci Králové na podporu místního
týmu a k úasti na exbibiním turnaji na
podporu Píseckému týmu.

to co trenéøi urèí ¾e se má trénovat (i nad rámec

3. Radka Baláová pednesla zprávu o
hospodaení za rok 2005.

c) chtìjí být na turnaj pøipraveni v co nejlep¹í

Ideln poet lid mixed: 10-15 (chlap)

Ostatní:
e) úspné sestavení reprezentaních
výbr a reprezentace na EUC 07

a) chtìjí a budou trénovat spoleènì taktiku a kondici + kondici samostatnì nebo v malých skupinách

f) organizace ligy, zapojení nov vzniklých
tým a jejich podpora
g) získání sponzora pro ligu 07

ZÁPIS Z VH – Předboj u Prahy

tréninkù svého klubu)
b) budou obìtovat svùj volný èas kvùli tréninkùm a
turnajùm (urèíme pøi schùzce)

fyzické a psychické koncici a nechtìjí o tom jen
kecat u piva

24. záí 2006

4. Zpráva kontrolní komise - bez výhrad. Z
kontrolní komise odstupuje Petr Haering

d) nebojí se konkurence		

1. Prezence
2. Zpráva o innosti VR ALD

5. ME 2007 - poadatelství nám EFDF
nebylo pidleno.

Tm, e pojede mixov i open reprezentace,
tak vznik opravdu velk poptvka zejmna po
chlapech. Naplnit tuto poptvku v rmci esk

Jana Vejmelková informovala o probhlých
akcích ALD,

6. Doplující volby do Výkonné rady ALD.

monost lidem, kte by mohli mt tendece vzdt

Kandidují:				

to jet dve ne zanou (protoe tam pece

a) Akademickém mistrovství v ultimate.
b) lenm ALD jsou po zaplacení píspvk
na rok 2006 vydávány lenské kartiky,
spolu s 5 ks propaganích samolepek.

je spousta lepch lid, co se tam dostanou a

Radka Balážová			
Lukáš Filandr			
Bryn Perkins			
Petr Haering		
Alena Semerádová

pojedou, take to vlastn nem cenu - jene te
nastv situace, e monost probojovat se do
jednoho nebo druhho tmu je reln pro opravdu
hodn lid). Jet jedna vc, kterou by mon bylo
vhodn neopomenout - chceme mt reprezentaci

c) Liga 2007
editelem ligy byl jmenován František
Fencl.
V roce 2007 se uskutení halová a venkovní mistrovství v kategoriích Open, eny
a Mixed.
Detaily pro ligu:			
MR outdoor probhne open i eny ve
stejný víkend.

Republiky se zd tm nemon, ale nabz to

esk Republiky, ne Prahy. Samozejmost budou

Baláová: +, -0, ?1
Filandr: +, -5, ?14
Perkins: +, -1, ?5
Semerádová: +, -1,?3
Haering +, -3, ?5

zvolena		
zvolen		
zvolen		
zvolena		
zvolen

vkendov trninkov kempy a podobn vci.
Tud bylilt mimo Prahu neme byt pekkou,
pokud hr jinak ostatn podmnky pro reprezentaci
spluje.
Pokud pøemýl o OPEN nebo MIXED repre

7. Doplující volba lena kontrolní a revizní
komise:				

na rok 2007, kontaktuj bu Tomka (open)
- tomas.vesely@email.cz nebo Kaera (mixed)
- kacerr@developers.zlutazimnice.cz

Medková :+, -0,?1		

zvolena

				
NEODKLÁDEJ TO NA ZÍTRA, OZVI SE HNED!
				

eny budou hrát v sobotu a open zane
v sobotu odpoledne a bude pokraovat
v nedli.

létat je tak snadné

Zeptejte se také u Vás v týmu na tréninku a

Zapsala: Radka Baláová		

n

řekněte lidem a se ozvou.



září 05

mistrovství

boa cup

/ mčr 05 / open & women

Klrka (Z)

Pořadatel: pespoln tm Boa		
Místo konání: Rosice 		
Ročník: 2. 			
Datum konání: 10. - 11. 9. 2005
Počet týmů: 9 open, 4 ensk tmy
Startovné: 350 K 			
Ubytování: stany 			
Jídlo: sndan - klasika na hiti,
veee - smak nebo gul t na hiti,
pes den oberstven ve stnku u hit
Hrací plocha: 2 hit v Rosicch a 2 v
Pestavlkch.

K

olik tým se 2. roníku Mistrovství R
v kategorii Women zúastní, bylo jet
pomrn krátce ped turnajem nejasné.
Nakonec se daly dohromady týmy tyi
- Z doplnná FUJ, PD s hrákami z
ATRUC, P7 s hrákami z RV a TM. Pesto
mly vechny týmy problém s potem
hráek. Jako Zimnice jsme mly 9 hráek
a byla to docela silná sestava (Ája, Katy,
Janika, Pipi, Zdeka, Klárka, dvojata Jana
a Martina a malá Zuzka). Nelo vak jen
o jednorázové spojení pro tento turnaj,
ale v takovém sloení bychom rády jako
oficiální enský tým zaaly fungovat. Naí
výhodou asi bylo, e jsme i po Rostocku

results
open
1. Fuj
2. Prague Devils
3. Yellow Fever
4. Terrible Monkeys

dál spolen trénovaly. A tak to pro nás
byla první turnajová ance. Chty jsme si
pedevím dobe a pohodov zahrát.		
První zápas jsme hrály proti TM a a
neekan hladce jsme zvítzily (9:1). Bylo
znát, e TM mly dost nových tváí, pesto
staten bojovaly a dokonce. Výhra,
sluníko a pohoda nás píjemn naladily
do dalího zápasu, a to proti PD, na který
jsme byly pipraveny jako na poádný souboj. První ást byla celkem vyrovnaná, ale
v druhé pli bu PD doly síly nebo chu
hrát, a tak jsme zvítzily (11:6). Poslední
sobotní zápas nás ekaly hráky P7. V té
dob jsme u vdly o jejich vyrovnaném
zápase s PD, který skonil o bod výhrou
PD, a tak jsme nic nechtly podcenit. Celou
dobu jsme se petahovaly o body, ale v
závru jsem natstí mly víc sil my (9:4).
Na P7 bylo vidt, e jsou více sehrané (asi
mají u nco spolen natrénováno).
Druhý den zaal opt hrou proti TM. Do
semifinálového zápasu jsme ly s tím,
e tak snadné jako první den to nebude.

Holky z TM se v prbhu turnaje lépe
sehrály, pesto nám herní pevaha zstala
(9:4) a my se tím pádem dostaly do finálového souboje. Ve druhém semifinálovém
zápase se utkaly týmy PD a P7. Jeliko si
svoji jednobodovou výhru PD proti P7 u v
sobotu vybraly, byla ada na P7 (7:6).		
V letoním enském finále se tedy proti
sob postavily týmy Z a P7. Pestoe
vechny hráky Z, krom malé Zuzky,
odehrály i zápasy s open týmy, mly jet
dost sil na výsledné skóre (11:4).
Pocit z vítzství je fajn, ale snad jet
hezí jsou pocity z nálady v týmu. Hrály
jsme spolu, s nasazením, s chutí hrát a bez
negativních emocí, které bývají nevarem
enských tým. V naich podmínkách je
tké poádat Mistrovství en. Je úspch,
e se podailo postavit 4 týmy, ale tím
snaha eských hráek nekoní. V souasné
dob se snaíme postavit 2 kvalitní týmy,
které budou brázdit evropská hit. Jedná
se vícemén o spojení PD/TM/Atruc a Z/
FUJ/P7.
			
n

5. 3SB
6. Atruc
7. Boa
8. Rektální Vyšetření
9. Dynamo Frdel			
					

women
1. Yellow Fever
2. Prague 7
3. Prague Devils
4. Terrible Monkeys
Spirit open: Fuj			
Spirit women: PD & P7
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2005

cel finals 05

/ láb Sk /
results

Místo konání: Lb (Sk) 		
Ročník: 3..? 			
Datum konání: 17. - 18. 9. 2005
Počet týmů: 8 open, 3 ensk tmy
Ubytování: stany 			
Jídlo : sndan - klasika na hiti, veee
- v mstn restauraci, pes den oberstven
ve stnku u hit.

open
1. Four Fingers
2. Opičí Prd
3. Big EZ
4. Upsadaisy
5. ??

T

ake dlho oakávané finále je tu a
poasie sa na nás pripravilo ako sa
patrí. V piatok bolo ete pekne, ani slnko
nepieklo, ale v sobotu a v nedelu sa pekne
vyzúrilo. Sobota dá a zima, v nedelu len
zima a silný vietor. 			
Ihrisko bolo celkom fajn. Problém bol
s oznamovaním asu, nebolo hlásených
last five minutes, nebol captains meeting.
Proste prilo mi to ako nejaký obyajný
turnajík. Zázemie ako sprcha, toalety boli
tie za -5 bodov. Jediné o vyzdvihnú
bola super cigánska v bufetíku.
n

6. ??
7. ??
8. ??
women
1. Hot Beaches
2. ??
3. ??
Spirit open: Ufozd
Spirit women: ??

předboj

/ mčr 05 / mixed

Datum konání: 24. - 25. 9. 2005
Počet týmů: 6 			
Ubytování: stany 			
Jídlo: veee - smak nebo gul.

C

esta do finle nebyla rozhodn nijak
lehk, zvl pro tm obhajujc losk
titul v tto kategorii - Prague Devils. V
základním kole sice budoucho vtze,
lutou zimnici, bez vtích problém porazili, pozdji ale podlehli týmu Terrible monkeys. Díky vydaené odvet v semifinále
pecejen mohli bojovat o zlato, tentokrát
to vak byla lutá zimnice komu se odveta
podaila a zvítzila 16:13.		
n

results
1. Yellow Fever
2. Prague Devils
3. Terrible Monkeys
4. Atruc
5. Dynamo Frdel
6. Pražská sedma
Spirit: Atruc

létat je tak snadné



mistrovství

sezón a

discgolf

pohoda

pohoř 2005
A

hoj, jsem bývalý reprezentant ve
vrhu koulí, moje kamarádka, Helena
Fibingerová, byla koncem prázdnin na
dovolené v zahranií a nemohla Vás
tak informovat o discgolfovém turnaji na
Pohoi. A tak m poprosila, jestli bych
místo ní nenavtívil tento turnaj a nenapsal
pr posteh. as jsem ml, tak jsem jel.
Podle zpráv, které jsem dostal, bylo u
nkolik dní dopedu jasné, e letoní Poho
bude na eské discgolfové pomry velká
akce. Bylo pihláeno 29 lidiek, co je prý
na ligový turnaj poet více ne uspokojující (ba pímo rekordní). Krom tradiních
jmen z eských discgolfových luh a háj
(jen namátkou teba Dany nebo Marák)
se ukázala hlavn velká pohoská líhe
mladých nadjí, která obsadila celou
juniorskou sout. Pijeli ti chalani zo
Slovenska a dva Ameriani, Mark Trubl a
jet Reymond Tomek - u podle píjmení
je jasné, e jeho koeny sahají do zdejích
kraj. A spousta dalích - vtinu jsem
samozejm neznal.
Dozvdl jsem se, e se budou hrát ti
kola, první a tetí na 25 jamek a druhé
na 10 jamek, to aby zbylo dost asu na
vloené disciplíny v sobotu veer. O he
ale pozdji. Rád bych Vás nyní informoval
o zázemí a pohotní, které na sportovce na míst ekalo. Dva sudy piva byly
pipraveny na haení ízn, k jídlu pak byly
pipraveny buty na pátení veer a zelná
polévka a gulá na sobotní den. Dopedu
bylo prý inzerované prase, ale na míst si
museli nechat vichni zajít chu v sobotu
veer ekala na hladovce na grilu - akorát
kuátka (ale zas jich bylo hodn). Jet
bylo ve doladno nkolika svainkami a
podobn. To ve (vetn prvních pti piv)
bylo zahrnuto ve startovném 200,- K.
Te u tedy k té he. Hrái byli nasazeni
do ty skupin, piem nejvtí zájem
byl kupodivu o skupinu D. Bylo jasné, e
tato skupina bude brát celý turnaj hodn
rekrean, a e v ní bude pravdpodobn
nejvtí legrace. Krom toho vyráela na
kurz a poslední, a bylo dost asu se po
ránu upravit na hru ( zejména po pátení
uvítací párty). Hra potom zvolna a píjemn
plynula, hrái se pedhánli v originálních
a efektivních hodech a poád bylo na co
se dívat. Asi nejvtí vychytávkou" od



na pohoři

Remigius Machura
(host)

organizaního týmu bylo zásobování skupiny D pivem bhem prvního kola pímo v
lese, a to pomocí motorizované jednotky
- opravdu skvlý tah!
Po vydatném obd bylo odehráno zkrácené druhé kolo, a potom se
u vichni soustedili na dovednostní
soute. Nejdíve byla na ad sout o
nejdelí hod. Kadý úastník ml ti pokusy a úkolem bylo hodit disk co nejdále
poadovaným smrem. Z vítzství v této
disciplín se nakonec radoval Chorche,
jemu k maximální vzdálenosti pomohl i
bojový pokik o soto gari". Po zásluze byl
odmnn novým diskem s pkným obrázkem. Druhou soutí, která se protáhla a
do tmy, bylo klání v dohazování do koe.
V okolí venkovního posezení byla vytyená
trasa s nkolika koi a odhoziti a úkolem hrá bylo nasbírat co nejvíce bod,
piem na kadém stanoviti ml kadý ti
pokusy. Pt nejlepích pak postoupilo do
finále, z nho se nakonec vykrystalizoval
vítz. Tím se stal nakonec Marák. Poté u
se hlavn jedlo, pilo a hodovalo. Kuátka
postupn mizela z grilu, pivo ze sud a
pozdji i hrái do spacák.
Nedle se probudila do sluneného
poasí a na vechny ekalo tetí kolo. V
pedních skupinách se bojovalo o postup
do finále, ve skupin D nkteí bojovali hlavn o holý ivot! A naráz tetí
kolo skonilo a pak se poítalo, poté
se pepoítávalo, protoe nkteí jedinci
nebyli schopni samým vyerpáním správn
seíst pár ísel, ale nakonec se vichni
dobrali zdárného konce a bylo jasno, kdo
pjde do finále. Jmenovit: Mark -9, Rey
a Dany -6, Jedla -4, Úd -3. lo tedy hlavn
o druhé místo, ale mohlo se stát jet
cokoliv. Pokusím se te v krátkosti popsat

výkony jednotlivých hrá ve finále. Mark
si s pehledem udroval svj náskok, a
kdy u mu njaký hod nevyel, tak hned
v záptí triumfoval perfektním píhozem
nebo dlouhatánským dohozem, které on
opravdu umí. Dany si boj o druhé místo
prohrál nkolika málo chybami, které si
na rozdíl od nj Ray odpustil a i se svým
prasostylem" nakonec dosáhl na stíbro.
Petahovanou o tvrté místo nakonec
vyhrál Jedla, kdy (hlavn ke konci) se Úd
zdál u ponkud zválcovaný".
V enách se vítzkou stala Evex, i kdy
byla pvodn vyhláená na druhém míst
za Vendulkou, ale po pepoítání výsledk
bylo ve uvedeno do poádku. V juniorech
má prvenství pedplacené Hanís, alespo
do doby, ne mu na Pohoi doroste njaká
konkurence, anebo nkterý zkuený hrá
njak záhadn omládne.
Co íci závrem? Poasí vydrelo do
poslední chvíle, zaalo pret a pi
vyhláení výsledk, co u nikomu nevadilo. M osobn se ten turnaj z pohledu
diváka moc líbil, proto m pekvapilo, e
po turnaji probhlo po internetu nkolik
sice pravdivých, ale hodn kritických vt
typu: Jak je moné, e se za celý turnaj
objevila jen jedna jediná láhev slivovice
a to jet tajn!!! Píu si velké mínus!"
nebo jiná: Piva bylo dost, ale dolo vdy
v nejmén vhodnou chvíli." Urit ale bylo
tch pozitivních vcí daleko víc a pohoský
turnaj opt nikoho nezklamal.
n
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v liberci

Helenka
Fibingerov

V

polovin záí se uskutenil v Liberci
první ( a urit ne poslední) roník discgolfového turnaje Skalka 2005. Liberecký
golfový prkopník Julio pipravil vechny
atributy pro píjemn strávený víkend
poínaje hezkým a nároným kurzem a
po pohotní a ubytování na chalup kousek za Libercem. Ale pkn po poádku.
Pi pátením píjezdu jsme byli nanavigováni rovnou na vypjenou chalupu asi 10
km za Libercem, která nám mla pro dalí
dva dny slouit jako základna, ubytovna,
párty plac atd. Sud u byl naraený, gulá
z hospody ml pijet za pl hodiny, fotbálek se zrovna smontovával a místa na
pespání bylo víc ne dost. U jen tohle
bylo teba ocenit a patin oslavit. Po
oberstvení se losovaly základní skupiny
fotbálkového MS a o pár chvil pozdji
u byl ampionát zahájen. V nkterých
týmech se seli opravdu vtipné dvojice
hrá, za vechny snad jen uvedu, e
Holandsko reprezentovali Evex a Mareek.
Co bych to nadále protahoval: pátení
párty byla cokoliv jiného, jen ne nudná a
fádní! Taky nkteré hráe pustila ze svého
objetí a brzy k ránu!
Nyní mi dovolte malou vsuvku, která se
týká startovného. U na Pohoi se platilo
200,- K plus pití a v Liberci bylo startovné
pvodn 200,- K, ale pozdji se vyplhalo
na 280,- K na hlavu. Te si asi mnozí
pomyslí, e golf se stává stejn drahou
zábavou jako ultimate, ale pravda je trochu
jinde. Jak na Pohoi tak v Liberci byly toti
ve startovném zahrnuty sluby tzv. all
inclusive". A to, e se o vás nkdo postará
po celý víkend s ubytování, jídlem, pitím
a jet pipraví njaké obveselení myslím
stojí za ty dv nebo ti stovky. Teka.
Tak, a te u honem na hru. Zahrát si
pijelo tentokrát 17 lidí, z toho 4 holiny.
Hrái se rozdlili do tí skupin a rozprchli
se do vech stran lenitého parku. Jamky
byly vymyleny tak, aby bylo moné zahrát
je rznými zpsoby, a aby nebylo jednoduché dostat se pímo ke koi. ást jamek
byla rozmístna voln po loukách a zbytek
byl ukrytý v lesích hustých tak, e by se
daly krájet. I o to se nkteí hrái pokoueli,
jako by nevdli, e v konfrontaci stromy
disk v drtivé vtin vítzí strom. Na dvou
jamkách byla také pipravena jedna místní
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skalka 05
specialita - výhozit umístné hned za
kovím, které dost znesnadovalo drajvy
(první hody, kterými by se ml hrá dostat
co moná nejdále). Zajímavý oíek.
První a druhé kolo bylo oddleno
obdovou pauzou na parkoviti pímo u
kurzu. Po oberstvení a nabrání nových
sil se odehrálo druhé kolo a po jeho
dokonení byly na pedních píkách tato
jména: Mark, Dany, Marák, Dodo a Dr.Úd.
enám dominovala po prvním dnu Evex,
druhá byla pekvapiv Ewyna (ano, ta
ván zranná), která hrála svj vbec
první golfový turnaj a na záda jim dýchaly
Vendulka a Elizabeth.

Veerní zábava se odehrávala opt na
chalup, kde se dohrávalo fotbálkové MS,
soutilo se v dohazování i v noním discgolfu a provádli se i jiné fikanosti. Stejn
jako pedchozí noc i tentokrát vydrela
zábava a do pozdních noních hodin.
Vítzi MS se stal celek Holandska???, vítzi
párty pak ti, co vydreli nejdéle???
V nedli se zaalo poádn závodit. Kadý
vdl, jak na tom po sobot je a kam by
se asi tak chtl dostat. K soutivosti
také napomáhá fakt, e se skupiny dlí
do dalích kol podle pedchozího poadí,
take hrajete ve skupin s hrái, kteí jsou

/ liberec

výsledkov ve vaí blízkosti. Obas tedy
zaslechnete hláku: U ti lapu na paty!"
nebo v opaném pípad: Tak to jsem
po..., te u to nemu nikdy stáhnout." A
jak to vypadalo po konci tetího kola? Vedl
Mark ped druhým Danym o est hod (o
vítzi v tu chvíli nebylo pochyb), o dalích
est hod se tetí drel Dr.Úd o jeden
hod ped Marákem a o ti hody ped
Dodem. Boj o pozice se vícemén zúil na
petahování o tetí a páté místo. A tak se
i stalo, Mark i Dany si svj náskok na devíti
finálových jamkách bez problém udreli.
Zato za nimi se dli vci. Chvilku po bronzu sahal Marák, ale ke konci psychicky
naprosto vyhoel a propadl se na konené

páté místo. Dodo zahrál druhý nejlepí
finálový výsledek (jeden hod za Markem),
ale ani to mu na stupn vítz nestailojeden jediný hod ped ním zstal Dr.Úd,
který nakonec skonil tetí. Pro úplnost
jet doplním výsledky kategorie en.
Stylem pila-zkusila-zvítzila si pro zlato
dokráela Ewyna ped druhou Evex (Atruc
slavil double!!!) a tetí Vendulkou.
V kadém pípad se tento turnaj velice
povedl a doufejme, e si najde pevné
místo v eské lize pro pítí roky, ostatn
do té letoní se u nesmazateln zapsal.
n
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/ rotenburg /

2006

ko l e k t v n  t v o r b a

Pořadatel: Skywalkers		
Místo konání: Rotenburg		
Datum konání: 14. - 15. 1. 2006
Počet týmů: 12 open, 7 women
Ubytování: v mstn kole 		
Stravování: sndan - luxusn s milou
obsluhou v blm, kter vm rozkrojila i
housku :), veee - ve vlastn reii.
Hrací plocha: 2 rozmrn haly - Ultimate
Dome a Skywalkers Arena 		
Česká výprava: open - lut Zimnice,
women - Trinity a Hot Beaches
Systém: continuous playing rule
Upozornění: Tento článek nevyjadřuje
názor redakce. Níže uvedené informace
a výroky nebyly redigovány a jsou čistě
subjektivními postřehy jednotlivců, tudíž
za ně redakce ani zdroj nenese žádnou
odpovědnost ;).		

Sobota 				

8:45				
Štěpán: Umí zaplétaný cop? Mohla bys
mi ho udlat?			
Klárka: Jasn, má heben?		
11:15 				
Štěpán: Musí si s ním zacukat jen tak
rekrean.			
Trinity - Pickup 6:2 			
Vimli jsme si, e se Lenika potí, orosila
se na ele.			
13:00				
Yellow Fever - Fruhsport 13:5		
Pro pány z Kolína to bylo asi trochu
pekvápko, ale prost dostali na prdel.
Medvd hrál jak za mlada, nikdo to
nekurvil, akorát kdy se Medvd cítil píli
mlád, ale natstí jen jednou, v plce
zápasu jsme získali vedení asi o ti body
a pak jsme si staré pány zkuen vycukali
drením disku na dumpu (mli u trochu
málo asu) a ve chvíli, kdy si mysleli e u
se jim podaí ubránit se posunuli vichni
jejich hrái píli dopedu, co vtinou
skonilo tak, e nechali nkoho úpln
volného v zón, na koho jsme pohodln
skórovali. Nebylo to teda a tak easy.
Ale nám se dailo a jim to obas trochu
smoln uletlo.		
13:25				
Jerry ehlí. Koupil si zbrusu novou ehliku



a za pomoci drobných ústupk (mytí
nádobí, praní prádla, luxování celého bytu)
dosáhl úspchu. Najednou se kolem nj
objevila chapadla a bylo vyehlíno.		
Ludis neehlí, ale víme, e je to jen proto,
e objekt ehlení není v dosahu.		
				
13:53
To tam nepi woe, co bylo mínno, se
úpln natrwdlej. Sma to! Hele tamhle bí
ten chylák!
Trinity - Seagulls 7:6			
Vichni se zamilovali do devatenáctky.
Akorát Jerry ne, ehlit dvakrát za jeden den
by asi nezvládl.
Me2d: Brate blí a líp ... íká Jirka. To je
hrozný, vona to posere a zane se chytat
za hlavu. To ji nauil Héa. Jo a mla by se
chytat aspo za kozy. Hezky Tina, pknej
over. 				
Me2d: vechno jsem ji nauil já.
Štěpáne, jak jsi přišel na frisbee?
Vbec jsem nevdl, vo co de a co a
jak, a pak jsem chodil na IZV a pak se
doslechl, e frisbee je na tláku na FELu, a
protoe IZV nemá vlastní tlák, tak sem se
tam pihlásil. 			
Grrrrhhhkkkkkkbleeee ... 		
A proč sis vybral to frisbee?
Protoe jsem si s kámoem Honzou
Engelem chodil házet. A u mám málo
vzduchu v aludku, take to nemu
zopakovat. 				
					
Zuz chytá bod.			
Jerry: Hurrá. (domníváme se, e si jet

pi tom nco pomyslel, moná ohledn
veera, ale to nevíme, nepiznal se.)
tpán má velikost Imperial XXL, partnerka
pi sexu stíd rozko s bolestí.
Ludis: Na tyhle bysme se mli poádn
rozbhat. Rozházet a rozcviit.		
Jerry: Vyser si voko.			
15:00				
Medvdovi dola kola light. Výkonnost
znan klesla. 			
Lukáš: Kdy se na ná tým podívám, tak
je to tam samej Jamajan nebo skinhead.
A na ty zbylý vlasatce.		
17:00				
Hele Ludis, aby to nkdo nevyehlil za
tebe, i s tím pocákáním.		
Ludis: No ty vole, to by bylo nejlepí. Kdo
orá pole mé, et pluh mj.
17:15 				
Tak jsme se kochali výhledem na
Gábininy kozy, a je Kaerr musel vyfotit. Gabi se ale v kritickej as otoila na
nevhodnej bok, tak nezbejvalo, ne ji
vyzvat: Bitte schön, kozy ven.			
		
17:56				
Jirka: Já si dám k veei patiku.
18:28
Kačerr: se mi zdá, e nemám tak dobrou
formu jako loni. No jo, vona se ta forma
taky líp získává, kdy hraje turnaj kadej
víkend.				
Lukáš: Hele a kolik turnaj ta Ája pedloni
odehrála?					

ročenka pasti 2006

rotenburg

results open

Zuz(Lukášovi soukromě): U je to stereotypní, chci zmnu.			

1. Vlam´go Utrecht
2. Skywalkers Rotenburg
3. Frühsport 0,2 Cologne
4. Discflyers Odense
5. Wall City Berlin
6. Tekielas Kiel
7. Yellow Fever Prague
8. Fitti Difica Firenze
9. Nordish United
10. AUFK Aarhus
11. NUTS Amsterdam
12. Deine Mudder Bremen

Kačerr: Mám pocit e nco pes 40.		
Me2d: A dlu jet 2000 ALDu?
Kačerr: Nevím, ale mn jet dluí prachy
za cestu do Francie Co to bylo za rok?
2001?			
Jirka: No to má blbý, kdy Ája za 5 let
ume na rakovinu.			
18:32				
Maloch se smje.			
18:37				
Kačerr: Abych si tímhle lánkem nepokodil
svojí bezúhonnou povst? To bude vypadat, e jsem njaká drbna nebo co?
Jirka: Mám pocit, e a vyjde ten lánek,
hodn lidí skoní.			
????: Se rozjede série alob na vydavatele
Pasti.				
18:42				
Štěpán: Já mám hroznej hlad.		
Me2d: Já bych si dal taky pivo ...
18:47				
Štěpán: Já mám jet dv.		
Kačerr: To nevadí, já ti s tím ve spre
kdy tak pomu.			

21:55				
Lukáš Zuz: já ti ji roztáhnu ...		
22:33				
Štěpán: Jano(Janásek)		
Jana: já jsem chlap ... ???		
22:35				
Ája: Pít to budu umt jako upák.
Čupčák: Pít, pít u tady Ájo nebude.
22:46				
Jirka: Lenko, nechce nám pispt o diskuse?				
Lenka: Proboha! Hlavn ádný diskuse!
23:09				
(Část sportovní výpravy nešla na párty
a baví se v místní škole maňáskovým
minipředstavením ... )			
Maloch: Dokáete si to pedstavit, pítí
rok mi bude ticet a já si tady hraju s
maáskama.			
23:42				
Manásek šáhnul Klárce na prs.
Klárka: Maásek, Karásek.		
23:45				
Klárka: Hele tpáne, myslím e u ti to
trochu vylejzá, ale neboj, já ti to ráno zase
udlám.				
23:46				
Klárka: Kdybych Kaerre zhubla, tak bych
mla mení prsa.			
Kačerr: A ty si na nich zakládá?

Neděle:				
00:05				
Lukáš: Vidíte pánové? A poád to stojí!
(kot - pozn.autora.)			

turnaj

on fir e

9:59				
Pili vysoko letící disky (nad úrovní ramen)
se asi nevyplatí chytat na ápa, holky musí
asi trochu potrénovat normální chlapskej
chyt do obou nataených rukou ped
sebou.				
10:01 				
Hot Beaches - Dominas Cologne 6:10
Iva: Kurva pía to u snad není moný.
(nkdo nechytl celkem jasnej disk v
zón).				
10:02				
HB Timeout ukonil nehorázný festival
turnover.				
10:18				
Kačerr: Tak Jano, jak se ti líbí na turnaji?
Jana: No, tohle mne moc nebaví.
Kačerr: A hra?			
Jana: Dobrý, jei nevotravuj m.
Iva: Jdte do prdele.		
Jana: Radji jste mli zstat v tý druhý
hale, abyste nás neotravovali.		
Iva: Vera jsem hodila tááááákovouhle
velkou rybiku. A mám z toho takovouhle
malou vc.			
Čupčák: To je zajímavý, e já kdy hodím
malou rybiku, tak z toho mám vdycky
velkou vc.
Nejlepší akce nedělního dopoledne:
Ludis si pinesl na zápas Hot Beaches
snídani. V kelímku ml aj. Netrvalo dlouho

18:52				
Suzi se válí uprosted hit.		
Ludis: Já ji jdu oivit. Umlým dýcháním
(krátkým pohledem zjistí, kdo se to vlastn
na hiti válí). Jeii. Beru zpt.		
19:06				
Kačerr: Lua u pl hodiny mlí, protoe
se bojí, aby se to nedostalo do análu.
21:40				
Ája: Poloila jsem se rybkou, chytla disk
tsn nad zemí, jen je koda, e jsem se
nevidla.
létat je tak snadné

»



turnaj

rotenburg
a jedna ze sleen z Primavera mu ten aj
rozlila. Ludis si hrdinn doel pro dalí.
Bhem hry HB a Primavera mu ta samá
slena trefila znovu naplnný kelímek
diskem. Ludis zaklel a tentokrát si pro
aj u nedoel. enské dohrály, absolvovaly koleko a opt si jedna ze sleen
z Primavery la vyzvednou svoji láhev s
vodou v míst, kde sedl Ludis. Láhev se jí
pevrhla a obsah se vylil do Ludisovy taky.
Rezignovaný Ludis jen pokril rameny ...
Jirka: Holandsky se ekne dobe chut´.
12:36				
Klárka: Kolik u...u...u...u...? upáku?
Čupčák: Suzi má asi svý dny. Asi jí nepijel
nabíje.				
Kačerr: Jasn, etí její ornici. Orá te
nkde jinde. Má asi ti enský: jednu
milenku, jednu manelku a jedna leí
ladem. Je smla, e to teka vylo akorát
na Suzi. Tohle dnení doba asi vyaduje.
Trojpolní systém.				
				
Beaches dělají angels drill. Kačerr se přidal.
Jirka: Hele, co je to tam za kachnu?
Maloch: My jsme kuátka a to je oklivé
kaátko. Jet dlouho potrvá, ne se z
nho stane krásná labu.		
Jirka: No to byla pkná mrdka!
Po chvíli: Teda mrda! Jsem vdl, e je na
tý vt nco divnýho.		
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Ája: ta malá mi dala. Ale já jí taky.
Štěpán: Jo, hezky jste si to spolu daly,
holky.
Celnice:				
Jirka odevzdal doklady.		
Paní celnice: Pan Dittr? A nco jinýho ne
ten idiák byste neml, teba obanku
nebo pas?			
Kačerr: Ty debile.			
Jirka zaal hledat obanku, kterou nemohl
najít.				
Kačerr: Tak my ji asi máme, ale nemem
ji najít, tak my si tu zatím zaparkujeme.		
No a asi po pti minutách hledání úpln
vude, u bych ekl tém v zoufalství
nael Jirka obanku v kapse u kalhot ... 		
Zejm se jednalo o pokraování píbhu z
cesty do Lipska, kdy jsme se museli ve tyi
ráno vracet z Hory Svatého ebestiána
do Prahy, protoe si Jirka odloil bundu v
hospod U Vojáka.
Akvárko (hospoda Velemín):		
Kačerr: Jé oni nám k tomu nedali tatarku,
jo? Se kouknte na Lukáe, kolik si toho
tam nakydal a pak se z toho poblije...
Kačerr na Jirku: Dr dietu blbe, tatarka
je dobrá na kozy.			
Kačerr je čuně, pokecal se tatarkou...
Jirka: Vidí, kdyby si neml tatarku, tak
ti to spadne dol a nedrí ti to na triku.
Jirka: Pro se ta tatarka posouvá jenom
napravo?				
Kačerr: Tatarka u se pomalu me
posouvat dál.				
Jirka: Jo, u má dostaten velký kozy?

2006

results women
1. Jinx Berlin
2. Primavera Olandese
3. Dominas Cologne
4. Hot Beaches Prague
5. Trinity Prague
6. Seagulls Hamburg
7. Pick-up

Kačerr: Ne, jet ne!		
Kačerr se učí stolovat, nechápe proč se
vidlička bez nože drží ve druhý ruce než s
nožem.
Kačerr a Lukáš zvládli celou svoji porci a
ted´ čekaj, jestli něco nezbylo po ostatních
co by mohli dojet...
Kačerr Áje kouká hladově do talíře.
Kačerr: Malochu ty nejí antioxydanty?
Maloch: Já jich ml o víkendu a dost,
sem ml dva banány.
Ája: A ví k emu sou dobrý banány?
Kačerr: Já vim, sem to vidl v njakym
enskym asopisu.			
Lukáš: Já to taky vím, já to vidl na
videu.
Pozn. redakce:  Ája odehrála 28 turnajů v
roce 2003, 35 v r. 2004, 27 v r. 2005 a
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hala

chomutov 06

leden 06

mistr o v s t v í

/ hmčr open & women /

Pořadatel: TM za podpory ALD
Místo konání: Chomutov, Sportovn hala
Bezeneck			
Ročník: ?				
Datum konání: 28. - 29. 1. 2006
Počet týmů: 10 open, 5 enskch tm
Startovné: 1500K tm, 120K hr		
Ubytování: pilehl prostory haly
		
Jídlo: sndan, veee po vlastn ose, pes
den oberstven na baru u recepce.		
Party: bar Jitenka

results
open
1. Žutá Zimnice
2. Prague Devils
3. Terrble Monkeys
4. Atruc
5. Prague Lions
6. Rektální Vyšetření
7. 3sb
8. EXIT
9. FUJ
10. Dynamo Frdel
women
1. Žlutá Zimnice
2. Prague Devils
3. Pražská Sedma
4. Terrible Monkeys
5. Dynamo Frdel

létat je tak snadné
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únor 06

berlín

winterflug 06

/ berlin /

Místo konání: Max - Schmeling Halle,
Berlín (D)		
		
Ročník: kdo by to poítal 		
Datum konání: 11.- 12. 2. 2006
Počet týmů: 24 open, 15 women
Hrací plocha: 2 (velká hala) + 1 (mení
hala) hit v jednom areálu.		
Pravidla: Continuous play rule, 5 na 5, 2 x
11 min., 2 x 13 min. hry o umístn, 1 timeout na tým, bodový limit nebyl stanoven.
Hrací systém: 			
Open: 8 pool po 3 týmech		
Women: 3 pooly po 4 týmech + 1 pool
po 3 týmech			
Hra v základní skupin kadý s kadým,
první 2 týmy Z kadé skupiny postoupily
do horncíh pool, zbytek tým vytvoil
dolní pooly. Opt zápasy kadý s kadým
ve skupinách, následn kíové zápasy,
semifinálové boje, Zápasy o umístní.
Snídaně a občerstvení přes den:
Vydatné hody, v podstat co hrdlo ráelo,
vetn ovoce a zeleniny, oberstvení pes
den za pijatelné ceny.
Večeře: Kadý ve své pop. spoluhráov
reii ;)				
Startovné: Teamfee: 50 euro
Playersfee: 7 euro 		
Nakonec ns to vylo 15 euro na hráe po
slev, co je velmi sluná cena za takovýto
turnájek.			
Olympijské výpravy:		
Open: Terrible Monkeys, Yellow Fever
Women: Terrible Monkeys, Hot Beaches
Účastnice zájezdu: 		
Za Hábéčkacéčkadéčka a jiný cédéčka:
Ája, Iva, Janika, Katy, Klárka, Pipi, Twins
Za Opičky cvičky: Janásek, Hanke, Hanka,
Markéta, Tina, Zuz
Úastníky si zapamatuju pít ;)

indoor

Pipi (hb)

results
open
1. Mir san Zamperl München
2. Wall City Berlin
3. Gummibärchen Karlsruhe
4. Feldrenner Mainz
5. SNOW Süd Nord Ost West Deutschland
6. Disc Devils Twente Enschede
7. 7 Schwaben Stuttgart
8. Projekt iX Vienna
9. TiB Berlin
10. TeKielas Kiel
11. Yellow Fever Prague
12. Air Pussies Berlin
13. Hallunken Halle

Ubytování: tlocvina místní koly
Party: veselá jako vdy ...			
V pátek umístna do znan alternativního,
industriln ladnho arelu, v ponkud
stísnném prostoru  la o nco vt
unimo buka. Z nápoj bych obzvlát
vypíchla vynikající kvasnicové pivo, jeho
sílu vae hlava ocení hlavn druhý den v
dopoledních hodinách ;). Sobotní party jako
obvykle v Haus der Sinne, ást osazenstva
si vytvoila vlastní party v tlocvin a tak
byli ueteni píerné hudební produkce
(pokud ovem Kaer nepoutl svj oblíbený drum´n´base výbr).			
Hra: Dalo by se ct, e si turnaj vichni
uvali a snaili se podat co nejlep vkon.
HB utekl o chlup postup do finále v semifinálovém souboji proti JinX.
Na závr bych ráda dodala, e continuous play rule v hale funguje docela
dobe. Nevím jak se s ním vypoádali
ostatní, ale m osobn hra pila mnohem
dynamitjí, bez zbytených prtah a
zintenzivnla mj proitek ze hry.
n

14. Drehst’n Deckel Dresden
15. Jackxon7 Vienna
16. DJ Dahlem Berlin
17. Terrible Monkeys Prague
18. Salutami’ntonio Milano
19. Saxy Divers Leipzig
20. Rotatoes Potatoes
21. Parkscheibe Berlin
22. Goldfingers Potsdam
23. Skywalkers Rotenburg
24. Uwaga Pies! Poznan
women
1. JinX Berlin
2. Saxy Divas Leipzig
3. Hot Beaches Prague
4. MainzelMädchen Mainz
5. Frisky beez Vienna
6. Terrible Monkeys Prague
7. Wilde Wummen Berlin
8. Halle Berries Halle
9. Erdferkel Marburg
10. DOMinas Köln
11. Bische Clandestine Prato-Firenze
12. Yawp! Milano
13. Waltrauds Töchter Berlin
14. Cusb Bologna
15. Duck Busters Warsaw
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beercup

informan zdroj server
praguedevils.org

Pořadatel: Prague (D)evils		
Místo konání: Praha		
Datum konání: 18. - 19. 2. 2006
Počet týmů: 12 open, 		
Ubytování: pro vtinu vlastn postlka,
pro zbytek pilehl tlocvina		
Stravování: bylo			
Hrací plocha: jedna velk		
Sestava pořádajícího týmu: 		
Kristína, Markéta, Bobe, Luká Filandr,
Luká Karásek, tepán Materna, Nahur,
Méa, Héa.

A

si se mnou bude vtina souhlasit,
kdy eknu e nen lepho pocitu
ne vtzstv na oblbenm turnaji. A taky
nen nic lepho ne vyhrt sv vlastn
trunaj. A pesn toto se povedlo Praskm
blkm, urit ne poprv a stoprocentn ne naposled. Pokad to ale pot.
Pojme se tedy podvat jak na to ;).
Do skupiny si poadatel nalosovali pomrn kvalitn soupee: Zamperl,
Hallodigaze, Yellow Fever, Spin a Outsiters.
V prvnm zpase proti Z, tm zpotku
maliko zavhal a nechal soupeovi
nskok t bod, kter se mu nakonec
poodailo sthnout, prbh utkn otoit
a vyhrt 6:8.

frisbeercup

létat je tak snadné

/ praha

zakonili kln svm vtzstvm (to jet
netuili, e se jim skre 9-8 bhem turnaje jet vrt). Ve he proti SPINm byla
znt jasn pevaha PD a to i pes mnosv
chyb vtznho tmu. Konen skre 10-2.
Zápas s Outsiters se odehrl celkem be z
problm a tak hrm po utkn zbyly sly
na mrn obavy z nadchzejcho zpasu
proti Hallo, kte um zahrt kvalitn zpas.
Obavy se nakonec ukzaly jako zbyten,
protoe tm dokázal eliminovat vtinu
dlouhch pihrávek a zpas vyhrát.
Druhá skupina byla maliko zamotanjí.
Nakonec se z vtzstv radovali BigEZ,
druh skonil Wunderteamem. O poadí ve
skupin se ale rozhodlo a v posledním
sobotnm zpase: TM vs. Wunderteam.
Monkeys se dreli dobe, a po skonení
asu a vyrovnaném skóre mli vhodu
toku, kdyby se jim tuto hru podailo
vyhrt, posunulo by je to na prvn pku
ve skupin. V opanm ppad, je se
sta nakonec realitou, by spadli na pku
tvrtou.
V semifinálovch soubojch se stetli BigEZ
vs Zamperl a PD vs. Wunderteam. Dv
tetiny semifinále BigEZ vs. Zamperl byly
vyvrovnané, na konci vak Zamperl zskal
nskok o dva a ti body a postoupil
do finále. PD proti Wunderteamu tém
cel zápas vedli, bohuel jejich obrana nebyla dostaten tsn na to aby
nedostávali pomrn snadn body. Tm
dali Wunderteamu anci, kter ji vyuil a
vyrovnal. To si ovem Devils nenechali jen
tak lbit a opt si zskali nskok nkolika
bod, zpas vyhrli a postoupili do finle.
Zápas o tetí místo BigEZ vs. Wunderteam
byl po celou dobu pomrn vyrovnan,
nicmén BigEZ mli na konci mírný náskok,
který jim ovem Wunder dokzali vzt a po
konci asu srovnali na plichtu. Posledn
bod byl proto dost dramatický, velké ance
byly na obou stranách sten jako turnover. Nakonec ale BigEZ prolomil zónovou
obranu Wunderteamu a vyhrl.

Druh zpas se Zamperl se odehrval
ve znamen ostr osobní obrany PD,
pedevím na dumpu. Ze zaátku se hrálo
tém bez turoveru. Po skonen asovho
limitu byl stav skre vyrovnan - 8:8, tok
na stran devils, kte nevhali a 9. bodem

turnaj

˝evils

Do finle s Zamperlem li PD stejn jako
do prvnho zpasu, tentokráte bylo o
nco víc turnover a to na obou stranách,
stejn to vypadalo na skórovac tabuli.
Pt minut ped koncem se Devils podailo
utct Zamperl o pr bod a vypadalo to,

e budou schopni s bezpeným rozdílem dohrát zápas, ale Zamperl pitvrdil v
obran , co jim vyneslo 2 zskan disky
potvrzen dvma rychlmi body a vyrovnan skre. Po konci asu bylo tedy opt
vyrovnáno za stavu 8:8. Do poslednho
bodu li PD s útokem, bohuel si ho dlouho neudreli a museli bránit. Zamperlm
vem povolily nervy a zahodili dlouhou.
Toho samozejm Devils vyuili a po
rozehrn klasické lajny rychle dali posledn
bod a finlov utkn vyhrli. 		
n

results
1. PD
2. Zamperl
3. BigEZ
4. Wunderteam
5. Yellow fever
6. Halodigaze
7. Terrble monkeys
8. Prague 7
9. Outsiters
10. Spin
11. RJP Squad Warsaw
12. Prague Lions
Spirit: Wunderteam
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duben 06

beach

paganello '06

/ riviera di rimini

ultimate

Pipi (hb)

Pořadatel: Cota & Tequila Production
Místo konání: Rimini, Itlie		
Datum konání: 13. - 17. 4. 2006
Ročník: 16			
Počet týmů: 48 open, 23 women, 24
mixed, 8 junior		
Ubytování: hotel
		
Stravování: sndan, obd za kupny z
hskho balku, veee po vlastn ose.
Hrací plocha: pl, pl .. hon psku,
moe, dokonce i slunce...		
Sestava: ja, Ewyna, Hanii, Hana, Katy,
Kristina, Markta, Pipi, Zdeka, Zuz.
Systém women: 5 na 5, dlka zpasu
35 minut, finle 45 minut, po skonen
asu cap 2, 1 timeout + 1 timeout v capu,
bodov limit 15 (neplat po uplatnn
capu), Round robin 3 pooly po 6 tmech,
1 pool po 5 tmech, prvn dva ze skupiny
postupuj do hornho poolu, 3. a 4. do
middle poolu a zbylch 7 tm bottom
pool. Quarters, semi a finle.

J

ak lpe oslavit 3. vro vzniku tmu
ne tam, kde to vechno pro ns holky
doopravdy zaalo...			
k se, e vztah prodl prvn krizi po 3
letech, nkdo k, e a po letech pti.
Popravd frisbee, domovsk tm a vbec
sport je tak vztahem, pokud to s nm
myslte vn. Nevm, jestli se d nazvat
obdob a dn v naem dmskm kolektivu
po Rostoku kriz, nkdo se mnou mon
nebude souhlasit jin mi d zapravdu,
onen namtne e je to pirozen vvoj.
Kadopdn do Rimini jsme jely jako Hot
Beaches, krize nekrize a hrly jsme jak to
jen Hbka um a neum.
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Na cestu jsme tentokrt vyrazily bez
tradin maskulinn podpory (asi se
chlapcm zastesklo po velikononch
zvycch a tak zatmco my opraovaly
zadky od psku, oni opraovali zadky
pomlzkou). Jedinou muskou spolenost
nm tedy dlal Tiny erstv zakoupen
GPS navigtor Mirek. Tento mil spolenk
plnil svoji funkci spolehliv a po italsk
hranice. Jakmile jsme se ocitli v Itlii, popadl ho jaksi subtropick amok, nejdve
ns pinutil naprosto nesmysln sjet z
dlnice a zaplatit tak na mtnm o euro
navc, zachvilku pot ve vnitrozem naopak
ignoroval pm a naprogramovan zkaz
smrovat nai vpravu na dlnici. Z toho
dvodu jsme se rozhodly po nkolika
nezdrnch pokusech pivst Mireka k
rozumu, e budeme naopltku ignorovat
my jeho a radji se spolehneme na vlastn
navigtorsk schopnosti a klasickou mapu.
Cestou jsme to vzaly jet oklikou pes
Bolognu, kde jsme vyzvedly Hanii piletiv
z Mnichova a pak namakan v pti a se
zavazadly na kolenou hur do Rimini. Ped
Rimini jsme dali Mirkovi jet jednu a jak
se ukzalo i posledn anci napravit svoji
reputaci tm, e ns donaviguje pmo ped
hotel. Ten se ale projevil jako naprosto
nepouiteln a samou hanbou spchal
ped cestou zpt softwarovou sebevradu
a vyresetoval se.

Mrn bloudn dky bohu nezpsobilo
takov zpodn, abychom nestihly
bjenou uvtac party (tentokrt ohostroj
vidt byl, a byl krsn), a i poas se po
celou dobu naeho pobytu chovalo vzorn
a na mrn vtr, kter se pro ns a na
znu stal nakonec spe vhodou. Zbytek
je nutno vidt ctit, prost bt tam.
N startovn pool ml psmeno D, v nm
s nmi srovnvaly sly jedny z favoritek
soute Bliss, domc Tequila 1, soutiv
a rychl rusky Dogma, Ramona i nae british sistas Nice Bristols. Zavac zpas proti
Ramon probhl v poklidu, hladce jsme je
pehrvaly, mly jsme jak rychlostn tak
technickou pevahu, co se podepsalo na
vslednm skre 15-6. Mrn rozehran
n ekal nejt soupe skupiny Bliss,
kter si ns povodily, vykolily, pesto jsme
si ti bodky daly a to ns hlo u srdce.
Vsledn skre 3-12. V dalm zpase,
kter se odehrl v paga arn, nejvtm
a nejsledovanjm hiti akce, kde je asi
nejhlub psek a opravdu nen lehk se po
tomto hiti pohybovat, nato ladn, nm
byla udlena lekce od domc Tequily za
znanho povzbuzovn domcho publika, co jednomu zrovna nepid. V tomto
smru se m n tm jet hodn co uit.
Hra pod tlakem, nava, zrann a poetn
pevaha soupeek to ve se podepsalo

ročenka pasti 2006

paganello 06

turnaj

paga

la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria...
na naem vkonu i spe skonu 5-13.
J osobn jsem se ctila asi jako Mireek
a po zpase jsem mla sto chut se tak
vyresetovat. 		
		
Nsledujc den ns ekal spznn tm
Nice Bristols, jejich naturel, smysl pro
spirit i pro humor a pedevm kladn
pstup nm po pedelm dni velice
spravil chu do hry. Nakaeny jejich optimismem jsme se hecly a pehrly je.
Nabuzeny vtzstvm a dobrou nladou
jsme se vrhly na rychlonoh rusky, kter
jsme v dnm ppad po zkuenostit
z Rostocku nehodlaly podcenit, natst
pro ns nemly pli velk zkuenosti s
vtrnm poasm, co se nakonec ukzalo
jako nae znan vhoda dlajc z ns
vtze utkn. Tyto dv vtzstv nm zajistily postup do middle poolu a v zvren
he sobotnho dne se nm stala soupeem
panlsk Crema Catalana. Tato hra byla
bohuel poznamenna navou hrek a to
na obou stranch. To se projevilo hlavn v
neskuten dlce bod a tak v mnostv
turnover. Ve vykompenzovalo nkolik
astnch chyt na na stran. Crem
jsme nakonec povolily dt pouze jeden
bod a zvtzily 7-1. V nedli jsme se chystaly na tvrtfinle proti dalmu britskmu
tmu LLLeeds a tili se, e mu oplatme
porku z Rostocku. To jsme nakonec
dodrely, i kdy jen tsnou vhrou 7-6. V
semifinle jsme se potkaly s tmem OB,
tmem kter umme porazit, tentokrt nm
tst neplo a my podlehly tsn 7-9.
Touto neastnou prohrou jsme si zajistily

létat je tak snadné

results
women
1. Ayers Frocks
2. Bliss
3. Maitotytöt
4. Coastal Tendencies
5. Cusb
6. Ovulators
7. Primavera Olandese
8. Tequila
9. Hyvä Hyvä
10. Ob
11.Frisky Beez
12. Hot Beaches
13. Crema Catalana

boj o 11. msto proti starm znmm
rakuankm Frisky Beez, beezky nm opt
ukzaly, e proti nm umj zahrt a nakonec se z vtzstv radovaly ony.

14. Dogma

Tento ronk byl po vech strnkch
vydaen a u jde o hern vyit, neekan
zskn spirita, poas i zbavu. Vechny
tyto ingredience vyvily fakt, e tm
odehrl velice fyzicky i psychicky nron
turnaj a to i pesto e ml k dispozici
pouze 8 zdravch a 2 zdravotn indisponovan hrky, kterm ani jejich zrann
nezabrnilo, aby aspo sten zashly
do dn na hiti a tak pomohly svm
unavenm spoluhrkm. 		
n

18. Sopp

15. LLLeeds
16. Swift
17. Nice Brisotols
19. Tequila 2
20. Freespeed
21. Ramona
22. Urban Fox
23. Bayou Babes
Spirit: Hot Beaches
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rozhovor

kačer

jan novák

/ žlutá zimnice

úúu

Katy (hb)

Jan Novák (28) Květnové dítě narozené ve znamení Býka, o kterém se tvrdí, že překypuje silou a energií, ale
bývá tvrdohlavý a často jde „přes mrtvoly“. Praktické uvažování mu otevírá cestu k úspěchu v mechanických
oborech typu projektant. Má mimořádný cit pro peníze. Na frisbee je to ale Kačer, který toho hodně nakecá,
i když to s tím házením levou i pravou si nevymyslel. Dnes stojí v čele úspěšného českého týmu. Ale než
začal hrát ultimate naplno, opakovaně se musel přemlouvat.
Tento rozhovor vznikl na začátku roku 2006 a byl doplněn aktuálními informacemi z konce téhož roku.
Dal jsi si předsevzetí do nového roku?
Jaké?
Mám ped sebou pár vcí, co potebuju
dokonit", ale nic z toho asi nepotebuje
njaký speciální pedsevzetí. kola, dluhy
.....
Co očekáváš od sebe a od svého týmu
v nadcházející sezóně?
Oekávám njaké pkné výsledky. Moná
by bylo vhodný zaít solidním umístním
na halových mistrovstvích. Pak to vypadá, e Zimnice pjde malinko do pozadí,
protoe zejm nkteí nai hrái a hráky
budou hrát s Four Fingers nebo enským
týmem. Budeme se snait, aby Zimnice
i tak hrála na co nejvíce turnajích, a já
bych rád, aby se do toho zapojilo co
nejvíc nových" lidí. Moná bychom mohli
konen zkusit úast na CELu, FF si na
CELu poradí i bez svých len ze Z.
Uvidíme. No a pak budeme chtít obhájit
venkovní tituly v mixu a enách a zkusit
zase njakou medaili v openu.
Bude se opakovat loňský úspěch ŽZ z
halových turnajů? Kam máte namířeno
tuhle zimu?
Tuhle zimu toho je malinko mí, i kdy
ne o tolik. Byli jsme v Lipsku, Rotenburgu,
Dráanech, pak bude Berlín, Frisbeer,
Plze, open/eny MR, mix MR. Jet byl
vlastn ten ná turnaj v Ústí. Zatím se zdá,
e ty úspchy nebudou takový jako loni,
ale uvidíme. Teba teprve ladíme formu a
na závr halový sezóny to bude hukot.
Hráčů Zimnice přibývá. Dokonce už
dnes pod žlutou vlajkou hrají dva týmy.
Nebo už tři? Jak je to s Dr.Vojákem a
Frdelí a jejich ne/závislostí na ŽZ?
Dr. Voják a Dynamo Frdel je vlastn
to samý, respektive Frdel je pokraování
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Vojáka, teda aspo myslím, na toto byste
se museli zeptat nkoho z managementu
Frdele. A s tou nezávislostí" je to troku
nejasný, kadopádn jsou to lidi, co normáln trénují se Zimnicí a zatím to funguje
tak, e Zimnice vtinou hraje na výsledek
a Frdel pro zábavu", i kdy to taky asi
není úpln pesný a myslím, e i ve Frdeli
vlastn obas pesn neví, jak by si to
pedstavovali. Ale to je opt otázka na
mngmnt. Z mýho pohledu je nejdleitjí,
e zatím jsme s Frdelí jedna skupina a i
kdy jsme mli pár rozpor, tak jsme se
vdycky dohodli.
Čeho se ty rozpory týkaly?
Tak hrozný to zas nebylo, akorát ze
zaátku vlastn nikdo nevdl, co vlastn
Voják/Frdel je, jak moc jsou samostatný
atd. Take párkrát vznikla njaká Frdel
sólo akce, která byla úpln zbytená práv
tím, e byla úpln samostatná a nikdo ze
Zimnice o tom nevdl. A ped turnajema
máme obas dohady, protoe nkdo si
myslí, e pro nkoho by bylo lepí hrát
s tím nebo s tím druhým nebo nkdo
nkoho zase nechce ... ale zatím to vdy
dopadlo docela dobe.
Kolik lidí jsi ty osobně už k Ultimate
přivedl? Jaké jsou startovní podmínky
pro začínající hráče dnes ve srovnání s
dobou, kdy jsi začínal ty?
To fakt nevím, kolik lidí jsem k Ultimate
pivedl. Pokud se to bere jako letadlo, tak
asi polovinu Zimnice, ale není to podstatný.
Hlavn, e tch lidí máme dost. Startovní
podmínky, nevím, jestli jsou lepí, nebo
horí ne dív, urit je tu te víc lidí, kteí
u to njak umí, dá se od nich odkoukávat,
poradí. Ale souasn s tím vidím problém
v tom, e obas se tm novejm lidem
nikdo moc nevnuje, protoe u to ti, co
jsou ochotni to dlat, dlali stokrát a chtjí
se vnovat pokroilejím. Tohle se nám

stalo v Zimnici a myslím, e se to stalo
i ve Fujích poté, co se zranil Nate. Co je
rozhodn lepí, aspo v naem týmu, jsou
tréninkový prostory v zim. Vlastn i v lét.
Kdy jsem zaínal, tak jsme v zim chodili
do haly, kde se dalo hrát sotva ti na ti a
tam se toho fakt lovk moc nenauí.
Kdy a za jakých okolností jsi začal hrát
frisbee?
To je docela dlouhý píbh. Házení s
talíem m vdycky bavilo, dokonce jsme
na gymplu jednu dobu hráli nco na
zpsob talíové - na branky. Po gymplu
jsem el na FEL a tam jsem si vybral tlák
Frisbee. Chodil jsem tam asi rok (ne
jsem skonil studium na FELu) a protoe
mi to lo, vyhlídli si m Filip roubek s
Tomáem Radilem a vzali m na trénink
Bad Joku. Tam jsem chvíli chodil (nebyl
jsem na ádném turnaji) ale protoe jsem
skonil na FELu, ztratil jsem s tmi lidmi
kontakt. Pak asi za rok jsem potkal na
strojárn nkoho, s kým jsem se setkal na
trénincích Bad Joku, a ten zrovna trénoval
s Opicema a vzal m tam. U ani nevím,
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kdo to byl. Ale u nehraje. A zase, párkrát
jsem tam byl a vyuml jsem. V podstat
jediný co si z toho pamatuju je, jak se tam
Bobo dohadoval s Pajkrem o tom, e Pajkr
nepojede na turnaj, protoe netrénuje. A
taky e tam chodila trénovat Kristina. No
a pak jsem ml pár let pauzu, a jedna
moje kámoka zala hrát frisbee. Za Z.
Jednou si se mnou la házet do parku a já
jí íkal, e stejn umím házet líp ne ona
(neházela patn - ale snad nikdy ultimate
poádn nehrála - asi se jí nechtlo bhat),
no a taky e jo - uml jsem to. Take jsem
zaal chodit na tréninky Zimnice a tam u
se mi podailo dopracovat se a k hraní
na turnajích.
Vzpomeneš si ještě na svůj první turnaj?
Mj první turnaj byl, myslím, Davle 2000
a pamatuju si, e jsem tam pijel njak
pozd, nebo tsn, já nevím, pak jsem
nastoupil, zrovna jsme mli útok, a nkdo
mi pihrál. Tak jsem hodil záda do zóny
(mla to bejt ryba, ale vzhledem k tomu,
e dodnes skáu vtinou na bok/záda, ili
to asi neumím, take jsem to neuml ani
tenkrát), chytil bod, asi to teda bylo 1:1 a
myslel si, e to teba vyhrajeme. Hráli jsme
s Lionama a skonilo to 13 (nebo kolik byl
limit):1. Bylo to dobrý, ale njak jsem to
moc neuml, take si m kadej vodil na
vaený nudli.

to bude hrát jako liga, teba kadý týden
jeden zápas, anebo jeden i více turnaj.
Toto ve, eknme, tak po deseti týdnech
trénování.
Co vidíš jako hlavní překážku v uskutečnění tohoto projektu?
Neochotu spolupracovat. Moná byl
taky problém v tom, e se ta mylenka
nerozíila dostaten mezi lidi ve frisbee.
Ale moná jsou prost lidi jen líný a
konzumujou to, co jim naservírujou ti, co
nco dlaj.
Co říkáš na inovace evropské soutěže,
podle kterých by se mělo začít hrát příští sezónu, tedy ECRs s možností postoupit do ECFs? Ty osobně máš zájem se
toho účastnit?
Nijak zvlá jsem se tím nezabýval, ale
mj pocit z toho je ten, e to je dobré. Já
se toho zejm zúastním s Four Fingers.

hrám vtí monost seberealizace, akorát je poteba, aby to nebylo na úkor tch
ostatních. Co nastalo nap. ve FUJích po
EUCC. Prost je poteba, aby ti, co budou
hrát za dobré týmy, nezapomnli na to, e
je teba vychovat njaké své nástupce"
nebo nkoho, kdo jim ten tým me jet
pozvednout. I kdy teba a za pár let.
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S týmem FF jsi objel celou řadu zahraničních turnajů včetně loňského EUCC
v Rostocku. Nadchla tě hra s týmem
natolik, že v ní budeš pokračovat i v
budoucnu?
Z poslední sezóny s FF jsem byl nadenej.
I kdy to zas a tak velký rozdíl oproti
pedchozím sezónám s FUJ nebyl. Jen
ten tým byl o nco silnjí, asi celkem o
dost. I tréninkové nasazení bylo nejvyí
z tch sezón, co jsem hrál s FUJ/FF, ale
to je celkem jasné, ped EUCC. Pokraovat
budu, ale musím to njak skloubit se
Zimnicí a s rozhodnutím vnovat ultimate

Jak to vypadá s tvým nápadem založit
středoškolskou ligu?
Nápad dobrý, realizace se njak nepovedla. Troku m zklamalo, e nikdo nezkusil
nijak výrazn piloit ruku k dílu. Krom
tpána, kterému se skoro podailo sehnat
sponzora. Dostali jsme se k njakému
hrubému finannímu plánu a jednání u
moného sponzora atd ...ale nedopadlo
to. A já na to pak u neml as, moná
spí chu, zrovna tak jako na VR, take
jsem to pustil z hlavy. Pokud v tom bude
nkdo pokraovat, tak rád pomu jako
trenér nkde ve kole, nebo i jinak, ale
rozhodn se na tom nebudu podílet jako
hlavní organizátor.
Jak by měla podle tebe ideálně fungovat?
Tko íct. Plán byl ten, e se osloví koly,
a ty co se pihlásí, dají k dispozici prostory,
kde bude jejich tým trénovat. A bu se

létat je tak snadné

Bude mít podle tebe v budoucnu tahle
evropská soutěž nějaký vliv na Ultimate
v ČR? Pomůže pozvednout úroveň
frisbee u nás?
To je otázka. Já teba te pemýlím,
jaký vliv mla úast FF, TM/PD a HB na
EUCC. Skoro mi to pipadá, jakoby úrove
v echách po EUCC troku poklesla, ale
moná to je jen tím, e lidi byli vyerpaní z
pípravy a z celého toho turnaje a na podzim u se jim nechtlo nic dlat. Moná
je to jen subjektivní pocit zpsobený tím,
e jsem si zvykl bhem sezóny na trochu
jinou úrove. Kadopádn to dá lepím

trochu mí asu a penz. Tenhle rok se
zejm nezúastním tolika turnaj jako
loni (nevím, kolik to bylo pesn, asi o dva
mí ne Ája, ta to má nkde spoítané, ale
myslím, e pes ticet to bylo). Letos bych
to vidl tak maximáln na 20-25.
Baví tě hra v coedu stejně jako v
open?
Jo a ne, nevim :-). Není pro m úpln
nejdleitjí, jestli je to open nebo mix.
Podstatný je, jakej se sejde tým a co od
toho kdo eká. Nejlepí zápasy, co se týe
herní kvality, byly s FF a v repre, tam jsem »
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zimnice
si z toho vzal hodn. Ale nejvíc jsem se
bavil na mixovém turnaji v Lipsku po MS
ve Finsku, kdy s náma hráli Australani, a
teba te v Plzni na AtruCupu. Ani na jednom z tchhle turnaj nebyl tým sloený
ze samých nej hrá, pesto se ukázal
jako nejsilnjí a vyhrál. Zárove tam ale
byla jet taková správná nálada, lepí ne
obvykle. Baví m hrát vdy, nejvíc v týmu,
kterej hraje dobe. Abych nevykládal jen o
tom, jak je vechno nej a supr, mám jeden
záitek, kdy se to moc nepovedlo. Né,
e by m snad nebavilo hrát, ale prost
jsem byl hrozn zklamanej z finále CELu v
Beclavi. Tým byl dobrý, vichni spoluhrái
taky. Neml být ádný problém. Jen ten
tým ml pocit, e se to vyhraje samo.

s tím občas problém? Neprojevuje se
někdy při fotbale, kde je potřeba občas
zafaulovat, tvůj spiriácký přístup z
frisbee?
S rozhodíma nebo i njakýma soupeema
pi fotbale problém obas mám (viz rozseklý oboí v Rosicích), ale Frisbee to nijak
neovlivuje. Pi fotbale stejn moc nefauluju, a kdy u, tak s citem ..., akorát se mi
u párkrát stalo, e jsem hned po turnaji
jel na fotbal, hrálo se na njakým fakt
hnusnym hiti - bláto, zima - a jak jsem
byl unavenej, tak se mi ani moc nechtlo
hrát a kdy do m furt nkdo strkal, tak
mi to celkem vadilo. Ale jindy se mi i po
turnaji hrálo dobe.

praha

neml ty správný známosti. Ale stejn m
tenis u njak moc nebaví. Furt se chodí
jen pro míky, take toho nelituju.
Tím chozením pro míčky se daj vydělat
dost slušný peníze. Zatímco do házení
diskem je stále ještě potřeba hodně
investovat. Myslíš, že se tahle situace
do budoucna nějak změní? Jak toho
docílit?
Nemyslím, e se situace njak výrazn
zmní, urit ne, co se týe turnaj. Moná
by se pi troe tstí daly sehnat naký
prostory na trénování, nebo se zalenit do
njakého oddílu. Jet moná njaký grant
na poádání ligy, take by pece jen mohly
být levnjí turnaje.
Dodržuješ nějaký zásady, co se sportu
týče a života vůbec?
Asi moc ne. Obas se teba snaím
vhodn jíst, jene to stejn vtinou nemá
ádnej ád, take nejspí ani moc smysl
a snaím se dostaten se hýbat, co mi
te njak nejde. Take na jae asi vyndám
kolo a zanu dohánt kondiku ... moná
to stihnu jet v zim, ale nevím.
Čím se živíš? A jaké pracovní plány
chystáš do budoucna?

Byla to samá osobnost" a zahráli jsme
vzhledem ke svým monostem otesn. A
te v Rotenburgu m taky nkterý zápasy
fakt nebavily, ale to bylo tím, e soupe byl
slabouký a my mli v týmu samý dobrý
hráe". Ve chvíli, kdybych ml tým sloený
z lidí, co se potebují výrazn zlepovat a
hrát, by mi takhle odehraný zápas tolik
nevadil.
Považuješ se ty sám za osobnost v
rámci českého frisbee?
Asi jo. Myslím, e jsem ml zásadní vliv na
vzestup Zimnice. Jinak to asi musí posoudit
ostatní. Co se týe hry, tak u nkterých lidí
mam pocit, e m peceují a nkteí m
podceují (vi Frankie :-)).
Fotbal a ultimate frisbee – oba sporty
se hrají v kolektivu, ale jen jeden má
rozhodčího. Věnuješ se oběma. Nemáš
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Dovedeš si představit zapojení sudího
do hry s diskem?
V roli observera jo, na hláení sporných
aut a tak ....
Kterým dalším sportům jsi se věnoval?
Snad kadýmu kolektivnímu sportu, se
kterým jsem se setkal, ale niemu z
toho poádn. Kdy jsem byl malej, tak
jsem dvakrát chodil trénovat fotbal. Poprvé
dokonce za Spartu :-), ale njak to nevylo.
Né, e bych nebyl dost dobrý, ale njak
jsem asi neml tu správnou morálku.
Párkrát se mi podailo pijít njak patn
na sraz ped zápasem a myslím, e jsem
neml dost sebevdomí a tak ... Pak jsem
jet asi ti roky trénoval tenis, ale tam to
bylo normáln uplacený", a kdy se vybíralo, kdo zstane a kdo bude pokraovat
v trénování, skonil jsem, protoe jsem

ivím se vytváením hodnot" na poítai.
Konfigurace/údrba njakých server/sítí,
sem tam njaké programování". A plány?
Dlat to samý, s tím, e budu pracovat
nárazov a kdy si ve stedu eknu, e
nepracuju, ale jedu na hory, tak pojedu
na hory. Eventueln rozjet njaký podnikání, který pak bude fungovat beze m.
Abych mohl teba na msíc nkam úpln
zmizet a nic neeit. Ale nevím, jestli se mi
to podaí, zatím nemám ádný konkrétní
plán. Jo a te uím SNB v Harrachov,
ale tím se neivím. V zim si vylepuju
finanní situaci výcvikem snowboardist v
Harrachov.
Na horách trávíš asi hodně času, učíš
celou zimu?
Na horách budu vtinou tak plku
kadého týdne od ledna do bezna a pak
se uvidí jak to bude se snhem, od bezna
asi u moc uení nebude, tak to bude
taková dova. Teba se na tom rozbedlym
snhu konen nauím skákat tak, aby to
stálo za e.
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Co škola? Nejsi ty jedním z těch věčných studentů? Kdy uzavřeš studium,
pokud už se tak nestalo? A co přesně
studuješ?
Jo, jsem vný student. Studuju VUT FJFI,
obor praktická informatika. Letos snad
dokonim bakaláe a pak s tím koním.
Moná nkdy asem nco dálkov, kdyby
mi to chyblo, ale nevím.

Vymyslela si to Maruka na EUCC 2001 v
Praze. Myslím, e mi to ze zaátku i trochu
vadilo, ale zvykl jsem si. A pro Kaer, to se
zeptej jí, existuje nkolik teorií :-). Maruka
dodává: Vdy je to jasný. To by napadlo
kadýho, kdy ho slyí. Pojmenovala jsem
ho Kaerem, kdy na nás pi snídani, nebo
na party, u nevím, chrlil ty svoje rozumy.
A bylo to v Norimberku, myslím."

Pamatuješ, kdy tě prvně někdo oslovil
Kačer? Jak na to přišli? Potřebovali tě
odlišit od ostatních Janů Nováků?
Myslím, e jsem se v ivot s ádným
jiným Janem Novákem neseel, take odliit
m od nkoho takovýho nebylo poteba.

A to bude kdy?
kola by mla skonit 7.záí, pokud
udlám státnici. Jinak vechno ostatní je
hotový.
Čím se odměňuješ za tvrdou práci?

Jak často trénuješ, aby ses udržel ve
formě?

Nijak, já toti tvrd nepracuju. Jet jsem
se to nenauil. Kdy nco udlám dobe,
tak za to vtinou dostanu zaplaceno,
nebo si tím uetím vlastní as.

Te málo, njak na to nemám dost
energie, take to stojí za prd. Snad se to
zlepí, a mi odpadne ta psychická zát
ze koly.

Dobře. Čím si zpestřuješ volné chvíle?

Událo se něco v souvislosti se středoškolskou ligou od ledna 2006?

Zas tak moc volnýho asu nemám, a
kdy jo, tak vtinou niim zvlátním.
Jdu si zahrát fotbal, hokej, nebo nkam
do putyky, nebo teba na hory ... kultura
vesms ádná.
Rok 2006 se přehoupl do své druhé půle
a lednová Past ještě nebyla na světě.
Hráči a hráčky frisbee vyběhly z haly na
trávníky a evropský ultimate vstoupil do
prvního ročníku nové sjednocené soutěže
klubů. Zúčastnily se i některé české týmy.
Žlutá Zimnice si to po počátečním váhání
rozmyslela. O jejích pohnutkách a situaci
na závěr sezóny s coachem Kačerem.
Proč se Zimnice nezapojila do CELu?
Tch dvod bylo víc. eili jsme to, ale
nakonec jsme dali pednost úasti na
mixových turnajích okolo R. Sice jsme
mysleli, e zvládnem navrch njaký CEL,
jene i to by bylo sloité, protoe kdybych
já jel na CEL, tak bych asi hrál za FF, to
samé Jirka, upito asi taky, a vzhledem
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Proč ty letos nehraješ s týmem Four
Fingers?
Protoe v letoní sezón vnuju Frisbee
trochu mí asu ne pedtím a navíc jsem
loni kvli FF zazdil nkterý pro Zimnici
potenciáln zajímavý akce, take jsem si
letos ekl, e to pojmu volnji a pojedu na
ty mixový turnaje a vbec jich absolvuju
mí a pokusím se u ukonit si to trápení
ve kole.

Jakou máš rád četbu, filmy, hudbu……
íst m dív fakt bavilo. Pak jsem ml
období, kdy jsem etl akorát tak manuály,
a pak jsem si ekl, e kdy u íst, tak
anglicky. Take tu anglický kníky, jak se
mi co dostane do ruky. Kdy si jdu nco
koupit, tak je to vtinou fantasy, ale
toho te u zaínám mít taky trochu dost,
protoe to jsou pece jen pohádky a toí
se to furt dokola. Tímto pijímám nabídky
anglicky psané literatury. Zaít mete na
nejbliím turnaji. Filmy skoro nesleduju,
jen kdy náhodou nkde na nco narazím. A hudba? Poslouchám toho celkem
hodn a rzn se mi stídají nálady, ale
je to vtinou nco mezi: Drumnbass /
Breakbeat / Hardcore / Hiphop / sem tam
i njaká mí písná kytárka / EBM / ostatní
elektronická hudba / Punk a já nevím
co jet, obas i nco klidného, njaké
downtempo / acid jazz, ale to u dlouho
nebylo.

k tomu, e na poádný open hraní zatím
nemáme lidi, tak to zejm ani nemlo
smysl. Z mého pohledu by bylo pro Zimnici
asi prospnjí zapojit více lidí do FF,
ovem to by FF museli fungovat s trochu
jinou koncepcí ne v letoní sezón.

Nevím, nezajímal jsem se o to, neml
jsem na to energii, myslím, e vbec nic.
Býváš na turnaji nervózní?
Jde o to, jak se to vezme. Taková ta
nervozita, e jsi nervózní pokadé, kdy
dostane disk, ta m u pustila. Snad jen
na MS a ME jsem s tím ml trochu problémy. Ale mám tendenci se rozilovat kvli
rzným podntm. Teba kdy spoluhrái
nedlají to, co bych chtl, aby dlali ... ale
u njak mí ne dív.
Jakým způsobem ovlivnilo frisbee tvůj
život?
Neekl bych, e njak zásadn, i kdy
mi dalo anci hrát si sám ped sebou na
sportovce". Kdybych ale nevnoval tolik
asu frisbee, vybil bych se pravdpodobn
obdobným zpsobem v njakym jinym
sportu. Na mistrovství svta nebo Evropy
n
bych to asi v jinym sportu nedotáh.
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rozhovor

kačer

květen 06

chrast ... klobouk dolů

chrast 2006
Pořadatel: Terrible Monkeys & spol.
Místo konání: Chrast u Chrudimi
Ročník: 10. (12)			
Datum konání: 6. - 7. 5. 2006
Počet týmů: 16.open
Ubytování: stany 			
Hrací plocha: 3 hit

L

etos ji 10 roník (celkov 12.)
spnho a hlavn prvního venkovního turnaje v naich krajch ... je poteba
nco dodat!? Do Chrasti se jezdí zahájit venkovní sezónu, vyhrát, pobavit se,
zauit nováky, pokusit se sehrát, zpít se
do nmoty. Hlavní je, e do Chrasti se
prost jezdí. Jezdí se i na rzné eskapády v podání poadatel. Tento rok byl
hlavní mejdan netradin venku u hit.
Klobouky vem sluely a pivní závod byl
píli dlouhý. Bonbónkem nakonec bylo
neuvitelné vyhláení výsledk v podání
Handi, nadjné elévky TM.
n

results
1. Prague Devils
2. Four fingers
3. Pražská 7
4. Terrible Monkeys
5. Outsiterz
6. ŽLutá Zimnice
7. Atrofované ruce
8. 3SB
9. Rektální Vyšetření
10. Pick up
11. Boa
12. Pískoviště
13. Pondělní detox
14. Exit
15. Travní mor
16. Hot Beaches
Spirit: Prague Devils
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kodaň

informan zdroj
archiv eurodiscu

wonderful copenhagen '06

Místo konání: Copenhagen (DK)		
Ročník: 4. 			
Datum konání: 12. - 14. 5. 2006
Počet týmů: 32 open, 12 women
Startovné: 55euro basic pack		
Hrací plocha: spousta kvalitnho povrchu

P

o zplav slunench paprsk, pr
kapkch det, troe vtru, 4 vercch",
1300 porcch tstovin, 25 hodinch provozu speciln WCU kyvadlov dopravy a
samozejm po 2,5 dne intenzivnho ultimate, znme vtze tvrtho ronku.
Trojnsobn dritel WCU prvenstv v
open divizi, vdsk tm Skogshyddan,
neml jednoduchou cestu na vrchol.
Pten veern exhibice proti americkmu
tmu Brooklyn Ultimate sice skonila
jejich vhrou, hri ale zejm vyerpali
pli mnoho sil, kter pes noc nestaili
naerpat a tak v prvnm rannm zpase
podlehli britskmu Claphamu. Tmu se
ale podailo zvednout" v utkn proti
krajanm Viksjöfors a porazit je vhrou
13-11. Pak u je nic nezastavilo na jejich
taen do finle, ze kterho se rzem stala
odveta, jeliko soupeem nebyl nikdo jin
ne ve zmiovan Clapham. Ten se
dostal do finle pes dal anglick tm Fire
of London. Hra se odehrvala za vtrnho
poas, take bylo k vidn spousta patnch
hod a drop". Nakonec si Skogs poradili
s vtrem o trochu lpe, konen skre
11-8. Za zmnku urit pat pr dalch
tm. Napklad mlad zbran" z Finska
Karhukopia nebo vcai Freespeed, tyto

tmy, pestoe nebyli nasazeni nijak vysoko se dokzaly prosadit a umstit se na
pednch pkch. Karhukopia, 14. nasazen tm, se zviditelnil tm, e sehrl velmi
tsnou hru s dnskm tmem Ragnarok a
hodn jim tak znepjemnil cestu vzhru k
medailovm pozicm. V odvetnm utkn
o 5. msto byl nakonec Ragnarok ten
spnj, finov skonili v konenm
poad est. Freespeed nastupvali na turnaj nasazeni jako 11. po slibnm zatku
sezny v Paganellu. V Kodani si tihle
tpci postupn podmanili star pardly"
ultimate nebe jednoho po druhm: SOS,
Clapham, Ultimate Vibration, Fire Of London
a nakonec Mir San Zamperl ve tvrtfinle.
Skogs se v semifinle ukzali jako pli
siln, ale Freespeed si to vynahradil alespo vhrou v souboji proti Fire of London
o bronzovou pku. Psobiv postup a
zvidnhodn seznam poraench tm!
esko-slovensk zstupce tm Four Fingers
nakonec skonil na pknm 23. mst.
Spirit of the game pipadl Fire Of London
s 93,6% (max.100%, 4F-83,9% a 13. místo
- pozn. red.).		
n

results
1. Skogshyddan (SVE)
2. Clapham (UK)
3. Freespeed (CH)
4. Fire of London (UK)
5. Ragnarok (DK)
6. Karhukopia (FI)
7. Flying Angels (CH)
8. Mir san Zamperl (DE)
9. Sipoo Odd Stars (FI)
10. Helsinki Ultimate (FI)
11. KFUM Örebro (SVE)
12. Wall City (DE)
13. Ultimate Vibration (FRA)
14. Brooklin Ultimate (USA)
15. Viksjöfors (SVE)
16. Hard Fisch (DE)
17. EMO (UK)
18. Searching Woodpecker (DE)
19. WCU Staff (DK)
20. UFO (FI)
21.Icy Dykes (NL)
22. Stolichnaya (RU)
23. 4 Fingers (CZ)
24. La Fotta (IT)
25. Kielstock (DE)
26. Gummibrchen (DE)
27. Carnegie Ultimate Sport (SVE)
28. Holylanders (IL)
29. Lookfly Inc. (UK)
30. Stulu (SVE)
31. Lazy Hazy Jalfreizy (UK)
32. WCU All Stars International
Spirit: Fire of London

létat je tak snadné
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turnaj

wcu ' 0 6

květen 06

ultimate

akademické hry
J

ak je mezi komunitou frisbee hrá
známo ultimate je hra rozíená nejvíce v
USA a Kanad a je povaována za tamjí
nejoblíbenjí univerzitní sport. eský ultimate má o poznání mení základnu ne
ten americký, a za univerzitní sport jej
nelze povaovat. I kdy jak se to vezme,
troufám si tvrdit, e Ultimate hrají tak ze
50% studenti vysokých kol... V souasné
dob existují ti univerzitní týmy, tedy týmy
fungující pod zátitou univerzity: Prague
Devils pi VUT, Frkot Team pi Palackého
Univerzit v Olomouci a Rollníci pi ZU, ti
v souasnosti hájí barvy luté zimnice, o
lenech tchto tým se dá íci, e se jedná
vtinou o vysokokolské studenty, ale ne
úpn stoprocentn o studenty kol pod
jejich zátitou fungují.

Malou sondou do toho, jak se to má
s eským univerzitním ultimate u nás,
bylo Akademické Mistrovství R, které
probhlo 4. 5. 2006 na hiti Tatranu
Bohunice v Brn. Jednalo se vlastn o nultý
roník, který byl prezentací sportu akademickým funkcionám, kteí uvaují o
zaazení ultimate do oficiálního programu
Akademických her pro pítí roky.
Cílem akce bylo ukázat, e eské univerzity jsou schopny postavit dostaten
poetná drustva a sehrát turnaj na sluné
úrovni a tím si získat pevné místo v programu akademických her. Turnaj se konal
pod taktovkou Mgr. Jana Filandra alias
Papáho, který zajistil úast funkcioná
akademického sportu, pihlaování tým
a celkovou organizaci. Za zajitní hit,
kde se hrálo byl odpovdný Filip Zelenka
alias Zelí. Sestavení tým za jednotlivé
univerzity zodpovídali tzv. garanti, kteí
se tohoto úkolu dobrovoln ujali. Svoje
reprezentaty nakonec vyslalo 8 kol: VUT,
VE, ZU, Univerzita Palackého v Olomouci,
VFU Brno, VUT Brno, UK, MUBrno. Akce se
zastnil úctyhodný poet 70 student.
Hrálo se nakonec na tyech mini hitích
vytvoených z jednoho hit fotbalového
v potu 5 na 5. 			
Systém: dv skupiny, poté kíové zápasy
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/ brno /

a pak zápasy kíem do úplného vyeení
poadí, délka zápasu 25 minut, hra max.
do 13 bod. Pravidla urovala povinnost
mít alespo jednu abku na lajn.
Hra, kterou náhodný divák mohl shlédnout by se dala oznait za dobrou, vzhledem k tomu, e ada spoluhrá se
poprvé potkala pi 1. zápase, i pi troe
tstí pi rozbhávání na 1. zápas. Jak se
dalo pedpokládat, rozhodujícím faktorem
pro úspch týmu byl pomr zkuených
a nezkuených hrá ultimate v týmu a
a v druhé ad poet dívek v týmech. Ze
tí medailových pozic se na dvou místech
usídlily výe zmínné tradiní univerzitní
týmy VUT a ZU, pekvapením dne byla
finálová úast a následné krásné druhé
místo týmu UK. Ostatní týmy pedvedly
velké nasazení a bylo vidt, jak se jednotliv hrái i týmy zlepovali ode hry ke he.
První ti týmy si odnesly poháry a diplomy
a ostatní dobrý pocit z píjemn stráveného dne s kamarády :).
Náklady za pronájem hit, ceny a
pípadn i cestu týmu, které nesla ALD
celkem dosáhly cca 10 000 K.
Na závr bych chtla podotknout, e
AH v ultimate byly podle mého názoru
bezvadnou píleitostí troku zpropagovat
ná opomíjený sport na pd, která by
mla být nejúrodnjí, co se týe získávání
nových hrá. Vdy napíklad v týmu VE,
který jsem mla tu est sestavit byli 4
hrái, kteí o ultimate do letoního jara ani
nemli pontí anebo jen velmi mlhavou
pedstavu, a pro nai malou odno VE

results
1.CVUT Praha
2.UK Praha
3.CZU Praha
4.VFU Brno
5.VUT Brno
6.Univerzita Palackého Olomouc
7. MU Brno
8.VŠE Praha

na VŠ

Radka (Z)

se ultimate stalo seriózním tématem pro
konverzaci a házení talíem na kolním
dvoe kadodenní praxí :). Jen doufám, e
v pítím roce se setkáme s vtí podporou
naí univerzity.
Anketka:				
Dotzan:				
1. Tomá, VE (s ultimate se seznámil a
ped AH)					
2. Tomá, ZU (ultimate hraje od podzimu
za PD)
Jak jsi se o AM dozvěděl, co tě přimělo
se zúčastnit?
1. Od spoluáka a pimla m Radka.
2. Od Papáho, íkal mi, e jestli chci jet,
mám se informovat u Ájy.
Co se ti na ultimate líbí, co ne?
1. Na ultimate se mi asi nejvíc líbí ultimate.
2. e v nm nejsou rozhodí a hrái se musí
dohodnout sami, to je ta nejzásadnjí
vc.
Co je to Spirit of the game?
1. ekl bych, e duch hry anglicky, ne? M
se teba líbilo, e mi soupe poradil, kdy
bráním a kdy útom.
2. Ocenní pro nejférovji hrající tým.
Tvůj celkový dojem z akce?
1. Supr, byla to sranda.
2. Moc dobrej, i kdy mi v PD nic nechybí,
líbilo se mi, e si lovk zahrál s jinými
lidmi, e se s nimi líp poznal.
Budeš se ultimate věnovat dál, pojedeš
na Akademické mistrovství příští rok?
1. Rád si zaházim. Pokud bude forma,
nepijde zranní a vyberou m do nadupanýho kádru repre VE, rád pojedu :). Jo a
nejdív se naum házet forehand.

Spirit: UP OlomoucCuba

2. Vnuju a budu, pít chci jet zase.		
			
n
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straškov

/ mčr 06 / open & women

Pořadatel: Prague Devils 		
Místo konání: Strakov		
Ročník: ?				
Datum konání: 17. - 18. 9. 2006
Počet týmů: 8 open, 5 enskch tm
Startovné: 200K 			
Ubytování: tlocvina, stany		
Jídlo: sndan - klasika na hiti,
veee - gul nebo veget. gul t na
hiti, pes den oberstven ve stnku
u hit (astnci dkuj cateringov
agnetue rodiny Jjesov :) )		
Hrací plocha: 1 fotbalov hit
Party: v mstn sokolovn

results
open
1. Prague Devils
2. Four Fingers
3. Terrible Monkeys
4. Žkutá Zimnice
5. Pražská Sedma
6. 3SB
7. Atrofované Ruce
8. Boa
			
women
1. Žlutá Zimnice
2. Prague Devils
3. Terrible Monkeys
4. Pražská Sedma
5. Atrovované Ruce
Spirit open + women: Atruc

létat je tak snadné
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červen 06

mistr o v s t v í

červenec 06

boj se zelenými mlýny

windmill windup '06
Pořadatel: Michael Cummings & spol.
Místo konání: Amsterdam (NL)
Ročník: 2. 			
Datum konání: 21. - 23. 7. 2006
Počet týmů: 22 open, 16 women
Startovné: 190 euro teamfee, 50 euro
players fee 			
Ubytování: stany			
Jídlo: bohat sndan u hit s monost
vybavit se dostatkem potravin na cel den,
veee - v ptek po vlastn ose, v sobotu
- orientln pochutiny pmo u stanovho
msteka. Jako dezert mohl kad tm
zakousnout" joint ve tvaru vtrnho
mlnu :), i dal ti umstn v oblbench
barevnch plastovch pouzdrech. (asto je
o n vt zjem ne o obsah :) ).

/ amsterdam

Hrací plocha: 10 hracch ploch s rznou
kvalitou pokryt travnatm porostem,
ovem vechna vydrela intenzivn hodinovou bouku bez jedin loue.. klobouk
dol, to se u ns jen tak nevid. Pten
game of the day se odehrla na nkdejm
olympijskm stadionu, bohuel to nebylo
zrovna nejbl. 			
Systém: Open - Swiss draw format, hra
do 15 bod bez asovho limitu, poloas
po 8. bodu, 2 timeouty na tm; women
- zkladn skupina 4 pooly po 4, rozdlen
do novch 4 pool dle pedchzejcho
kola, kov hry, tvrtfinle, semimfinle,
finle, hra do 15 bod nebo 75 min.,
nedle bez asovho limitu, poloas po 8.
bodu, 2 timeouty na tm. 		
n

results
open
1. Ultimate Vibrations (FRA)
2. Friselis (FRA)
3. UFO (NL)
4. Hardfisch (DE)
5. Peyote (BE)
6. Mooncatchers (BE)
7. Cotarica (IT)
8. Pookas (IR)
9. Frizzly Bears (DE)
10. ÅUFK (DK)
11. Cambodian Pancakes (NL)
12. WCU Staff (DK)
13. Hallunken (DE)
14. Gronical Dizziness (NL)
15. Four Fingers (CZ)
16. Canieporci (IT)
17. Red Lights (IT)
18. CUSB La Fotta (IT)
19. Kobenhavns Frisbee Klub (DK)
20. Strange Blue (UK)
21. Gummibaerchen (DE)
22. Highland Fling (UK)
women
1. Espoo (FI)
2. Iceni (UK)
3. Primavera Olandese (NL)
4. KFK (DK)
5. Nice Bristols (UK)
6. Misco Disco (IT)
7. Hot Beaches (CZ)
8. Pin Up (BE, FRA)
9. OB (BE)
10. Mainzel Mädchen (DE)
11. JinX (DE)
12. Die Western (DE)
13. Halle Berries (DE)
14. Wound Up Women (Pickup)
15. Wound Up Women 2 (Pickup)
16. MAC (IR)
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norimberk

Libk (TM)

european championship series

V

sezóně 2006 EFDF poprvé pořádá
Evropskou mistrovskou sérii a její
regionální a finálové kolo. Pro mnoho
evropských týmů je tato soutěž novou
motivací a umožňuje jim klást si nové cíle.
Regionální kolo v Norimberku, pořádané
25.-27.8., bylo hlavně týmy CELu s nadšením očekáváno. Utkat se s nejlepšími
německými a dánskými týmy je výzva.
Pořadateům se podařilo najít ideální
dějiště pro turnaj o 16 týmech v kategorii
open a 4 týmech ženských. Areál disponoval třemi fotbalovými hřišti, restaurací
a dvěma menšími těocvičnami na spaní.
Problémem se snad mohla stát jen omezená kapacita restaurace, pokud by se
párty zúčastnily všechny týmy. Patrně
se počítalo s tím, že si Češi a Slováci
uspořádají svou vlastní car-párty na parkovišti. Kufr auta poslouží jako pohodlné
sezení minimálně pro 3 osoby, a když se
auta správně zaparkují, vznikne příjemný
uzavřený prostor ozvučený autorádiem.
Vlastních zásob je vždycky dost a romantika může začít. Na tomto místě je vhodné
připomenout výhody karoserií typu hatchback nebo combi. Například sedany
jsou k ničemu a na parkovištích akorát
překážejí.

srpen 06

EUCR

The pool games started and Ragnarok,
the tournaments top seed, was caught
somewhat off-guard as a fired-up Wall
City squad came out firing on all cylinders
to take the finalists from the 2005 EUCCs
to 15 all before ultimately losing 17-15.
A number of pool games were much
closer than expected, Austrias Upsadaisy
gave German Champions Feldrunner an
exceedingly difficult match. Most pools

but took a timeout and resolved to get
back into the game. The EZ men tightened their zone and created turn after turn
against the small 9-man Devil squad. EZ
marched back and although the Devils got
close to the goal on a number of occasions, they were unable to punch the final
goal home. EZ persevered and managed
to come back and tie up the match at 14.
Finally the Devils put one in to take a 1514 lead, but EZ matched again to move to
15 all. Both teams scored and EZ pulled to
the Devils. An amazing layout D block got
EZ the disc back and EZ moved resolutely
down the field to score the winning goal
and move into the semi-finals against rival
Feldrunner.

though, went according to seed and the
tournament moved onto the pre-quarter
matchups at mid-day Saturday.
The only real surprise coming out of the
pre-quarters was the Prague Devils who
finished second in their group because of
the Koln forfeit they received. Not wanting
to disappoint, they faced CEL champion,
a large Big EZ squad from Vienna. This
had to be the game of the tournament.
The Devils, well drilled by their captain
and team mate who currently plays with
Clapham but lives and trains in Prague,
came out firing. They sliced through the
loose EZ zone with ease racing out to a 85 lead at the half. The Devils continued to
go into the lead, moving out to a commanding 14-9 game point lead. Suffice it to say
the EZ squad was reeling and disoriented,

The semis looked like some pretty serious
matchups. In the first semi Ragnarok was
set to play this years 3rd placed German
team, Mir san Zamprerl and in the other
match it was Big EZ against Feldrunner.
Unfortunately for Zamperl, they couldnt
get their game together and Ragnarok
ran away from them and took the game
easily 15-5 qualifying for the finals. The
other semi though was not a walk. Big
EZ jumped out to a two-point lead using
their zone. Feldrunner fought back and the
half went 8-7 for EZ. The teams traded
points up until 14-12 for EZ. Feldrunner
converted two turnovers to tie at 14. The
momentum was changing and although
EZ had brought a huge team with them,
they were tiring and it seemed as if the
»
German champs had more adrenaline

Frankencup, so nothing but the best was
expected. There were some slight scheduling hiccups when some teams announced
they couldnt make it in time for the 14H
start, but when Koln agreed for forfeit their
first game, the situation was resolved.

Ale nyní již k tomu podstatnému. Atmosféru
a zápasy v kategorii open bedlivě sledoval zástupce střední a východní evropy v
komisi mistrovské série David (4Fingers).
Tak, co bys nám o tom řekl, Davide?
The first ever Regional Qualifiers. Europe
has a good tradition of good competitive
tournaments, but how would the national
champions feel about coming to this tournament to compete against other teams
from the region?" Would they choose
to step aside, as Hardfisch, Germanys
second placed team, from Hamburg had
done or would they, like CEL qualifiers Big
EZ and 4Fingers, bring big squads in hopes
of winning the tournament and being
recognized by the Germans and Danes as
belonging to the big boys" of European
Frisbee?				
The organizers had found perfect fields,
long, soft, plenty of grass and great facilities all, in a central location for most
teams, Nurnberg. Boris Ruehl has a lot of
experience organizing the excellent annual

létat je tak snadné
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european
going for them. Although the teams traded
points to 16, Feldrunner showed its championship mettle and scored the final goal,
winning 17-16. The game was 2 hours
and 10 minutes long!
The finals kicked off under partially blue
skies and soft fields from intermittent rain.
It was a dogfight throughout and although
there were a few calls, the game was fairly
fought and very very intense. Nothing was
given away by either team as they traded
points. At times Ragnarok would seem to
pull away only to have Feldrunner come
back with a run. Half was 8-7 in favor of
Ragnarok. The toll of a hard semi, though,
was taking its toll on Feldrunner and
eventually they couldnt keep up with the
incredibly fit Ragnarokers, and Ragnarok
pulled away to win the game going away
15-11. 					
So five teams qualified for the finals,
Ragnarok, Feldrunner, Mir san Zamperl, the
big EZ and Wall City. The rest of the teams
will have to retool their rosters, rethink
their strageties and get ready for a shot at
next years regionals.
Děkujeme za vyčerpávající odpově Já
jenom dodám, že jedním z vrcholů turnaje byl opravdu zápas Prague Devils proti
BigEZ a to zejména z toho pohledu, že
účast v semifinále zaručovala postup do
finálového turnaje ve Florencii. šlo tedy
opravdu o hodně a k tomuto zápasu se
ještě vrátíme.

Nyní ovšem nesmíme zapomenout na
ženskou kategorii, která byla přinejmenším stejně zajímavá a zápasy v této
kategorii lámaly rekordy v počtu diváků a
hlukoměrům se ohýbaly ručičky. 		
Které z hráček bychom se tak zeptali na
její čerstvé dojmy? No ano, zeptáme se
Katky (Hot 7´s). A budem to chtít Anglicky.
Past je přece časopis světového formátu,
ne?
It is one day after the first EUCR weekend
and my muscles still feel pretty sore. Every
step I take reminds me of the hard work I
did this past weekend. Games to 15 points
with no time limit and a desire to win
resulted in some 2-hour long games. And
that is the way it should be when it comes
to an important tournament. 			
However, for at least four teams from
each division the importance of the event
was rather questionable. Apparently, their
participation at the EUCRs and the opportunity to play at the highest European level
was not a priority. For the open division the
fact some teams dropped out was not an
issue because the vacancies were easily
filled with other teams. But a womens
division with only four teams instead of
eight is quite a big difference. Coming
from the Central European League Section,
which has only two competitive womens
teams (both played last weekend), I was
looking forward to playing some new
teams. Instead, we were circling around
yet again. On the other hand, our team,

series

who didnt play better than third place, has
a guaranteed spot in the European Finals.
This is really great and I like that! And now
we must practice hard just to keep from
finishing last and I think that motivation is
the point of the European League.

Despite the low attendance, I think the first
EUCRs was a good event in the history of
ultimate Frisbee. We saw excellent games,
hard running, harder diving, and perfect
throws. It was easy to see a wide spread
desire to reach the top. The high level of
competition was accompanied by delicious dinners (I dont know how about you
but I had gyros), good organization, and
easily accessible, large and good quality
pitches. Of course there was also plenty of
spirit, dancing, and great beer!
No jo no. Málo ženských týmů. Stará
bolest našeho sportu. Děkujeme za
postřehy a přejme, abyste si spravily chu
ve Florencii a třeba tam i udělaly dobrý
výsledek.
A nyní se vrame k onomu zápasu našeho
mistra proti mistru Rakouska. Jestli se
nemýlím, tak z pohledu Devils šlo dokonce
o zápas roku. Jak asi tenhle zápas prožívali hráči? Nechceš nám o tom něco povědět
Frankie (PD) ? A nemusíš se vůbec bát
Angličtiny, Past je světový časopis!
Abych pedeslal situaci, tenhle zápas se
hrál v sobotu, tj. druhý hrací den jako ná
tetí a celkov tvrtý zápas. Vzhledem k
tomu, e je nás jenom devt (Frankie,
Me2d, tpán, Héa, Moja, Luká, Nahur,
Davídek a oltys), jsme u dost unaveni, co se nedá íci o zelené záplav
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finals

... central east regionals
mezi tymi nejlepími týmy. BigEz si
berou timeout, stahují sestavu a zaínají
hrát svojí zónu. Dvakrát jí prolamujeme,
ale tsn ped zónou zahazujeme disk
a dáváme tím soupei nadji, protoe
v obran u nememe a soupe toho
vyuívá. Atmosféra je velmi napjatá a
nkomu zaínají ujídt nervy (hlavně
některým fanynkám z řad HB - pozn. red.).
Tou dobou u jsou kolem naeho hit
nahrnutí vichni, protoe ostatní zápasy
dávno skonily. Bohuel se nám nedaí
proti zón skórovat a BigEz se ujímají
vedení 15:14 a pechází zpt na osobku.
Dáváme na 16:15, a dokonce ubráníme,
ale BigEzák si hlásí celkem hloup faul,
následn inkasujeme. V posledním bod
následuje opt zóna, my opt ztrácíme
disk a prohráváme asi nejlepí zápas, co
jsem za PD kdy hrál. Co k tomu dodat
snad jenom anglické MORE!!!

results
open
1. Ragnarok (DK) Q
2. Feldrenner (DE) Q
3. Zamperl (DE) Q
4. BigEZ (CEL-AUT) Q
5. Wall City (DE) Q
6. Frühsport (DE)

sedmnácti hrá BigEz na druhé stran
hit. Nastupujeme proto s heslem to se
vyhraje samo" :). Hraje se do 15-ti bod
bez omezení asu, hardcap je 17 bod.
Hrajeme celou dobu osobku v obran, v
útoku potom Clapham. Pekvapiv hned
po prvních pár bodech získáváme náskok
a poloas vyhráváme asi o tyi body.
Skóre udrujeme a do stavu 14:11, kdy
ve he proti osobce hrajeme naprosto
bezchybn. Staí nám dát bod a jsme

Celkem hloupě hlásí faul", to je hodně
diplomaticky řečeno. Ale my si nebudeme
rozborem této situace v samém závěru
článku o velmi přjemném turnaji kazit
náladu. Ze stejného důvodu se nebudeme ptát na dojmy ze hry ani Davida, ani
jiného hráče týmu 4Fingers, kterému se
nejen tento turnaj, ale vlastně celá sezóna
nevydařila podle představ.
komentáře Katky a Davida   byly převzaty
ze stránek EFDF - pozn. autora
n

7. Woodies (DE)
8. Prague Devils (CEL-CZ)
9. 4 Fingers (CEL-CZ,SK)
10. Tørring Disc Control (DK)
11. Upsadaisy (CEL-AUT)
12. Bad Raps (DE)
13. Hallunken (DE)
14. AAUFK (DK)
15. Wunderteam (CEL-AUT)
16. Outsiterz (CEL-SK)
women
1. Z-Chicas (DE) Q
2. Frisky Bees (CEL-AUT) Q
3. Hot 7s (CEL-CZ) Q
4. Dominas (DE) Q

létat je tak snadné
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předboj
P

/ mčr 06 / mixed

odruhé jsem vyrazil do Pedboje a
podruhé to bylo na mistrovství republiky v kategorii MIXED. Til jsem se. MR
pilo po turnajové pauze a til jsem se,
e si s Pd zahraju zase v jednom týmu; po
nkolika open turnajích i s holkama. Til
jsem se na Kaerv sound-terrorismus,
protoe zlámaných beat není nikdy dost
a dnb je mi vlastní. No a jsou-li pozitivní
oekávání naplnna, tak si vdycky íkám
- co víc si me lovk pát.
Je sobota ráno. Rodinné dvody fungují
a obas jim padne za ob pátení paba
na turnaji. Zvlá kdy máte turnaj blízko u Prahy. Take cestou posbíráme Pd
koiky a doeneme asovou ztrátu akorát
tak v Pedboji. Pedpov byla ideální a
skuten, sluníko svítí, mraky nikde a u
se procházím po hiti a potkávám lidi,
které mám rád. Ná trenér zrovna letí na
training víkend do Londýna, ale i tak máme
pokyny co dlat ped zápasem. Take akorát hupsnu do kopaek a hurá rozbhávat,
rozcviit, házet atd.
Na Mixové MR tradin pijelo mén
tým. Proto se bude hrát kadý s kadým
a potom znova kíem (semi) a o místo
(fi). Zdá se, e budem na turnaji hrát 3x
2 zápasy za sebou, ale mn to nevadí.
Máme docela nabháno a jestli nám to
nepome fyzicky, tak aspo psychicky urit. A aspo se nemusím tolikrát
rozcviovat, co je innost jist prospná,
ale bhem turnaje víc a víc bolí.

mistrovství

Me2d (Pd)

Take na zaátek máme Z2. Zimnice
je neuvitelná. Dokáe uspoádat turnaj,
postavit 2 týmy a v kadém mít jet pes
10 lidí. No kdy na n koukám tak vidím,
e jim hodn pomohli FUJ a jejich skauti.
koda e nedokázali postavit tým sami,
asi nejsou skautky. Prost Z2 je ten slabí
tým a i kdy m tam trochu znervózní Nate
a David, dokáeme zahrát co chceme.
Zkouíme si ná útok a jestli má nae hra
chybu, tak jenom nedostatek nasazení take mení soustednost a laxní obrana.
Doufám, e se nám to pozdji nevymstí.
A to u proví dalí zápas proti P7. Jsem
zvdavej, jak na n zahrajem. Sedma
ze sebe dlouho dlala mixovej tým, ale
nkolikrát shodou okolností dokázala
promekat mixové MR. Tady ale mají
docela silný tým a teba jim to Ginový
utuování týmu konen zaíná pináet i
ultimate úspchy. Jak jsem s tmahle úvahama blízko pravd se ukazuje u bhem
zápasu. Tentokrát na nás vlítnou bez
respektu a hraje se super ultimate. Obas
jim to upadne pi chytání, ale my zase dost
zahazujeme. Poád myslím máme rezervy
v obran, ale zápas je stále vyrovnaný. Pro
m osobn je to pekvapivý vývoj, peci
jen jsem doufal, e se projeví klasický P7
komplex pi he s Pd. Ale Sedma hraje
dobe a já pemýlím, e 3. místo ve
skupin nám taky staí. Pokud bude první
Z, tak v tomhle zápase vlastn vbec o
nic nejde. To si ale nechávám pro sebe a
tým se snaí zahrát to nejlepí. Nakonec

dospjeme do oblíbeného bodu - kdo dá
bod vyhrál. A Pd jsou tentokrát astnjí
a vítzí. V koleku je supr nálada, vem
se zápas líbil. Spirit byl dobrej, krásn si
to uívám. Díky Sedmo - a to jsem jet
nevdl, co nás eká pít.
Máme pauzu. Probereme si naí taktiku,
protoe vichni nebyli na tréninku a hra
ukázala, e je co zlepovat. Take trocha
teorie, potom ochutnáme Cuba libre a
u abysme se li zase rozbhávat. Dalí
dvojzápas a tentokrát máme první Atruc.
Vidl jsem je hrát na Atrucupu, kde m
pekvapili - bohuel negativn. Na domácí
pd v tolika lidech nepedvedli nic moc.
Prý je problém ve slabé úasti na tréninku
a individuální chyby to potvrzovaly. Ale
nepodcenit. Na MR myslím hráli o nco
lépe, ale Pd mají nahráno peci jen o dost
víc. Take ádné pekvapení, ale donutili
nás bhat a zase kousek sil ubylo.
No a to nás eká poádn ostrý test
- Z1. Odhaduji to na preview finále a
jsem zvdavej, jestli do toho Kaerova
parta pjde naplno. Ale vechno je jinak.
Fouká ostrý vítr a Z má secvienou dobrou zónu. Máme velký problém hrát proti
vtru. Hrajou 4 lidi kolem házee a silný
vítr znemouje overy - jednu ze dvou
zbraní, co proti tomu mete hrát. Take
nezbývá, ne poctiv popovat a tady se
moná poprvé projeví absence nkterých
zkuenjích Pd hrá. Ne se staíme
srovnat, prohráváme 0:3 - as na timeout.
Natstí Z není s útokem proti vtru
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o moc úspnjí, nicmén náskok ze
zaátku jsme u nestáhli a prohráli jsme
bez njakého dramatického závru.

hrozila nám v semifinále Z, co by asi byl
velký problém. Nakonec to Sedma vyeila
- nechala se porazit.

Po dalí pauze nás eká poslední zápas
dne proti TM. Vidl jsem kousek utkání
TM-P7 a Opice hrály tragicky. íkal jsem si,
jakej to bude jednoduchej zápas. Nebyl.
Opice se proti nám hecly a jak íkaly v
koleku, zahrály asi nejlíp za celej den.
Utkání bylo poád vyrovnaný s naím mírným vedením, ale jen o bod. Ne a ne se
utrhnout na poádný náskok, který by nám
dodal trochu klidu. Myslím e zbytek týmu
ml ped zápasem podobný názor jako já
a njak jsme poád nedokázali pepnout
a zahrát jako dleitý zápas - jako s P7
nebo Z. Navíc nai odborníci na systém
dopedu hlásili, e v zápasae vlastn o
nic nejde, protoe i kdybychom prohráli,
skoníme 2. nebo 3. kvli vzájemnému
zápasu. Natstí jsme to nemuseli eit.
V závru se nám podailo zabrat a zápas
jsme vyhráli bez nerv.

O párty se nemá smysl rozepisovat. Snad
jen malé rozarování - pekvapiv dost
Praák se odjelo vyspat dom. Úpln
to nechápu, ale asi turnaj vnímají trochu
jinak ne já. Zimnice uspoádala Cuba libre
závod, take tílenná mixová drustva
bhem tafety pipravila a vypila Cuba
libre, samozejm na as. Kdo si myslel,

Skonili jsme jako jedni z prvních; po
nás se hrály jet dva zápasy. Take
sprcha byla teplá a po ní jsem si krom
buráku vychutnával i zápas P7-Z. Opt
m pekvapila P7, která se dokázala dostat
do vedení a dlat Zimnici problémy. Z
odcházel útok proti vtru. Nkolikrát jsem
vidl drop po spolupráci Ája - Kaer, a mi
nebylo jasný, pro to na sebe tolik hrajou.
Asi se projevovaly záchrannáský sklony.
Nicmén Sedma opt neudrela vedení a
nakonec prohrála. Ml jsem pi tom zápase zajímavý dilema. Fandil jsem P7, aby
Zimnice dostala taky jednou za ui (nebo
jet ní). Na druhou stranu jsem vdl, e
pokud by Sedma vyhrála velkým rozdílem,

e Héa je specialista pouze na pivní
závody, byl pesvden o opaku. S paráky
Frankiem a Martinou vyhráli svj rozbh a
ve finále se podívali na zoubek Tm, kteí
dokázali fantastickým nástupem v plce
rozbhu vyhrát svoje kolo.
Pd ráno ekal opt dvojzápas. Zaali jsme
proti Rektálce. Líbilo se mi, e se dokázali
MR zúastnit i kdy si to dali tém jako
tvrárnu. Zápas probhl podle oekávání.
V Rektálce u se zaínají objevovat ikovné individuality, ale u týmového sportu je
to zatím málo. Pokud své schopnosti na
tréninku dokáí pedat ostatním, mou
jako tým jít nahoru. Doufám, e se jim to
podaí.
To semifinále, to bylo jiný kafe. Sedma
se do nás opt pustila hned od zaátku.
Dokonce si vytovili pár bod náskok,
který se pracn pokouíme stáhnout. Kolty
zatím lítají tam, kam mají a my se pachtíme s kadým bodem. Jaktoe je Sedma
tak silná? Pijde mi, e jim to konen
zaíná fungovat dohromady. Lenika sice
na nedli odjela, ale Silva má zkueností
na rozdávání a bohat je uplatuje
proti naim holkám. Nemusíte být nutn

létat je tak snadné

rychlejí, staí vdt jak. Lea ultimatov
roste a asi za to mohou i spolené výjezdy s HB. Teba jednou budou fungovat
propagandistická hesla z webu Praské
sedmy. No a co se týe kluk, vypadá to
e se mladíci konen nauili poádn
házet a mohou tedy vyuít svojí rychlost
v nábhu. Take Devils mají problémy
a mn se v hlav objevují mylenky o
vyklidnném zápase s TM o tetí místo.
Zbývá asi 5 minut a Sedma hroziv vede
10:7. Take máme poslední píleitost se o

turnaj

předb o j

nco pokusit. A hle, Pd se docela hecnou
a Sedma je rázem nervózní. Podaí se
nám dát 3 body v ad a je konec asu.
Sedma útoí na vítzství s vrem v zádech.
Opt je útok nervózní a kousek za plkou
zahazují. Následuje o nco mén zbrklý
protiútok Pd a daí se nám donést disk a
do zóny. Vyhráváme semifinále a tentokrát
nevícn kroutí hlavou oba týmy. Jen Pd se
u toho víc smjí. Bylo to super semifinále s
neuvitelným koncem. Podruhé na turnaji
jsme porazili Sedmu o bod, tentokrát ale
ahala po finále Sedma a Prdi jim ho se
tstím vyfoukli ped nosem. Na tomto
míst rád veejn piznám, e po hodn
dlouhé dob Prdi volili na spirita Praskou
sedmu. Byli to zkrátka prima zápasy bez
zbytených call a nervního dohadování.
Ve druhém semifinále se potkala Z s TM
a pro Monkeys to nedopadlo vbec dobe.
Prbh sem nevidl, ale silný vítr jim dlal
velké problémy a výsledek 17:0 pro Z
hovoí za ve.
Po semi malá odboka, nazývaná valná
hromada. Dozvdli jsme se tradiní informace. Dleité podle m bylo jednak »
vdt, jak to ALD vidí s repre a potom
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volba dalích len do výkonné rady. Jsem
rád, e se do toho nkteí z nich pustili,
u jiných jsem spí zvdavej, jestli dokáí
svoje schopnosti soustedit konstruktivním
smrem. Kadopádn VR má nyní myslím
rekordní poet len a drim ti palce,
Janiko, aby si je na schzích uídila.
A je tu finále. Opt se rozfoukalo a finále tím bylo hodn poznamenané. Co
naplat, mistr a vícemistr by si s tím
mli umt poradit. Flip vyhrává Zimnice
a volí si stranu po vtru. Rozhodnutí bez
pekvapení - byl sice poloas, ale vtrné
poasí a asový limit dávají tuit, e se
vbec nemusí na druhou pli dostat. e
Zimnice hraje od zaátku znu u nikoho
nepekvapí. Hrajeme na ní o trochu líp a
hned od zaátku, nicmén první 4 body
padají jen po vtru. Vede Zimnice vdy
o bod a Prdi dotahují. Bohuel taktika se
asto zvrhává k systému ho dlouhou po
vtru a potom to ubra. Obas jsou ale
vidt pkné akce a nkteré souboje v zón
taky nenudí. Potom Prdi po vtru nedají a
Zimnice dokáe dát bod proti vtru. To by
jí mlo pinést znanou výhodu. Prdi se ale
hecnou a skórují proti vtru také. No a tak
to jde celý zápas. Z dokázala 2x skórovat
proti a stejn tak Prdi. Zimnice má obas
problém s vtrem v zádech i pi útoku, ale
Pd asto troskotají na výborn hrané zón.
Volno je akorát vzadu, ale dlouhá proti
vtru vyla snad jenom dvakrát. No zkrátka
doel as a skóre bylo vyrovnané 8:8. Na
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poloas nedolo, ml být pi devíti. Útoí
Zimnice po vtru, ale Pd dokáou ubránit.
Proti vtru se na chvíli vymaní ze sevení
zóny a Frankie háe skvlou dlouhou
proti vtru. Jirka jí ale Héovi tsn ubrání
a Z útoí znovu. Tentokrát u skóruje a
stává se mixovým mistrem republiky za
rok 2006.
A co rozhodlo ve finále? Hlavn vítr. V
bezvtí by to byla úpln jiná hra. Zimnici
to trochu hrálo do karet, protoe jejich
zóna byla na vítr ideální. Nemohli jsme
si to házet horem. Docela by m zajímalo, jestli by jí dali i v bezvtí. Moná
by to zkusili na pár bod a pak podle
toho, jestli by jsme na to dokázali zahrát.
Kadopádn ve vtru byli Pd bez over a
bez dlouhejch. Díky zón jsme ani nemohli
hrát útok, který máme nejvíc natrénovaný.
Na druhou stranu Zimnice útoila proti
vtru také, take si nemáme co vyítat.
Také by se dalo íct, e to rozhodl flip,
protoe skuten vyhrál o bod tým, který
zaínal po vtru. Ale oba týmy dokázaly
dvakrát skórovat proti vtru, take flip to
nerozhod. V podstat vidím dva dvody,
pro to Zimnice vyhrála. Jednak mla o
trochu lepí holky. Tím se nechci dotknout
hráek Pd, to je objektivní fakt. koda e 3
holky z FUJ nedokázali sehnat tvrtou a
postavit regulérní tým s Natem, Davidem
a skautama. Myslím e Zimnice by dokázala postavit dva týmy bez Katy i Janiky.
Druhým dvodem je, e hrá Zimnice
bylo víc a u Pd se moná projevil úbytek
sil. Chlapík jsme mohli mít víc, bohuel
jsme postrádali hráe jako je Bobe, Dred,

Mezo nebo Holoubek. Chybly nám jejich
dovednosti i prost kusy do potu, který
by nám uetil síly na obranu. Z ásti je
jejich absence dílem náhody a soubh
termín, zásti vnímám v Pd orientaci na
Open a mírné pehlíení Mixu. Velká koda,
podle m - starého mixáka. Obzvlá kdy
rozdlení HB na dva týmy nedopadlo tak
dobe, jak si holky tenkrát plánovaly.
Ale zpt k finále. I tak Pd dokázali zahrát
velmi dobe. Jsem rád, e si s námi
zahráli i sluebn mladí hrái a e se jim
turnaj líbil. Já osobn jsem si turnaj uil
vetn skvlého finále na závr. Oba týmy
hrálydobe a tak m výsledek ani moc
nebolel. Obas m pkn natve, kdy
prohrajeme o bod, obzvlát kdy je to
naí vlastní hloupostí, nebo nedslednou
hrou. Tady ale Pd pedvedli dobrý výkon stejn jako Zimnice - a tak mohu Kuátkám
s klidným svdomím gratulovat k titulu.		
				
n

results
1. Žlutá zimnice
2. Prague Devils
3. Pražská sedma
4. Terrible Monkeys
5. Žlutá zimnice 2
6. Atruc
7. Rektálka
Spirit: Terrible Monkeys
Cuba libre race : Prague Devils
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ladronka 06

Radka (Z)

V

sobotu 23. záí od 11h probhla na
bevnovské pláni na prostranstv ped
usedlost Ladronka akce s pznanm
nzvem Ladronka 2006. Jednalo se u
o pt ronk, kter v prbhu dne poctilo
svou ptomnost pes deset tisc lid. Akce
se konala pi píleitosti zahájení programu
Týdne Zdravé Šestky a u tradin zahrnoval patin obsáhlou plejádu nových
trend v trávení volného asu - je tedy
logick, e bylo zastoupeno i frisbee.
Moná si vzpomenete, e zaátkem záí
ly po mailing listu HALO maily ádající vechny hráe frisbee a leny ALD
o pomoc pi organizaci prezentace"
frisbee na akci Ladronka 2006. Teba by
Vás zajímalo, zda se akce uskutenila,
jak probhla, a jestli prostedky a as
zúastnných hrá nepily vnive. Pokud
ano, tte dál.
Vzhledem k tomu, e se prezentace
mla konat ve stejném termínu jako MR
Mixed uvaovalo se o zruení rozjednané
úasti zástupc z ad hrá na ní. Zmínka
o exhibici týmu národní reprezentace na
Ladronce 2006 se ale u v té dob objevila

na plakátech vylepených po kolách. A tak
ve snaze pedstavit frisbee jako skutený
a plnohodnotný sport, a ne zábavu bandy
nespolehlivých individuí bylo rozhodnuto,
e se pokusíme o uspoádní alespo
trochu smysluplné prezentace.
Pvodn byla pro Ladronku" naplánovaná
exhibice reprezentant - zkrácená a upravená komentovaná hra ultimate a následná výuka házení, spojen s rozdáváním
leták a samolepek a prodejem disk
v ertov stánku. To ale pedpokládalo
úast cca dvanácti lidí minimáln na celé
odpoledne. 				
V reálu to nakonec vypadalo takto:
celý den byl v provozu stánek s disky a
propaganími letáky, v reii Zelího a Jirky
(Exit), u kterého stál golfový ko do kterého
se píchozí dti i dosplí mohli trefovat.
Zdárn probhla i krátká, asi patnáctiminutová, miniexhibice, hry tyi na tyi",
kterou sice nepedvedli reprezentanti, ale
lenové týmu Z2, kteí si na dv hodinky
odskoili z MR Mixed. (Tedy absolvovali zhruba ptaticetiminutovou cestu po
trase Pedboj - Praha a zpt.) V prbhu
exhibice se uskutenilo na hlavním pódiu
vcelku spontánní interview moderátora

/ praha

s nejmenovanou hrákou Z. V plánu
bylo také uspoádání disgolfové partie pro
pípadné zájemce z ad veejnosti, kterou
mli na starost golfisté (yoyisté) éa s
Kordou. Golfová hra nakonec neprobhla
pro nedostatek zájmu.
Suma sumárum se na téhle parád podílelo patnáct lidí, kasika ALD je díky
ní asi o dva tisíce lehí. A co dobrého
nám pinesla? Organizanímu týmu urit
zkuenost a námty, co zlepit pro pítí
rok. ALD získala kontakt na produkci T,
která projevila zájem o natoení spotu o
ultimate. Snad jsme i rozíili poet tch co
alespo tuí co to je frisbee a jak vypadá
ultimate a discgolf.
Úspch? Moná...no uvidíme!?
Závrem bych za pomoc pi organizaci
akce chtla podkovat: Zelímu (BOA) ,
Jirkovi (Exit), éovi (JGM), Kordovi (JGM),
Czertovi (TM), Janice (pedsedkyni ALD),
Klárce (Z), Jane (Z), Davidovi (FF), Natovi
(FF), Danielovi (FF) a skautm (dorost FF):
Bleskovi, Medvdovi a Pepovi, a taky
Kaerrovi (Z) za pjení auta.		
n

1. beach v plzni
Pořadatel: Atrofovan ruce		
Místo konání: koda sport park, Plze
Ročník: 1. a doufme, e ne posledn
Datum konání: 2. - 3. 9. 2006
Počet týmů: 8 mixed		
				

Ubytování: stany 			
Jídlo: sndan - klasika na hiti, pes
den mamky z kiosku , veee - co hrdlo
relo nedalek zahradn restauraci		
Hrací plocha: 1 hit pln o psku.

results
1. Žlutá zimnice
2. Prague Devils
3. Terrible Monkeys
4. Žlutá zimnice 2
5. Kites
6. Atruc
7. GPU
8. Létající cirkus
Spirit: GPU
Beer race : Atruc

létat je tak snadné
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propagace

f risbee m e z i l i d m i

pravidla

novinky v pravidlech

změny v pravidlech WFDF
O

d Nového roku vstupují v platnost
nová pravidla WFDF. Jedná se o
pravidla kompletně přepracovaná - mají
jasnější definice, přehlednější strukturu
a zavádějí do hry nové prvky. Mezi jistě
nejdůležitější a nejzajímavější patří zavedení tzv. Callahan goal či zrušení STRIPu
(hodnotí se jako faul). Celkově se pravidla
výrazně přibližují pravidlům UPA, což by
mohlo umírnit některé spory při střetech
amerických a evropských (nebo neamerických) hráčů.

Následující pehled ukazuje zmny, na
které jsem pi studiu pravidel narazil, jsou
zde i nkteré pesnjí formulace, rozhodn
ale ne vechny, proto doporuuji pravidla
si na stránkách www.wfdf.org stáhnout
peíst si je v plné podob.
Zmny nejsou azeny podle dleitosti,
ale podle toho, jak se postupn v pravidlech vyskytují.

do patnácti, me zahájit stall count.

Pokud je po turn-overu disk mimo hit,
platí toté, jen limit je 25s.

- Check: obránce checkuje disk pouze
se souhlasem házee, v pípad selfchecku musí mít háze souhlas nejbliího
obránce.
- starý, ale zajímavý: pokud útoník odhodí
disk ped checkem, disk se k nmu vrací i
v pípad, e ho zahodil
- stall count zaíná slovem stalling" a
následuje íslo uvedené pro danou situaci
v pravidlech. Jestlie se má poítat od 6, je
to stalling, 6, 7...".
- obránce je vdy povaován za inbounds", tzn. obránce nikdy není v autu
(tak to bylo vdy, ale te je to pkn
formulovaný)
- pokud chytí disk víc útoník najednou a
kterýkoliv z nich je out, je to out.

- hra je do 17 bod (díve do 19)
- pískání as nástup na lajnu je ureno
pouze na oficiální turnaje WFDF (WUGC,
WUCC, Regional Championchips [nap.
Pan/American UC, Asian Pcific UC], World
Games a WJUC-junioi)
- je stanoven maximální (7) a minimální (5)
poet hrá na hiti
- pro výhoz je oficiáln zaveden výraz Pull
(díve Throw-off)
- po výhozu do autu se rozehrává bu
z bricku, nebo z middlu - a rozehráva
zahlásí cokoliv, hraje se z toho místa, které
je blí k zón, na kterou útoí
- máme pivot point" a ne pivot foot", co
v praxi znamená, e meme házet ze
sedu (v tu chvíli meme pivotovat nap.
kolem zadku, ale jakmile ho ped odhozem zvednem, udlali sme kroky)
- zavádí se tzv. zdrování (Delay"): po turnoveru, pokud je disk ve hiti, musí útoníci
rozehrát disk do 15 sekund. Obránce, který
je do 3 metr od disku me zaít tch
15s poítat (Delay, 1, 2..") - kdy napoítá
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- ZAVÁDÍ SE CALLAHAN GOAL - definice
bodu se mní tak, e obránce, který zachytí pihrávku soupee v jeho vlastní zón (t.j.
v zón, na kterou by obránce poté útoil),
tím automaticky skóruje (díve musel na
základní lajnu a rozehrát).
- bod zaíná v moment, kdy byl uznán
bod pedcházející (dleité kvli konci asu
a dohrávání posledního bodu").
- pokud je nahláen a kontestován turnover (kontakt disku se zemí ped chycením,
sporný out), disk se vrací k házei a poítá
se tam, kde se pestalo, nebo od 8, pokud
bylo napoítáno víc ne 8.
- hrát disk" (nebo jít po disku) není
dostatená omluva pro hráe, aby mohl jít
do kontaktu s dalím hráem. Je to moná
k diskuzi - pro m to znamená, e kdy
se (nap. jako obránce) dotknu dív disku
ne soupee, ale bylo jasné, e ten kontakt
byl nevyhnutelný pro to, abych se k disku
dostal, dopustil jsem se faulu.
- nahlásí-li marker kroky (a háze pi
tom disk nezahodí), poítá pak dál
odkud pestal, nebo od osmi, pokud bylo

tpn (PD )

napoítáno víc ne 8 (díve bylo od esti).
Pokud háze kroky kontestuje, poítá se
od 6, pokud bylo napoítáno víc ne 6.
- obsoupení pivotové nohy markerem se
hlásí jako STRADDLE"
- nedodrení vzdálenosti markera od
házee na íku disku se hlásí jako Disc
Width"
- straddle", disc width", fast count" a
double team" se poítá jako faul a pi
druhém nahláení. Pi prvním nahláení
se hra nezastavuje (pokud není kontest), marker pouze odeítá 2 sekundy a
pokrauje v poítání (poté, co slegalizuje
svoje postavení). Pozor, v praxi vlastn
odeítá jenom 1 - podle modelu: 1, 2, 3,
4 - straddle - 3, 4, 5" (po tyce by následovala ptka, ale následuje trojka, take
odeetl 2)
- pick si me nahlásit pouze obránce,
který je vzdálen maximáln 5 metr od
útoníka, kterého aktivn brání. lovk,
který mu v pohybu brání, se hýbat nemusí.
- po picku se poítá odkud se pestalo,
nebo od 9, pokud bylo víc ne 9.
- pi kontestovaném faulu na házee, se
pokrauje v poítaní tam, kde se pestalo,
nebo od 6, pokud bylo napoítáno víc ne
6 (díve se to vracelo na 0, pokud bylo
napoítáno mí ne 5)
- marker se dopoutí faulu na házee jen
tehdy, pokud ta ást jeho tla, která faulovala, byla v moment faulu v pohybu. (dív
nebylo tak jasn eeno)
- pi forced-out-foul" (vytlaení ze hit),
bhem kterého byl chyta vytlaen ze
zóny: pokud je tento faul kontestován,
disk se nevrací k házei, ale rozehrává
se z místa chytaova prvního kontaktu se
zemí.
- není STRIP - vyraení disku se hodnotí
jako faul. Pi faulu na chytae v zón, kvli
kterému chyta upustil disk (a je jedno, zda
dostal pes ruku, nebo pes disk), se poítá
rovnou bod - pokud faul není kontestován
(díve se bod poítal pouze pi stripu, pi

ročenka pasti 2006

turnaj

EUCF F l o r e n c e
faulu se rozehrávalo ze základní lajny).

- time cap stanoven na 100 min

poloasama)

- pokud chytám disk a fauluji pi tom
obránce, je to turn-over (pokud nekontestuji).

- 2 time-outy na tým a poloas (time-out
= 2 min)

- minimum hrá v týmu je 12, na lajn
musí být vdy 7

- poloas pi dosaení 9 bod - trvá
10min

- vková hranice pro mastery je 32 let (vk
dne 31.12. daného roku)

- jsou ureny asové limity pro týmy mezi
jednotlivými body - 45s od zaátku bodu
(konce minulého bodu) pro vyhazující tým,
aby byl ready, dalích 15s pro útoící tým,
dalích 15 pro vyhazující, aby vyhodil.
Pokud útoící tým nedává po 60s (45+15)
najevo svou pipravenost, vybírá si tím
Time-out. Pokud mu ji ádný Time out
nezbývá, není výhoz a tým rozehrává
z Reverse bricku.

- mixed division - tým musí mít min. 5
chlap a 5 enskejch

- pokud jsou dohady kolem pestupk
delí ne 30s, zasahuje official", aby
hráe upozornil, e se mají urychlen
dohodnout

- to samé pro zaátek druhého poloasu
s tím, e timekeeper musí dát vdt
30s ped koncem poloasu (pauzy mezi

- kapitán týmu by se ml angaovat
v moment, kdy si myslí, e jeho spoluhrá
hlásil nekorektní hláku. 		
n

- po time-outu ve he: pokud markruje stejný obránce jako ped time-outem, navazuje na poítání tam, kde byl v moment
nahláení time-outu. Pokud se ale po
time-outu marker zmní (nikoliv v dsledku
zranní), musí poítat od nuly.
- pi injury time-outu nemusí zranný hrá
stídat, pokud bylo zranní zpsobeno
kontaktem se soupeem.
Změny platné jen pro oficiální turnaje
WFDF:
- zavádí se Reverse brick" který je vyznaen
10m hluboko v kadé zón.

- vková hranice pro juniory je 19 let (vk
dne 31.12. daného roku)

european championship series finals
Pořadatel: Tuscan Ultimate & EFDF		
Místo konání: Florencie (IT)		
Ročník: 1. 			
Datum konání: 6. - 8. 10. 2006
Počet týmů: 16 open, 9 women 		
			

results open

results women
1. Iceni (UK)
2. Bliss (UK)
3. Frisky Bees (AUT)
4. Hot 7s (CZ)
5. Leeds Leeds Leeds (UK)

1. Skogshyddan (SWE)

6. Atletico (FIN)

2. Clapham (UK)

7. Primavera Olandese (NL)

3. Ragnarok (DEN)

8. Misscoldisco (ITA)

4. BigEZ (AUT)

9. Tequila BoomBoom (ITA)

5. Cota Rica (ITA)
6. Fusion (UK)

Spirit: Tequila BoomBoom (ITA)

7. SOS (FIN)
8. Karhukopla (FIN)
9. Flying Angels Bern (SUI)
10. Fire of London (UK)
11. Freespeed Basel (SUI)
12. Woodies Sauerlach (GER)
13. CUS Bologna (ITA)
14. Mir San Zamperl Munich (GER)
15. HUT Helsinki (FIN)
16. Brighton (UK)
Spirit: Flying Angels Bern (SUI)

létat je tak snadné
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rozhovor

jana

jana vejmelková

/ hot beaches

nová krev čald

Katy (hb)

  Jana Vejmelková se narodila roku 1976 v Praze. Vystudovala stavební  průmyslovku a krajinné inženýrství  
na lesnické fakultě ČZU. Dva roky působila v Anglii a v USA jako au pair. Cestování Jana miluje. Amerika,
Indonésie, Libanon a četné výjezdy ve směru disku. Je vášnivou konzumentkou literárních děl a sběratelkou
lidové slovesnosti. Ultimate začala hrát před šesti lety na popud kamaráda Krisztiana, který je sám aktivním
hráčem. Od rozpadu svého mateřského týmu SPLT je hráčkou na volné noze, co se coedových či open
turnajů týče. Je zakládající  členkou prvního českého ženského týmu Hot Beaches, se kterým se zúčastnila
v předloňském roce klubového ME v německém Rostocku. Jana je novou předsedkyní VR ČALD. Nejen o
jejím  novém poslání je následující rozhovor.
Redakce časopisu se předem omlouvá
za ne-přílišnou aktuálnost rozhovoru, byl
zařazen neplánovaně na poslední chvíli
přestože byl původně určen k přepracování a doplnění. Článek je pojat jako
interview na pokračování, na které se
můžete těšit v příštím čísle Pasti, která
opravdu vyjde v avizovaném termínu na
poslední straně.
Jaké pohnutky tě vedly k tomu, že ses
přihlásila do Výkonné rady?
Byla jsem oslovena Vítkem a pak jsme
také eily vstup do VR s Markétou FUJ,
pilo nám správné, aby ve VR byla i
nadále zástupkyn HB. S Markétou jsme
se nakonec domluvily, e tam pjdu já, ale
Markéta bude moje podpora. Take pokud
toho budu mít moc, mám za sebou HB,
které mi pomou.
Už jsi někdy něčemu nebo někomu
předsedala? Hrála roli vedoucího?
Nepedsedala jsem ádné rad ani jsem
nikdy nebyla pedsedkyní tídy :-). Chvíli
jsem vedla díví oddíl a vedoucí pozici
jsem zastávala 5 let v práci, kde jsem pod
sebou mla zhruba 13 lidí.

Jak se tě činnost VR a celé asociace
dotýkala jako hráčky českého ultimate?

považuješ za největší problémy českého ultimate dnes?

Dotýkala se m jako vech ostatních. Je to
organizace, pod její zátitou fungujeme,
stará se o ligu a o Rozvoj. Sdruuje hráe
v VR a je spojnicí mezi námi a okolním
svtem (EFDF a WFDF). Po zkuenosti s
aktivní úastí v Rozvoji jsem si její práce
váila jet víc.

Poet tým mírn vzrostl a doufám e se
jet zvýí. Co se týe vtího potu turnaj, stále si stojím za svým. Myslím si, e
pro pokroilé a solventní hráe je turnaj
dost, protoe si mohou dovolit jezdit do
zahranií. Je ale poteba udlat mnohem
více pro zaínající hráe, na které troku
zapomínáme (zimní opiárny nestaí). Celé
jaro a léto jsme jezdili na turnaje, vtina
z nich byla zahraniních a patila k píprav
na EUCC. Nikdo u se tady nepostaral o
nae hráe, kteí nepatili do sestav na
mistrovství. Mli bychom uspoádat víc
eských turnaj i za cenu, e koví hrái
se jich nezúastní, protoe dají pednost
zahranií.

Zamýšlela ses nad dosavadním fungováním VR? Co bys vytkla a co naopak
považuješ za úspěch?
Zamýlela, jet ped tím, ne jsem vstoupila do VR. Za úspch povauji Rozvoj
kolení uitel a vbec to, e se to pomalu,
ale jist posouvá dál. Necítím se kompetentní k tomu, abych rad nco vytýkala.
Vytýkat me ten, co sám nco nezitn
dlá. V rozhovoru pro Past v roce 2002
jsi vyjádila mylenku, e by stagnaci v
eském frisbee pomohl vtí poet tým
a více turnaj.
Jak vidíš situaci po těch letech? Co
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Nová VR už zahájila svou činnost. Co
jste probírali na prvních schůzích?
Tak na první schzi to bylo spíe administrativního rázu. Volba do funkcí, zmna
podpisových práv, pebírání pravomocí,
výbr poty atd.. Na druhé u jsme se
ročenka pasti 2006

př e d s e d k y n ě

rozhovor

hot

do toho pustili troku víc, eili jsme ligu,
turnaje, strategii na získání nových len,
sponzoring, EUC 07.
Jaké jsou priority asociace pro následující volební období? Čekají nás nějaké
významné změny?
Na to je jet brzy odpovídat, samozejm
bychom rádi, kdyby se zvýila lenská
základna, sehnali jsme njaké sponzory a
dostali frisbee víc do povdomí veejnosti,
pili s novými nápady, ale o to se snaili
ji vichni ped námi. Snaíme se, aby
nám bylo pidleno EUC 07, a pokud vyjde,
velmi ráda bych podpoila juniorskou divizi v R. Jsem pro podporu enského frisbee
a chtla bych zavést tradici velkého turnaje (nco jako je Amsterdam) v echách.
Nejvhodnjí lokalita mi pijdou eské
Budjovice, ale to jsou zatím jen plány. Pi
pohledu na výsledky ankety s bývalými
(stávajícími) leny VR pevládá pocit, e se
toho stejn nestihne moc vykonat, neb si
na to málokdo najde as.
Kolik času jsi ty ochotna vložit do organizace frisbee v ČR?
Jsem stejn jako vichni ostatní pomrn
dost pracovn vytíena, ale poítám s tím,
e VR musím nco obtovat. Pracuji
na úkolech, které si rozdlujeme na
schzích, pak také otravuji vechny, co
mají zkuenosti nebo nápady, co by se
dalo s eským frisbeem udlat. Musím jim
vem podkovat, e jsou velmi vstícní.
Ale zpátky k otázce, tko se to odhaduje,
ale vnuji tomu njaký as skoro kadý
pracovní den.

Letos do VR vstoupila Lucinka (PD), která
má velké zkuenosti s prací v neziskové
organizaci. Jejích znalostí chceme co nejvíce vyuít. Ale jak ekla sama je to práce na
celý úvazek. Má u uritou ideu, tak nechci
mluvit za ní. Jen apeluji na vás vechny,
abyste nám vycházeli vstíc. Te napíklad
shromaujeme vci do promoarchívu a
jde to pomalu. Tak pokud kdokoli máte
jakékoli materiály, které by ly pouít prosím pedejte je tpánovi (PD).
Zimní příprava už je v plném proudu.
Ohlédneš se ještě z haly za uplynulou
sezónou?
Co bylo pro tebe jejím vrcholem? A co
t naopak poloilo na lopatky? Vrcholy
mám dva Rimini a EUCC v Rostocku. První
povauji za úspch, druhý za neúspch.
Popravd m velmi mrzí, jak se nkteré
hráky postavily k píprav na EUCC 05.
Myslím, e pro pít by bylo asi lepí

postavit mení tým s lidmi, kteí jsou
ochotni pro úspch nco obtovat. To, e
se do sestavy dostal tém kadý, ve finále
nepineslo nejlepí výsledky. Samozejm,
e to pro mnohé z nás byla píleitost
se zlepit, ale plno holek nechodilo na
tréninky a jejich píprava byla tém
nulová. Dovolím si íct, e si úast na
EUCC nezaslouily. Co m poloilo na
lopatky? Velmi m zklamal pístup ostatních enských tým k finále CELu, na
které jsme se my dobe pipravily. Byla to
naprostá fraka. Za úspch povauji vznik
dvou enských tým. Jak to bude fungovat,
to ukáe as.
A co budoucí výstupy hráčky Jany na
frisbee hřištích?
Ráda bych jela na hodn turnaj a prost
si to uívala. 			
Pokračování příště ... :)
				
n

Zvažuje se i možnost někoho na tuto
činnost zaměstnat?
Zvauje se i tato monost, ale problémem
jsou samozejm finance. Osobn si myslím, e je poteba zamstnat nkoho na
plný úvazek a podle toho ho i finann
ohodnotit, aby k tomu nemusel pracovat
jinde a mohl se tomu pln vnovat. Take
tahle otázka bude aktuální a pokud
najdeme potebný zdroj financí.
Už máte nějaké konkrétní plány, jak
finanční zdroje získat?
Samozejm toto je jeden z nejdleitjích
úkol pro VR a v ádném pípad to
nepodceujeme. Chceme sehnat sponzory
a njaké finance prostednictvím grant.

létat je tak snadné
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discgolf 06

podařená

discgolf 2006
V

letoní golfové sezón byli odehrány
vechny turnaje, take by bylo dobré
shrnout si nejdleitjí fakta, co se vlastn
na golfovém kolbiti letos stalo. Nemohu
zaít jinak, ne u nepehlédnutelné persóny, která si zatím tento sport v naich
zempisných íkách podmanila a nehodlá
se svého výsadního postavení hned tak
vzdát. Ano, e je o Marku Trublovi, který
zatím v echách vyhrál, co mohl ( s výjimkou loského ADD, které mu hrub nevylo
a skonil a" tetí). Svojí vítznou ru
protáhl i do letoní sezóny a je patrné, e
zatím nehodlá jen tak penechat primát
nkomu jinému. Jeho výsledky i letos
mluví jasnou eí - pt turnaj odehrál, pt
vítzství! A to vítzství vtinou naprosto
jednoznaných. Zatím co se ostatní hrái
petahují o kadý hod a výsledky turnaj

mírn pitvrdili. Pibyla njaká ta O.B. a
povinnosti a nkteré jamky byli trochu
upraveny (vtinou prodloueny). Hrálo se
opt na penosné koe a na ti skupiny.
Malou zvlátností tohoto turnaje je to, e
se první a tetí kolo hrají na kompletním
kurzu tzn. vetn jamek pes eku a druhé
kolo se po prvních devíti jamkách dohrává
na finálové devítce, to aby si vichni bez
výjimky mohli finálové jamky vyzkouet.
Jeliko se finále (zatím) nehraje v kategorii
eny, tak by byly hráky ochuzeny o velice
pkné jamky, ostatn stejn jako chlapi,
kteí se neprokousali do finále.

jsou vtinou velice vyrovnané (o tom a
za chvíli), tak Mark ukazuje svou pevahu
dost asto naprosto suverénn. Posute
sami: první ligový turnaj - ADD - vítzství o
13 hod, druhý turnaj JGM open - výhra o
10 hod a do tetice Lochna a náskok 17ti
hod !!! Myslím, e není teba nic dodávat.
Je pravda, e ke konci roku troku polevil,
ale poád mu to stailo. No, v kadém
pípad Mark posbíral v letoní lize maximální poet bod a bez ztráty kvtinky se
vyhíval celý rok na ele celé ligy. Ale dost
u o nm, podíváme se, jak vlastn ta liga
probhla.

Eva Kostnerová, známá vem jako Evex.
Jako jediná z holek vynechala pouze
jediný turnaj, piem první ti dokázala
vyhrát o parník", nesedl jí pouze poslední
ligový turnaj Czech Open . Je pravdou, e
rozdíly v enské kategorii jsou vtí, není
to jako mezi chlapy boj o kadý hod, ale
peci jen je teba uznat, e vítzství Evex
byla pokadé pesvdivá (vdy o více jak
10 hod).

U tvrtým rokem zaíná hlavní golfová
sezóna na zaátku dubna v Plzni na
ADD a letos tomu nebylo jinak. Hráe
pivítalo krásné slunené poasí a starý
známý (lehce záludný) kurz, který jet
organizátoi oproti minulým roníkm
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Kdy u jsem naukla téma enské divize,
pojme se podívat, jak se vyvíjí situace v této kategorii. Stejn jako Mark v
openu si suverénn vede mezi enami

Kdy se vrátím k ADD, tak na druhém
míst v enách skonila Radka Baláová
a tetí byla Zdeka Kosková, která je
letoním golfovým novákem. Mezi chlapíky si druhé místo vyházel Dr.Úd ped
Danym a Dodáem a na dleném pátém
míst skonili Marák a Jedla z Pohoe.
Zajímavostí je, e po setení výsledk mli
Dany a Dodo stejn hod a museli se rozhazovat. Z rozhozu vyel vítzn Dodo, ale

sezóna

Helena Fibingerov
& spol.

po pepoítání výsledk byla v soutech
nalezena chyba a k rozhozu vbec nemlo
dojít, protoe Dany byl po finále jasn
ped Dodem. Natstí nemuselo dojít k
obligátnímu vracení medailí, které je vdy
velice nepíjemnou situací pro vechny,
protoe se ádné medaile nerozdávaly. V
kadém pípad putovní kundál" si na rok
pivlastnil Mark Trubl a ml z nj opravdu
velkou radost!
Druhým podnikem byl JGM open na
praském Vypichu, i kdy se jednalo spíe
o ilegální turnaj - bez startovného, bez
diplom, a kdyby se neobjevili výsledky
na discgolf.cz, tak by se svt o tomto
turnaji snad ani nedozvdl. Je pravdou,
e si vichni pkn zahráli, alespo tak
mohu soudit podle úsmv na jejich
tváích bhem celého víkendu. O vítzích v
obou kategoriích jsem se zmínila u díve,
tak se jet podíváme, jak to dopadlo
na dalích místech. V open kategorii se
toti závodilo a do úplného konce. Ped
poslední finálovou jamkou se toti o druhé
místo dlili se stejným soutem hned ti
golfisté, a to Dany, Dodo a Dr.Úd. Nejslabí
nervy ml nakonec Dr.Úd, který poslední
jamku zahrál na tyi hody, zatím co jeho
soupei shodn na hody ti a skonil tak
na tvrtém míst. Dany a Dodo si opt
zopakovali rozhoz ( tentokrát u byl rozhoz
skuten na míst) a z nj vyel vítzn
Dany a uhájil tak druhé místo. V enách
tentokrát nebylo o co bojovat, protoe celý
kurz absolvovala pouze Evex. Zdeka na
druhém míst nestihla první kolo a Pavlína
Fojtíková z Pohoe vzdala své snaení po
dvou odehraných kolech.
Do tetice se golfisté setkali v ervnu v
Plzni na oblíbeném kurzu v Lochotínském
parku. Bylo krásné letní poasí, a tak se
vichni s chutí pustili do zdolávání jednotlivých jamek. Jedinou vadou na kráse
byla neposekaná tráva v horní ásti parku,
kde se hrají delí a otevenjí jamky.
Spolupráce s mstskou správou se bude
muset v pítích letech vylepit. Co se týká
hry, tak ve lo podle starých známých
kolejí: Mark hned v prvním kole pekonal
o jeden hod svj rok starý rekord kurzu,
v druhém kole tento rekord jet o jeden
hod vylepil a opt nebylo o co hrát!
Souasný rekord kurzu zvaného Lochna
je tedy 50 hod (dva pod par). Z uctivé
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koše a disky

vzdálenosti sledovali Markovo poínání
ostatní, kteí se opt do posledních jamek
petahovali o konené poadí. A ve finále
si druhé místo pojistil Dr.Úd ped Dodem
(oba dokázali vyuít domácího prostedí) a
o tvrté místo se dlil Dany s dalím americkým hráem Toddem Banksem, piem
na tetí místo jim scházel pouze jeden
hod! V nné kategorii, která byla tentokrát obsazená velice slun - celkem tyi
hráky dokázali projít celý kurz, se na prvním míst nic nezmnilo, na druhém míst
skonila Kamila Brucklerová z Liberce ped
pohoskou Pavlínou Fojtíkovou a Lenkou
lemrovou opt z Liberce.
Pro dalí vývoj letoní golfové ligy v
kategorii open byl velice dleitý turnaj na
Pohoi na konci Srpna. Po tech odehraných turnajích si na celkové druhé místo
v lize brousili zuby hned ti hrái. Úd s
dosavadním umístním druhý-tvrtý-druhý
ml náskok jednoho jediného bodu ped
Danym s výsledky tetí-druhý-tvrtý a o
deset bod pozadu byl Dodo s umístním
tvrtý-tetí-tetí. Rád bych na tomto míst
upozornil, e dva nejhorí výsledky ze
sezóny se krtají. Vem by se tudí velice
hodila 100 bodová prémie za vítzství
v turnaji zvlát, kdy na Pohoi chybl
Mark Trubl, protoe ve stejném termínu
reprezentoval ve Finsku eskou republiku
na turnaji European Open. Ve bylo tedy
otevené.
Turnaj na Pohoi se vyznauje hlavn
velkou pohostinností a velkou pohodou.
Nkteí hrái dokonce upednostují
spoleenskou ást akce ped tou sportovní.
Te u ale k vlastní he. Na Pohoi se hraje
vcelku netradiní kurz, který není sloen
z bných 18ti jamek, ale je jich kolem
kopce vymyleno celkem 25. Vtinou
jsou to ale velice krátké a dobrodruné
jamky. U bhem prvního kola se ukázalo,
kdo chce bojovat o vítzství a kdo pijel
hlavn za dobrou zábavou, nebo kdo se
rozhodl pouze pro souboj mue proti mui
(nap. vné petahování mezi Miguelem
a Sluncem s neustálým popichováním a
hecováním se). Po prvním kole vedl Dany s
69ti hody, ale hned hod za ním byli Marák
a Úd a dalí hod za nimi Jedla. Mezi
enami vedla Vendulka o ti hody ped
Evex a Pavlínou, které na tom byli stejn.
Pro dalí vývoj bylo velmi dleité druhé
kolo. V nm Dr.Úd pekonal náhozem 66
hod o dva hody rekord kurzu a vyvihl se
do vedení. Krok s nim dreli jet Marák s
íslem 68 a Dodo s 69. Danymu se druhé
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kolo nepovedlo a naházel 73 hod stejn
jako Jedla. Mezi holkama se také piostilo,
protoe Evex náhozem 90ti hod stáhla
náskok Vendulky jen na jeden hod. Ped
nedlí bylo tedy ve poádn napínavé
a turnajové vítzství si mohlo myslet
jet hodn hrá. Ve bylo dkladn
rozebráno veer na baru. Na tomto míst

o bronz strhnul na svou stranu o jediný
hod Dodo a odsunul Jedlu na nepopulární
tvrté místo. U u to vypadalo, e Danymu
vítzství neme nikdo vzít, ale zlom nastal
na pedposlední jamce, kde Dany hrub
chyboval a zahrál ptku". Dr.Úd v té chvíli
zahrál na ti" a rázem bylo vyrovnáno. A
jeliko poslední jamka nerozhodla musel

musím upozornit na jednu z mála pih na
kráse pohoského turnaje. Na vlas se toti
opakovala situace z minulého léta - bylo
málo slivovice!!! Kdyby málo! Jedna flaka
na celý turnaj je opravdu zoufale málo!!!
Ráda bych touto cestou apelovala na organizátory turnaje, aby tuto situaci na pítích
setkáních zlepili, protoe svým poínáním
dlají ostudu nejen sob, ale celému
svému jinak velmi pohostinnému kraji! No,
otoíme list: V nedli ekalo hráe tetí
kolo a pak pro pt nejlepích jet finále.
Hned od rána nasadil Dany ke stíhací jízd
a opravdu se mu dailo - jeho výsledek 65
hod znamenal nejen optovné zlepení
rekordu kurzu, ale i návrat do celkového
vedení. V celkovém poadí za ním byl o
jeden hod zpt Úd, kterému tetí kolo píli
nevylo. tyi hody na Danyho ztráceli
Dodo a Jedla, kteí zahráli stabiln a do
finále se protlail jet Marák, který zstal
za Danym o pt hod. Ve finále se hrái
dlouho dreli na svých, ale postupn Dany
zaínal vem hod po hodu utíkat. Dobe si
také vedl v souboji o tetí místo Dodo, který
v celkovém soutu zahrál finále nejlépe.
Zato Marák si svou pátou pozici jistil jak
mohl a spoustou pokaených hod dal
jasn najevo, kdo obsadí páté místo. Boj

tyto dva hráe rozsoudit a rozhoz na dv
jamky. V rozhozu u Danymu odely nervy
na dovolenou úpln, a tak vlastn daroval
vítzství Údovi, kterému stailo zahrát dvakrát na jistotu za ti a mohl slavit své první
turnajové vítzství.

turnaj

2006

Mezi enami se finále nehrálo a první
místo pro sebe urvala domácí Vendulka
Skalková o pouhé dva hody ped Evex.
trnáct hod ztrácela na tetím míst
Pavlína Fojtíková. Na Pohoi je také vdy
velmi siln obsazená kategorie junior,
pedevím z místní populace, proto bych
ráda zmínila i výsledky této kategorie:
první skonil Jakub Potoiár o jediný hod
ped Matjem Michlíkem (oba Poho) a
tetí byl Jan Kordovský z Prahy. Následovalo
vyhláení, louení, placení út a návrat
do reality vedních dn. V srdcích vech
zúastnných vak zstala píjemn hejivá
vzpomínka na krásný a povedený sportovní víkend.
V záí se konal pedposlední turnaj této
sezóny v Liberci a byl to podnik velice
vtrný. Vítr fuel velice siln a neustále,
co velmi stovalo hrám jejich snaení. »
Stejn jako ped rokem se bydlelo v
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discgolfový
chalup kousek za Libercem, která skýtala píjemné zázemí, nechybl fotbálek
ani pohotní. Julio jako poadatel také
dokázal podchytit dvoje noviny a dokonce
regionální televizi, take by se o tomto turnaji dalo z organizaního hlediska mluvit
jako o nadstandardním. I úast byla velmi
sluná - 22 hrá je stále na naí ligu
mírný nadprmr.
V prvním kole si nejlepí pozici vybudoval
Dr.Úd, který naházel 55 hod a vytvoil si
náskok pti hod ped Markem Trublem
a Danym. tvrté nejlepí první kolo ml
pekvapiv Jií Slunce" Kratochvíl z Plzn
a hned se zaalo mluvit o jeho cest a
do finále. Ovem tyto zprávy vzaly za
své, kdy se Slunce v druhém kole o pár
hod zhoril a borci, kteí mu dýchali na
záda po prvním kole se zlepili a celkov
se dostali ped nj - jmenovit Marák a
Jedla. Na ele zaal Mark pomalu a jist
likvidovat náskok, který ml Úd, v tuto
chvíli z pti hod na dva. Nerada bych
zapomnla zmínit kategorii en, která byla
tentokrát nezvykle vyrovnaná - po dvou
kolech la do trháku Kamila Brücklerová z
Liberce, následovala Vendulka Skalková z
Pohoe a tetí byla Radka Baláová, která
na Vendulku.ztrácela pouhé dva hody. Dále
jen v krátkosti: sobotní párty byla moc
povedená, nedlní vstávání tím pádem
bylo troku na ostí noe.
Ani v nedli se poasí píli neumoudilo,
take se nedosahovalo tak dobrých
výsledk - nejlepí kolo zahrál Marák za
57 a Mark stáhnul na Úda dalí hod, take
ped finále drel Úd hubeouký náskok
jednoho jediného hodu! Spolen s nimi
li do finále jet Dany a Jedla. Ovem ve
finále Úda opustilo tstí úpln a z celé
ptice zahrál finále h pouze Marák.
Tím pepustil první místo Markovi, který ve
finále nezaváhal a ke konci se mohl tást i
o druhé místo, které nakonec tsn udrel
ped dotírajícím Danym. Jedla zstal tvrtý
a Marák pátý. V enách si Kamila udrela
sobotní náskok a na domácím hiti slavila
své první ligové vítzství, druhé místo s
odstupem deseti hod vybojovala Radka
a tetí byla Vendulka. Pro poádek doplním
dalí poadí, protoe na tomto turnaji byla
enská kategorie nezvykle obsazená tvrté místo patí Lence Jankoviové a páté
Gábin Kájové (ob Liberec).
Na tomto míst je teba také zmínit
parádní ubytování, které bylo zajitno
na útulné chaloupce za Liberce a celkov
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perfektní organizaci, za kterou patí dík
libereckým golfistm LDC Hunters v ele s
Juliem Jankoviem, jejich ady se uten
rozrstají. I díky nim se zmínka o discgolfu objevila v regionálních novinách a
ve zpravodajství liberecké televize. Kdyby
jen bylo víc takových nadenc, teba by
ta nae liga byla pítí rok dvakrát taková
jako letos. Oba záznamy si zájemci mou
prohlídnout na webu www.discgolf.cz. To
je od mne ve.
Hodn povedených dohoz Vám peje
Helena Fibingerová.

Zde Helena předává slovo své nerozlučné
kamarádce Báře Práče, začínající golfové
zpravodajce.
Posledním turnajem letní sezóny byl ve
dnech 7.-8.10.2006 4. tradiní podzimní
Czech Open s mezinárodní úastí. Letos
se na praském Vypichu seli ostílení
etí golfisté, kteí absolvovali vtinu ligových utkání, pipojilo se nkolik bratr
zo Slovenska a startovní pole zpestili i
Ameriané projídjící v dob konání turnaje echy. Poasí a na obasné jemné
sprky zelenému sportu pálo. Celé startovní pole tvoilo 26 hrá z nich 5 en
a jeden junior. Vítzství pipadlo jako u
klasicky Marku Trublovi, druhý byl Dany
Hoke a na tetím míst se skonil Martin
Slíek. V enské kategorii bylo poadí
na prvních tech místech následující: 1.
Skalková Vendula (Poho), 2. Kostnerová
Eva (Atruc), 3. Baláová Radka (JGM). Hrái
si z vydaeného víkendu odnesli nejen
adu píjemných záitk ale i krásné diplomy a hodnotné vcné ceny.

boom

Dovolte mi abych na tomto míst krátce
shrnula svoje postehy z eského discgolfu
dneních dn. Jak u bylo eeno v úvodu,
open lize kraluje Mark Trubl v první estce
se ale stabiln vyskytují jména jako Dany,
plzetí Dr. Úd, Dodo, Marek nejdar,
Luká Jedlika z Pohoe a nov vycházející hvzda z liberecké forehandové koly
Pavel Brückler.
Mezi enami kraluje plzeská Evex,
nejsilnjí
soupekou je jí Vendulka
Skalková z Pohoe, objevem letoní sezóny je Kamila Brücklerová z Liberce, v pítí

sezón je snad poádn proene Katie
Perkins (dříve Frey pozn. aut.), která letoní
sezónu musela vynechat ze zdravotních
dvod. Ve výsledkové listin se sporadicky objevují i dalí jména. K tomu nelze
ne dodat, e pokud hrá nedokoní celý
turnaj dobrých výsledk se ani pi nejlepí
vli dokat neme. Modí u vdí...
Nedá mi to abych se nezmínila o dvou
výrazných postavách, které se pravideln
a tém nezdoln objevují na soupiskách
eských turnaj jsou jimi Korda a a,
yoyisté s disky zavenými proklat nízko.
Jejich výsledky jsou více ne nadjné.
A tak spolu s libereckými, plzeskými a
pohoskými hrái jsou píkladem toho,
e discgolf není jen sport pro vyazené"
hráe ultimate.
Na závr mi dovolte poznamenat, e discgolfisté nikdy nespí, a tak se mete tit
na pítí Past, kde najdete lánek tentokrát
o tom jak probíhá discgolfová zimní liga.
n
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den diabetu

tpn (PD)

V

ter 14. 11. 2006 se od 10 do
13.30 hodin konala na Gymnáziu Na
Vítzné pláni v rmci Dne Diabetu prezentace frisbee studentm tohoto stavu.
Akce se zastnilo odhadem 30 student
aktivn a 100 osob jako divci.
Prezentace zahrnovala vuku hzen,
sturn vklad pravidel, petku taktiky a
samozejm samotnou hru. Propagan
tm byl veden ji zkuenm organiztorem
tpánem Maternou, kter ml k dispozici
nemn schopn asistenty Ivu Srbovou,
Petra Donnera, Radku Baláovou, Marka
PD a Víu PD.		
Nkteí hrái se pro hru celkem nadchli,
nkolik si jich bralo kontakt a projevili o
ultimate zájem, tak uvidíme jestli nkdo
z nich zane hrát. Na akci bylo rozdáno

cca 50 samolepek a nkolik leták.
Jeliko jsou tyto akce v rmci rozvoje
naeho sportu vce ne nezbytn, rozhodli se organiztoi, e budou pravideln
informovat o prbhu podanch akc
na webu v sekci rozvoj a zvyovat tak
povdom o aktivit tto skupiny. V tto
sekci se budou tak nachzet informace
o pipravovanch akcch aby bylo v ppad
nutnosti snadnj zapojit dostaten poet
schopnch dobrovolnk.
Jet nkolik organizanch posteh na
zvr:
Bylo by dobr vyvsit do koly trvanlivý"
leták upozorující na hru Ultimate s kontakty na teamy, aby je tak ppadn zjemci
mohli kontaktovat.

Organiztoi akce by si pedem mli rozdlit
koly a rozdlit zodpovdnost mezi vce
osob (nap. pinesení materiál a disk,
kuelíky, zjistit pedem monost vypjit si
materiál z kabinetu TV apod.)
Plynule reagovat na zmny v programu 		
(vas zajistit dostatek nebo naopak zredukovat poet potebnch lid na akci).
Poádat uitele, kteí fotili, natáeli o fotky
na web, staí 1-2.

Zhodnocení:
Akce myslím byla vcelku úspěšná, studenti se aktivně účastnili, organizátoři si
zahráli, takže jsme snad spojili příjemné s užitečným. Výsledky snad uvidíme.
Máme naději, že se naše účast bude
opakovat i v příštím roce. 			

veletrh sport prague
D

al pleiost k prezentaci naeho
sportu ir veejnosti je 31. mezinárodní veltrh sportovních potřeb a
módy pro sport a volný čas - Sport
Prague, kter se bude konat ve dnech
21.-24.2.2007 od 10 do 18 hodin ve
veletržním areálu v Letňanech. Stnek s
frisbee bude umstn v sekci Expo Game,
jej medilnm partnerem se stala prv i
ALD. V rmci programu se chyst exhibice
s rznmi soutemi. Vichni hri, ptel
a vbec pznivci her s disky jsou srden
zvni. Pro zjemce, kte maj ponkud
hloubji do kapsy, nebo pro ty, kte protst rdi sout pichystala ALD sout
o VIP vstupenky na tuto akci. Podmnky
soute budou uveejnny na:
halo@cald.cz a objev se i na strnkch
www.cald.cz.

mediální partner sekce Game Expo

létat je tak snadné

Vce inrformac :			
www.gameexpo.cz 		
www.sportprague.cz

n
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propagace

rozvo j

kecy - hecy

kecy
Atrofované Ruce / Plzeò
atrucplzen@centrum.cz
atruc.pc.cz
BOA / Chrast u Chrudimi
boateam@seznam.cz
www.boateam.unas.cz
FrkotTeam / Olomouc
xfriedel@seznam.cz
frkotteam.wz.cz

>>> Davídek 3SB:
31. 12. 2006:
„... lidi se dělej na tři základní skupiny, tvrdý rockový čuráky, folkový měkkouše
a nenasytný punkový děvky..." (pozn.: redakce samozrejmě toto Davídkovo rozdělení zná již
řadu let..;))
31. 12. 2006:
„...je to ňáký řidký, že jo, Honzo? poznamenal Davídek a dolil si do dvoudecky koly půlku flašky
Morgana ;)..."
1. 1. 2007:
„... tak jsem si te od Lenky nechal vyprávět ten včerejšek a vypadá, že to byl moc
pěknej mejdan :).."
‹‹‹ Od té doby co Zuzka a Šoltis
zrušili svatbu, jezdí Honza na
akce sám a projevuje své city
k ostatním osobám bez rozdílu
pohlaví ...

F.U.J./4Fingers / Praha
petr@letna.cz
www.pragueaccommodations.com/fuj.html

Hot Beaches / Praha
hot_beaches@hotmail.com

>>> Héřa na kecárně PD o herním
systému v Chomutově:
„... tam kde končí Sudoku začíná
Libčákův systém ..."

Hradec Králové
vosecek.jirka@inmail.cz
http://hradecke.frisbee.cz
Prague Devils / Praha
info@praguedevils.org
www.praguedevils.org
Pražská 7 / Praha
p7@p7.cz
www.p7.cz
Rektální vyšetøení / Brno
rektalka@volny.cz
Terrible Monkeys / Praha
monkeys@email.cz
monkeys.jinak.cz
Žlutá Zimnice / Praha
list@zlutazimnice.cz
www.zlutazimnice.cz
3SB / Èeské Budìjovice
3sb@email.cz
3sb.webpark.cz
PeaceEgg / Písek
info@pisek-ultimate.wz.cz
http://www.pisek-ultimate.wz.cz
Exit / Ústí n. L.
frisbeeul@email.cz
http://www.frisbeeul.unas.cz/

hecy

>>> Nejmenovaný hráč z týmu Terrible Monkeys bere tréninky, zvláš ty běhací, velice vážně
(narozdíl od zbytku týmu, který na to úplně sere - pozn. autora), důkazem toho může být i
fakt, že neváhal obětovat 180 Kč za taxi na trase Anděl - Sparta, jen aby nepřišel ani o minutu
běhání ve stromovce! (nebo že by chytil hvězdné manýry od našich uznávanějších kolegů fotbalistů, kteří mají ovšem k dispozici tu velkou věc na Letné? :) - pozn. red.)
>>> Dejf TM o Pasti:
25.1. 2006 :
Past na turnaji nebude (myšleno MČR Chomutov 2006 - pozn.red.), bude v únoru!!!! Sry!
duben 2006:
Je mi to líto, ale Past 1/2006 v Chrasti ještě nebude! Já vím, že je to už 8 měsíců...;-) Schází
ještě články o zimních MR. Takže vyjde v průběhu května. ;)
11.7. 2006
Další číslo Pasti vyjde koncem srpna...
20.11. 2006
„... od pátku se vrátíme k tématu Pasti ..."

>>> Dr.Úd kdysi na podzim 2006:
„...tak to vypadá, že z Atruc bude nakonec
dívčí tým..."
„..Atruc mají nový disky s lebkou (jak jinak,
že?) v bílé, žluté a červené,
na skladě je posledních padesát kousků.."

29.11. 2006
„...o víkendu to proberem a rozjedem ..."
>>> Markeetka: „:) malý vánoční zázrak!"
„... i tak se to dá nazvat.. asi tak pojmenuju úvodník..."

Oblíbená SMS zjevující se pravidelně na displeji jednoho člena redakce
většinou tak půl hodiny před plánovanou schůzkou ohledně Pasti:
„Promiň dneska se mi to vážně nehodí. Ozvu se ti zítra."

za 4
v ptm sle:
WUCC Perth (AUS)

Příští Past vyjde v Chrasti 2007. Uzávěrka je 15. dubna 2007.
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ročenka pasti 2006

Drazí přátelé, sportovci!

kam za létající kultůrou

Z mrtvých vstání vašeho oblíbeného skoro
periodika a potažmo mé není další díl
seriálu Battlestar Galaktica, ale nefalšovaná
skutečnost. Stydím se a omlouvám se
za to, že to trvalo tak dlouho! Úraz mě
přinutil vystoupit z dvanáctiletého vlaku s
jmenovkou Ultimate. Následná rehabilitační
pauza se až překvapivě snadno změnila
v neplánované prázdniny. Dlouho jsem
si nebyl schopen přiznat, že se skutečně
flákám a že je to již v takovém stádiu, že
vlastně potřebuji pomoct.
------Později zemřel Ježíšův přítel Lazar. Když
se Ježíš dostal do jeho bydliště, byl Lazar
již čtyři dny mrtvý. Jeho sestra Marta byla
sice hluboce zarmoucená, ale přesto řekla
s nadějí: „Vím, že vstane při vzkříšení v
posledním dnu.” Ježíš však šel ke hrobu,
přikázal, aby odstranili kámen, a zvolal:
„Lazare, poj ven!” A Lazar vyšel. — Jan
11:11-44.
------Snažili jsme se do tohoto čísla dostat
co nejvíc z konce roku 2005 a celého
roku 2006, ale jak jistě chápete, stalo se
toho tolik, že by to nebylo možné, ani
kdybychom všechny ty články skutečně
měli. Pokud tedy budete mít po přečtení
následujících stran pocit, že tu chybí něco, k
čemu máte co říci, neváhejte a pište. Naše
emailová schránka past.redakce@gmail.com
je vám doširoka otevřena. Hezké čtení mezi
laškujícími sněhovými vločkami….
Lazar

• leden 6-7/2007 /dresden/
Nacht der langen Stollen
/jedna lasička na lajně/
info: www.drehstn-deckel.de

• leden 6-7/2007 /vcarsko/
The Flying DAHU /hut/
info: patrick.naef@unine.ch

• leden 13-14/2007 /chomutov/
HMČR /open, ženy/
info: http://monkeys.jinak.cz

• leden 20-21/2007 /praha/
Beach trunaj /plážová exhibice/
info: www.cald.cz

obsah
1. ald informuje
4. boa cup / mr 05 / rosice

svatby podle ...

5. cel finals 05 / lb
pedboj / mr 05 / mixed
6. poho 05 / discgolf
7. skalka 05 / discgolf
8. on fire 06 / rotenburg
11. chomutov / hmr 06 / 			
open & women
12 . winterflug 06 / berlin
13. frisbeercup 06 / praha

14. paganello 06 / riviera di rimini

... Lenky a Maňase

16. rozhovor / jan kaer novk

• leden 27/2007 /zelen pruh/
Opičárna /open,pro nováčky/
info: http://monkeys.jinak.cz

• nor 11-12/2007 /praha/
Frisbeercup /open/
info: www.praguedevils.com

• nor 11-12/2007 /rottenburg/
On Fire 07 /open, ženy/
info: www.skywalkers.de

• nor 17-18/2007 /st/
HMČR /mixed/
info: www.cald.cz

• nor 25-26/2007 /plze/
Yellow submarine /mixed/
info: www.zlutazimnice.cz

P.S.: Markeetko díky!

• bezen 11-12/2007 /innsbruck/
InnD´Or /mixed/
info: www.arno@flying-circus.at

... Ivy a Saši

20. chrast 06
21. wonderful copenhagen 06 / koda
22. akademick hry / brno
23. strakov / mr 06 / open & women

... Katie a Bryna

24. windmill windup 06 / amsterdam
25. EUCR / norimberk
28. pedboj / mr 06 / mixed
31. ladronka / praha			
beach plze
32. oknko do pravidel
33. EUCF / Florence
34. rozhovor / jana vejmelkov
36. sezna 2006 / discgolf
39. akce rozvoj
40. kecy - hecy

... Tiny a Me2da

• bezen 24-25/2007 /Vienna/
Vienna winter league
/open, ženy/
info: www.ultimatevienna.com

• duben 6-9/2007 /Rimini/
Paganello /open, mixed, ženy, jun./
info: wwwpaganello.com

... H a n k e a H o l o u b k a

silvestr 2005
chrustenice 2006

5 nejlepších:
Japonsko
masters
(9,67)
Austrálie
mixed (9,50)
5 nejhorších:
Japonsko
ženy (6,82)
Kanada mixed
(6,90)
Japonsko

ročenka

2006

v tomto čísle naleznete:
• konec sezóny 2005 • discgolf • sezóna 2006 • EUCF

