vr čald

informuje

Česká Asociace Létajícího Disku
P.O.BOX 199, 160 41, Praha 6
cald@cald.cz, www.cald.cz
Zápis ze schůze VR ČALD č. 2006/61
Datum a čas konání schůze: 7. 12. 2006
Místo: Monitor CE, Přemyslovská 38
Přítomni: Petr Schreiber, Jana Vejmelková, Štěpán Materna, Radka Balážová, Bryn
Perkins, Jiří Vaníček, Martin Slížek, Lukáš
Filandr
Hosté: Jan Novák
Nepřítomni omluveni: David Průcha, Alena
Semerádová, Ivan Fibír, Petr Haering
Petr Schreiber <PS>, Jana Vejmelková <JV>,
Martin Slížek<MS>, Štěpán Materna <SM>,
Ivan Fibír <IF>, Radka Balážová <RB>, Petr
Haering <PH>, Alena Semerádová <As>,
Lukáš Filandr<LF>, Bryn Perkins <BP>,
Lucie Frišová <LuF>, Jiří Vaníček <JIV>,
David Průcha <DP>
Pozn. úkoly jednotlivých členů VR jsou označeny iniciálou člena VR
1. Termínovka

past 1/2007
frisbíjový občasník
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lukasicek, bartoloměj jahoda, me2d,
ewyna, czert, discgolf.cz
foto na obálce:
bartoloměj jahoda

létat je tak snadné

2. Halová mistrovství
MR ČR Open + Ženy:
Místo konání - Chomutov 13. - 14. 1. 2007
Organizace turnaje - TM
Přihlášky do 31. 12. 2006 na e-mail prucha@
gmail.com.
MR ČR Mixed - Ústí nad Labem 17. - 18.
02. 2007.
Zajistit kontakt od Jana Nováka na 2. halu v
Ústí.
3. Web
Koncept týmu web na příští schůzi IF+LF+PH.
Detaily viz zápis 59.
Další úkoly:
IF aktualizuje termínovou listinu na webu.
IF dá na web informace o přípravě reprezentace pro ME 2007.
IF pošle Newsletter s těmito informacemi na
halo@cald.cz.
IF dá na web výzvu, aby lidé posílali články o
frisbee ze svých osobních archívů.
4. Rozvoj a propagace
RB se s Papam dohodla na tom, že bude
posílat krátké reporty o proběhlých akcích.

Proběhla schůzka SM a RB s Dagmar Merellovou z MVP agency, byla dohodnuta spolupráce.
5. Granty
6. Hřiště
Chceme najít kvalitní hřiště pro tréninky přes
léto pro všechny pražské týmy (zvážit i umělou trávu).
Hostivař - drahé, nevyhovující, v létě pauza
na údržbu
Horní Měcholupy - máme kontakt na zodpovědnou osobu: Jiří Jindra - tel. 777 884 889
7. Repre
VR rozhodla o nominaci 3 reprezentačních
týmů do kategoríí:
Mixed - trenér Jan Novák
Open - trenér Tomáš Veselý
Junioři - trenér Nathan Heilmann
Do 22. 12. pošlou RB+JV registrační poplatek.
Bylo rozhodnuto o tom, že sraz zájemců
proběhne začátkem příštího roku v pronajaté
hale.
LF zjistí možnost pronajmout halu v Podbabě.
Trenéři rozhodnou o termínu, osloví potencionální (všechny) hráče.
8. Ekonomika
Dluh Finsko zaplacen - RB provede konečné
doúčtování.
Podpisové vzory k účtu převedeny na současnou VR.
Rozpočet na rok 2007: všichni!!!! si připraví
požadavky na výdaje pro svůj resort pro rok
2007.
9. Různé:
a) - AS předá JV prezenční listinu z VH od
Jana Malého,
- poté připraví zápis pro publikaci na webu
ČALD
b) JV zjistí způsob a podmínky vstupu do
ČSTV.
Zvažuje se také členství v Sokole.



schůze
Zápis ze schůze VR ČALD č. 2007/62

VR byla seznámena s plánem na ½ roku.

Datum a čas konání schůze: 8. 1. 2007
Místo: Monitor CE, Přemyslovská 38
Přítomni: Petr Schreiber, Jana Vejmelková,
Štěpán Materna, Bryn Perkins, Jiří Vaníček,
Lukáš Filandr, Alena Semerádová, Ivan Fibír,
Petr Haering, Lucie Frišová
Nepřítomni omluveni: David Průcha, Radka
Balážová, Martin Slížek

Plán práce na rok 2007:

1.Změna v pravidlech
<SM> si bere na starost úpravu pravidel > prezentace na HMČR, vypíchnout změny oproti
staré verzi.
2. Termínovka
3. MR ČR
Odhlasován příspěvek na medaile 3000,Pro: všichni
Výběr příspěvků na rok 2007.
Vlastní pravidla pro halu. Pískání nástupů na
lajně.
*Diskuse o možnosti hráčů hrát ve více než
jednom týmu. V rámci mistrovství.
*Odhlasování práce na změně soutěžního
řádu, povede <LF> a <PS>. Ti podají návrh
před příští schůzí. Hlasování na příští radě,
v případě protinávrhů a diskuse se hlasování
odsouvá na další radu.
MR ČR Mixed
jedna hala
Jirka připravuje propagační materiály, rada mu
nabídne vytištění A4 zadarmo.
4. Web
Koncept týmu web na příští schůzi IF+LF+PH.
Detaily viz zápis 59.
Byl rozeslán první Newsletter, který je k dispozici i na webu.
Fórum – ještě nefunguje plně.
Rekonstrukce webu – <PH> a <LF>.
Halo - oznámení, že se vybírají členské příspěvky 100,- noví hráči ,200,- další sezóna
<JV>.

Leden:
Zjistit, jak dopadl grant na MŠMT.
Popřípadě domluvit konzultaci s panem Duspivou či někým jiným.

5. Granty



Sraz zájemců proběhne v Chomutově, tam
trenéři dohodnou další setkání.
<LF> se zeptá na halu na Podbabě.

Leden-Březen:
Postupně prohledat všechny možné zdroje
financí.
Vládní, EU, krajské rozpočty etc., udělat
podrobnou zprávu - kontaktní osoby, druhy
financovaných projektů, uzávěrky pro žádosti.
Pokud to půjde, vytipovat 3 reálné grantové
žádosti z ČALD nebo z našich týmů.

8. Ekonomika
Rozpočet na rok 2007 - všichni!!!! si připraví
požadavky na výdaje pro svůj resort pro rok
2007 a pošlou na VR týmy.

Duben:
Informace pro web. Jak psát granty, něco o
projektovém managementu.
Možnosti zdrojů přímo pro týmy.

Zápis ze schůze VR ČALD č. 2007/63

Květen:
Nevládní zdroje, velké firmy atd. - vytipovat.
Vytvoření prezentace.
Červen:
Oslovit několik vytipovaných firem s konkrétní
nabídkou.

9. Různé:
AS předá Janičce prezenční listinu z Valné
hromady od Jana Malého.

Datum a čas konání schůze: 6. 2. 2007
Místo: Restaurace U Čámrse
Přítomni: Jana Vejmelková, Štěpán Materna,
Jiří Vaníček, Ivan Fibír, Petr Haering, Lucie Frišová, Radka Balážová, Alena Semerádová
Nepřítomni omluveni: Martin Slížek, Petr
Schreiber
Nepřítomni: David Průcha
1.Termínovka

Červenec, srpen:
Školení a jiné zdroje příjmů, akreditace na
MŠMT.
Po průzkumu se uvidí, jaké máme možnosti,
poté budeme buď psát granty nebo hledat jiné
způsoby financí, pokud se ukáže, že pro nás
vhodné granty nejsou.
Nutná kooperace s ostatnimi pracovními skupinami - rozvoj, propagace pro lepší součinnost.
Zjistit možnosti grantu na stavbu hřiště (EU)
– získání hřiště je prioritou.
Zjistit podmínky získání akreditace u MŠMT
pro školení.
6. Hřiště

4. Rozvoj a propagace
<JV> a <SM>- vyjednáno Sport Prague-Game
Export, Letňany,20. - 24.02 - 3600,- za exhibici
2 dny + doprovodný program, 50 VIP vstupenek v hodnotě 150,David prezentoval svůj nápad s tréninkovými
campy/workshopy pro nové týmy, víkendy v
Praze. FEL hřiště? - možnost využití

7. Repre
10/2 nejpozději, potřeba odhlásit týmy, pokud
je na repre nepostavíme.
Přišlo potvrzení o zaplacení zálohy.

Císařská louka – zvýhodněný pronájem.
Palmovka umělá tráva - <SM> zjistí
Strahovská umělá hřiště, Podolská, park na
půl cesty - exhibice, turnaje pro veřejnost
<PS> - dozjistí hřiště.
Hřiště na Strahově patří ve skutečnosti Praze
6, nabízí se otázka požádat o formu spolupráce, reciproce.

2. Liga
Open Liga
2 kola přípravné turnaje + finále
První turnaj by měl proběhnout v dubnu.
Druhý turnaj Chrast? Ideálně 2. nebo 4. víkend
v květnu.
<RB> Zjistit zda jsou nějaké důležité turnaje .
Místa konání ligových turnajů:
K dispozici je hřiště u Brna – je třeba zjistit
podrobnosti (předběžná cena okolo 10000)
<JV>.
Mistrovství Openu by mělo být v červnu. Ája
zjistí, kdy je červnový termín CELu a kdo ho
pořádá.
Mixed mistrovství
Mistrovství Mixu bude na podzim předběžný
termín 22. – 23. 9. , nebo 15. – 16. 9.
7+,0-,0? Schváleno.
Radka zjistí, zda se termín 22. – 23. 9. nekryje
s akcí Ladronka 2007.
3. Pravidla
Hráči byli seznámeni se změnou pravidel.

past 1/2007

zápisy
4. MR ČR Hala 2007
Open
MR ČR úspěšně proběhlo bez finanční ztráty.

Soutěž o vstupenky na SportPrague
Je publikována na webu (formulace upraví IF)
Soutěžní otázky pošle mailem na HALO <IF>

Mixed
Změna místa konání MR ČR Mixed z důvodu
neúnosné ceny za pronájem haly v Ústí nad
Labem. Turnaj proběhne v Liberci.

Beach turnaj pro sponzory – proběhl neúspěšně - nepřinesl sponzory
- jako propagační akce příslibem do budoucnosti, nutno zlepšit organizaci,další turnaj je
plánován na podzim.

Částka Kč 2000,- na osobu (každý zúčastněný hráč dostane dotaci od ČALD 2000,Kč=zaplatí o 2000,- méně, příspěvek je vázán
na účast na ME 2007, pokud se hráč z jakéhokoli důvodu nezúčastní, ztrácí na dotaci nárok
(musí ji vrátit).
Hlasování 5+,2-,0? Schváleno.

4. Web
Héřa navrhuje využití Wiki.
Pracovní verze je spuštěna na adrese www.
hh.cz/ph/cald.
Do příští rady se členové VR vyjadří k těmto
bodům:
Obsah
Grafika
Ovladatelnost
Chceme web spíše hezký, graficky přitažlivý
a nebo raději ryze informační? Případně jak
nastavit poměr „líbivosti“ a informativnosti.
Případně si připraví další náměty, které pošlou
Héřovi, jeden týden před schůzí VR, Héřa info
vyhodnotí, sdělí VR návrhy řešení, o kterých
se bude hlasovat. Héřa hledá grafika.

Placení repre
Hráči budou platit jmenovitě na účet ČALD
ČALD platby pošle organizátorům ME,
Každý tým bude mít jednoho hráče, který bude
zodpovědný za to, že ČALD obdrží celou.
Hlasování 7+,0-,0? Schváleno

<IF> Zajistí, aby pošta z vr@cald.cz chodila
Héřovi, Áje.

Odhadované výdaje
5 000,Administrativa		
P.O.BOX			
2 640,Web (doména cald.cz)
800,Update letáků		
2 000,Ceny MR ČR		
12 000,Discgolf			
1 000,Sekce Granty		
5 000,MR Mixed hala		
17 000,Juniorská repre		
40 000,Celkem			
85 440,-------------------------------------------------------Bilance 		
- 42 140,-

8. Ekonomika
Plánovaný rozpočet na rok 2007:
Odhadované příjmy
Příspěvky členů - ultimate
Příspěvky členů - discgolf
Úroky (banka)		
MR Mixed hala		
Celkem			

5. Rozvoj a propagace
Stánek na Sport Prague-Game Export, Letňany 20. - 24.02 2007.
Organizační detaily:
Héřa dodá ultimate videa.
Hledáme notebook pro promítání, projektor
zajištěn (všichni) případně Héřa půjčí PC.
„výzdoba stánku“
Plakáty z EUCC Lucinka
Plakát z Francie: Radka
<RB> Zeptat se na překopírování plakátů
Julia.

20 000,1 000,300,17 000,38 300,-

Výdaje přesahující příjmy budou hrazeny z
hospodářského výsledku minulých období.

Update letáků udělá Radka, Janička + Štěpán
JV zhodnotí štítky, které je třeba dodat, Radka dodá updatované info, (kontakty na teamy
apod.). Ideálně chceme využít MR Mixed pro
velkou přelepovací akci.
Výpomoc do stánku!!!!
Může někdo být ve stánku? (Stř, Čtv, Pá, So)
zeptat se v týmech (všichni)
Časy prezentací:
Pá 15-16:15
So 11:30-12:45
Plán prezentací: ideálně po 20ti minutách prezentace ultimate, discgolfu a freestyle
Najít dobrovolníky na předváděčku (všichni)

létat je tak snadné

Hlasování 7+,0-,0? Rozpočet pro rok 2007
schválen.
Training Camp 14. - 15. 4.
Pro začínající týmy.
Bobeš se zeptá, zda je volné pražské PD hřiště.
Maňas navrhuje přesunutí akce „na jih“ blíže k
začínajícím týmům (Písek a Třeboň).
Akci zastřešuje Bryn, David, Nate, Janička,
Bobeš
6. Repre
Příspěvek na Juniory.
Návrh na finanční podporu Juniorské reprezentace.

9. Různé:
a) prezenční listina z Valné hromady.
Zápis ze schůze VR ČALD č. 2007/4
Datum a čas konání schůze: 7. 3. 2007
Místo: Monitor CE, Přemyslovská 38
Přítomni: Jiří Vaníček, Lukáš Filandr, Martin
Slížek, Alena Semerádová, Jana Vejmelková
Nepřítomni omluveni: Radka Balážová, Lucie
Frišová, Štěpán Materna, Bryn Perkins
Nepřítomni: Petr Schriber, Petr Haering, Ivan
Fibír



co se děje
1. Termínovka:
Turnaje, které chybí na webu ČALDu doplní
Lukáš Filandr.
2. Liga
Termín turnaje v Chrasti koliduje s CELem,
tzn. v Chrasti nemůže být plánovaný 2. ligový
turnaj.
Potřeba vyřešit termíny a místo 2. a finálového
ligového turnaje.
Volné a preferované termíny jsou: 26. – 27. 5.,
9. – 10. 6., 23. – 24. 6.
Jana Vejmelková a David Brauchli o víkendu obhlédli hřiště u Brna, velikost je OK, ale
po zimě těžko říct, jak bude vypadat povrch
během sezóny. Eventuelně by se daly použít
pro 2. ligový turnaj, problém je, že hřiště je
uprostřed vesnice.
Jana Vejmelková jedná se sportovním areálem v Roudnici (vzhledem k podmínkám by
byl nejlepší pro finálový turnaj) o možných
termínech.
Vyřešit bodový systém.
Dát podmínky a info o lize na web a poslat na
haló, společně s termíny.
Úkoly:
Jana Vejmelková bude info VR o potvrzeném
datu Roudnice
Všichni - poohlédnout se po dalším možném
areálu pro 2. ligový turnaj
Všichni: zejména Petr Schreiber, vyjádřit se k
bodovému systému (10-7-5-3-1) nebo podle
počtu týmů (od nejlepšímu k nejhoršímu).
3. EUC 2007
a) dostali jsme nabídku na sponzorství od
Gaiy, řeší to Bryn Perkins, získá info od Natha,
který má info od bulharského výrobce dresů.
Dá dohromady nabídky a VR rozhodne. (při
zařizování dresů nezapomenout na Discgolfisty - dresy s límečky)
b) Hannah by nás možná sponzoroval, zapůjčením stanů na EUC, Radka Balážová a Blahout zjistí podrobnosti.
c) Začneme vybírat peníze od hráčů, zajistí
Ája.
4. Training camp 14.-15.4.
ČALD bude pořádat training camp pro začínající hráče.
Pokusíme se zajistit hřiště na Strahově, Jana
Vejmelková zjistí podrobnosti
5. Sponzorství pro juniory
Tomášek PD nám poslal odkaz na stránky
sponzoringu, které by šlo možná použít pro
juniory, Lucinka PD zjistí podrobnosti.
6. Halové MR ČR Liberec



Zhodnocení proběhne na příští VR.
7. WUGC 2008
Byly jsme osloveni WFDF, zda bychom chtěli
postavit na WUGC 2008 Women Master tým
pro ženy nad 30 let
Jana Vejmelková jim odepsala, že s největší
pravděpodobností ne, nemáme dostatek hráček nad 30 let.
Alena Semerádová udělá průzkum a do 31. 3.
jim odpovíme oficiálně.
8. CEL
Letos koliduje Chrast a Amsterdam s CELem.
Alena Semerádová se postará o to, aby k
podobným případům nedocházelo příště.

2.Training Camp 14. -15. 4. 2007
Oslovit potenciální účastníky a organizátory.
Plakátek - řeší Maňas s Jirkou z Ústí
Povinná registrace účastníků, cena 200,- Kč
na osobu, výdej stvrzenek.
Zajistit proužky na ruku, stvrzenky - RB, projektor SM.
3.WFDF
Janička napíše, že nikdo nepojede na konferenci do Ithaky, N. Y.
Musíme zajistit překlad pravidel do češtiny,
zařadit nové dodatky do pravidel. Maňas se
zeptá Kačenky TM.
4. Grant
ČALD byl přidělen grant 100 000,- z programu
MŠTV- V Sport pro všechny.
(původně jsme žádali o vyšší částku na SŠ
ligu)
Díky menší přidělené částce je třeba rozsah
projektu omezit, a to na:
- vytvoření metodiky pro akreditaci
- vytvoření malé líbivé metodiky pro mladé
- podporu školení učitelů
Hlasování: 8+ schváleno

Zápis ze schůze VR ČALD č. 2007/65
Datum a čas konání schůze: 2. 4. 2007
Místo: Monitor CE, Přemyslovská 38
Přítomni: Jana Vejmelková, Štěpán Materna,
Jiří Vaníček, Lukáš Filandr, Alena Semerádová, Ivan Fibír, Lucie Frišová, Bryn Perkins (na
části schůze - nehlasoval), Radka Balážová
Nepřítomni omluveni: Martin Slížek, Petr
Haering, Petr Schreiber
1. Termínovka
2. Liga - formát
VR prodiskutovala nový formát ligy a usnesla
se na těchto bodech:
Na finále ligy mohou hrát dva týmy jednoho
oddílu.=> 8+,0-,0? Schváleno.
Počet týmů ve finále (horní skupina - o vítěze
ligy) bude 6.
Hlasování:
a) 6 týmů 4+
b)4 týmy 2+
zdrželi se ? 2+
Schválena varianta a).
Body týmů A, B jednoho oddílu se mohou sčítat - 7+,1?,0=> Schváleno
Přičemž za tým A je považován tým, který se
umístí lépe. => 6+,0-,2? Schváleno

Úkoly:
Výroční zpráva do konce roku
Štěpán pošle na VR dokumeny, co je třeba na
akreditaci.
5.Repre
Dresy - řeší Nathan, Štěpán, Bryn.
Možnost dopravy:
Maňas přednesl tři nabídky,které získal:
a) Pragotour - Pronájem autobusu na týden,
pro 45 lidí nebo 56.
Náklady 115 000,- + 5 000,- + ubytování pro
řidiče 1 000 kč/den a osoba.
Náklady na hráče cca: 2 500 ,- na osobu
Naše vyjádření očekávají do půlky května
b) Eurolines mají pravidelné linky s busy 49
- 56 míst.
koupíme si jízdenky za 2 100,- na osobu
+ 20 000 cesta Londýn-Southampton (možný
sponzoring)
(Odhad celkových nákladů: 200 000,-)
Možnost vyjednávat o sponzoringu.
c) Heliatours Celkové náklady =181 500,- +
ubytování pro řidiče.
VR doporučuje zvažovat variantu a) a b),
Aja dá dohromady preference reprezentantů a
jejich předpokládané finální počty.

past 1/2007

golf

disc

Zimní discgolfová liga 06/07
Letošní zimní sezóna byla stanovena jako
takový čtyřdílný podnik, který měl tu letošní
zimu pěkně překlenout od sychravého podzimu až po slunné jaro. Zima si asi myslela
něco jiného, ale to pro nás není až tak podstatné. Každopádně ty díly byly následující:
Liplop – listopadový plzeňský open ( v názvu
řečeno vše podstatné), Vánoční Stromovka (
taky), Pohoř ( původně se měl únorový turnaj
jmenovat Discogolfus man, ale tak přiblblej
název Migelovi nakonec neprošel, takže se
přešlo ke starému známému King of the
Hill), a vyvrcholením na jarních loukách bylo
březnové Vítání jara konané u Hostivařské
přehrady v Praze.
Zdraví Vás ne/stálá dopisovatelka
Helena Fibingerová

v barvách podzimu

lipLOP

[plzeň]

L

istopadový Liplop v Plzni se stal v určitém ohledu putovním turnajem, protože
si organizátoři usmysleli, že každý ročník
odehrají na jiném plzeňském kurzu. Jelikož v
uplynulých dvou ročnících se hrálo již na obou
plzeňských kurzech, nechme se překvapit, kde
se bude hrát příště. V každém případě tentokrát se hrálo na kurzu zvaném Lochna. Pravidelní čtenáři tohoto sloupku již vědí, že Lochna je jeden z nejhezčích a nejtechničtějších
kurzů u nás, a zahrát si na něm je opravdový
sportovní zážitek. Do Plzně přijelo 17 hráčů z
různých koutů republiky, mezi nimi i dvě ženy
z domácího týmu. Všichni hráli jako bačkory,
akorát Frankie překvapil, alespoň v prvním
kole. Mark, ten už moc nepřekvapuje, hraje
pořád stejně dobře. Nakonec taky o parník
sedmi hodů vyhrál před Danym a Marťákem.
S nimi si finále ještě zahráli dva domácí hráči - Dodo, který zle dotíral na Marťáka a páté
místo si udržel Adam Štekl zvaný „chlapeček“.
Ženskou kategorii vyhrála Evex hlavně proto,
že Zdeňka neodehrála první kolo, protože je to
holka rozlítaná. Bylo nádherné slunečné počasí a hrálo se naprosto bezvadně…



kategorie

1

2

3

1-3

F

Celkem

+/-

body

1

hráč
Mark Trubl

o

57

33

52

142

24

166

-5

100.0

2

Daniel Hokeš

o

55

36

55

146

27

173

2

93.8

3

Martin Slížek

o

58

37

55

150

30

180

9

87.5

4

Michal Urban

o

61

36

57

154

27

181

10

81.3

5

Adam Štekl

o

62

39

59

160

29

189

18

75.0

6

Jiří Blahout

o

63

38

60

161

17

68.8

7

František Fencl

o

62

39

64

165

21

62.5

8

Václav Brada

o

61

41

65

167

23

56.3

9

Pavel Brücker

o

67

40

65

172

28

50.0

10

Petr Haering

o

66

46

62

174

30

43.8

11

Julius Jankovič

o

67

41

68

176

32

37.5

12

Jiří Kratochvíl

o

65

42

71

178

34

31.3

13

Lukáš Filandr

o

68

49

65

182

38

25.0

14

Jan Langmajer

o

74

49

72

195

51

18.8

15

Eva Kostnerová

w

79

48

78

205

61

12.5

DNF

Marek Šnejdar

o

67

42

136 DNF

999

6.3

DNF

Zdeňka Kosková

w

136

84

77

999

5.3

DNF

past 1/2007

vánoční stromoffka

x-mas open
N

ikdo už dnes neví, koho napadlo udělat v
pražské Stromovce golfový turnaj těsně
před Vánoci, ale tato idea se ukázala býti vcelku zdařilou, hlavně ve chvíli, kdy ze starého
kurzu zbylo jen pár jamek a byl nově vymyšlen
nový kurz se spoustou vodních překážek a
jiných nebezpečenství.
Stromovka byla pokrytá jinovatkou, jezírka
se leskla ledem, bylo pár stupňů pod nulou dokonalé prostředí pro discgolf (utopené disky
nebyly utopené, ale na led pohozené!) Všichni ( 12 lidí) hráli nad nebo na hranici svého

umění, akorát některým to šlo trochu lépe a
někteří si alespoň umyli nohy. Hned v prvním
kole si pár obětavců uklidilo disk na některé
z „vodních“ jamek doprostřed ledové plochy,
aby následně naboso ozkoušeli teplotu vody a
tloušťku ledu. Sobotu odehráli nejlépe Dany a
Mark, ale z napínavého boje nic nebylo - Mark
musel v neděli pracovat a nepřišel.
Druhý den byl tedy o tom, kdo se dokáže k
Danymu co nejvíce přiblížit, případně ho předehnat. Do růžova se vyspinkal Úd (celkem
161), který zahrál nejlepší třetí kolo, ale byl
před finále stále pět hodů za Danym (156).
Dále šli do finále Marťák (170), Jedla (178)
a poprvé si zahrál finále Lukáš Filandr (182).
Nejlepší finále zahrál Marťák, ale z bronzové
pozice se neposunul, druhý byl Úd a prvním
vánočním vítězem se stal Dany.

létat je tak snadné

[praha]

Ženskou kategorii opanovala Zdeňka, která
tentokrát odehrála celá tři kola (potřebovala
na ně 229 hodů pozn. aut.), ale byla zároveň
jedinou prcinou, které se chtělo v adventním
čase chodit po parku a házet diskem do dálky- zasloužené vítězství. Zároveň Zdeňka
na tomto turnaji neskutečně zaperlila svojí
poznámkou, která možná vejde do českých
discgolfových dějin: „ Mě už to nebaví, pojďte
hrát jen tak!“ Každopádně před Vánoci bylo
založeno na pěknou tradici, tak snad za rok
- brusle s sebou.

hráč

kategorie

1

2

3

1-3

F

Celkem

+/-

body

o

63

25

68

156

28

184

16

100.0

161

31

192

24

91.7

170

26

196

28

83.3

178

29

207

39

75.0

182

29

211

43

66.7

183

40

58.3

82

189

46

50.0

86

201

58

41.7

1

Daniel Hokeš

2

Jiří Blahut

o

71

26

64

3

Martin Slížek

o

69

30

71

4

Lukáš Jedlička

o

76

32

70

5

Lukáš Filandr

o

77

32

73

6

Adam Štekl

o

79

33

71

7

Martin Řehoř

o

74

33

8

Ondra Šedivý

o

85

30

9

Michael Hron

o

88

34

83

205

62

33.3

10

Zdeňka Kosková

w

97

45

87

229

86

25.0

11

Mark Trubl

o

65

25

DNS

90

-53

16.7

12

Petr Haering

o

80

30

DNS 110

-53

8.3



king of the hill

pohoř 2007
T

urnaj na Pohoři. To je pojem, při kterém
se každému českému golferovi začne
nekontrolovaně šířit tělem nedočkavé chvění a
prapodivné svrbění. S blížícím se datem tohoto turnaje se začíná projevovat zvýšená srdeční činnost a u mnohých i nespavost. Představa
slivovicové očisty je k nezapomenutí a každý
ví, do čeho jde.
Přijeli všichni, akorát Asterix a Obelix byli
nemocní. Škoda. Jinak tu byli Sarkofagix,
Panoramatix, Tragikomix (později už jen Tragix), Alkoholix, Svahix, z mrtvých vstal Fojtix a
poprvé si přijel zahrát Cimpix. A další a další celkem 17 lidí. Jak jistě všichni víte, letos žádná zima nebyla a nejinak tomu bylo na Pohoři
- metry sněhu se letos na rozdíl od minulých
ročníků opravdu nekonaly. Pár plácků se zbytky sněhu se našlo, ale na běžky jako loni to
nebylo.
V sobotu se jako tradičně hrálo jen jedno kolo
čítající 25 jamek, o to více času potom zbylo na společenskou část akce. Ta bývá vždy
intenzivní a vytrvalecká… Z mlhy sobotní
noci a rána se dostáváme k nedělnímu ránu,
kdy se teprve začalo soutěžit. Mezi obvyklými
jmény na špici se totiž na druhém místě po
sobotě držel Jakub Potočiár v barvách domácího klubu, který je stále ještě v juniorském
věku. Je dost možné, že o něm ještě někdy
uslyšíme. S určitostí se dá říci, že pohořský
kurz má natrénovaný velice slušně a předváděl to i v neděli. Jedinými hráči, kteří se mu
trochu dokázali utrhnout, byli Dany a Marťák,
kteří se druhý den dokázali o pár hodů zlepšit

zatímco Jakub zůstal na svých. Do pětičlenného finále ještě výše zmíněné doplnili Marek
Fojtík a Adam Štekl. Ve finále se začali dít
věci. Nejlépe ho zahrál Jakub a zle dotíral na
první dvojici. Naopak Danymu z první pozice
se nedařilo a finále zahrál nejhůře ze všech.
Marťák hrál jen o jeden hod hůře než Jakub a
ztrátu čtyř hodů na Danyho ve finále vymazal.



Nakonec ve výsledcích po sečtení svítila tato
čísla: Dany 180, Marťák 180, Jakub Potočiár
181, dále pak Marek 188 a Adam 191. Jakubovi uteklo první místo o jeden jediný hod- v
jeho věku a proti ostříleným matadorům super
výsledek! O vítězi musel rozhodnout rozhoz,
v kterém Marťáka zabrzdila jedna větvička, a

hráč

tak se vítězem stal opět Dany. Ještě se vrátím
k ženám, kde byl boj také velice vyrovnaný. O
jeden hod zvítězila Vendulka před Evex a na
třetím místě byla domácí Kristýna Sedláčková
- nový objev Marka Fojtíka a české discgolfové
scény. Co na závěr? Jako vždy výborný turnaj
- už se těším na léto.

kategorie

1

2

1-2

F

Celkem

+/-

body

1

Daniel Hokeš

o

75

71

146

34

180

3

100.0

2

Martin Slížek

o

78

72

150

30

180

3

95.0

3

Jakub Potočiár

j

76

76

152

29

181

4

90.0

4

Marek Fojtík

o

84

72

156

32

188

11

85.0

5

Adam Štekl

o

80

78

158

33

191

14

80.0

6

Lukáš Jedlička

o

83

76

159

9

75.0

7

Jiří Blahout

o

82

79

161

11

70.0

8

Marek Šnejdar

o

94

77

171

2 211

65.0

9

Michael Hron

o

90

81

171

21

65.0

10

Lukáš Filandr

o

88

84

172

22

55.0

11

Jiří Kratochvíl

o

98

83

181

31

50.0

12

Vendula Skalková

w

102

95

197

31

50.0

13

Eva Kostnerová

w

105

93

198

32

40.0

14

Václav

o

98

87

185

35

35.0

15

Petr Ciboch

w

104

94

198

48

30.0

16

Kristýna Sedláčková

w

116

105

221

55

25.0

17

Pavla Pešková

w

131

120

251

85

20.0

DNF

Jan Fojtík

o

85

DNS DNF

999

3.0

DNF

Martin

o

92

DNS DNF

999

2.0

DNF

Michal Javora

m

DNS 101 DNF

999

1.0

past 1/2007

jaro v hostivaři

vítání jara
V

březnu se hrálo opět v Praze, tentokrát u
Hostivařské přehrady, kde se odehrál už
druhý ročník Vítání jara. Účastí se nejednalo
ani tak o turnaj v pravém slova smyslu, spíše o
takovou rodinnou procházku. Tátu měli, mámy
hned dvě, pak ještě pár budoucích otců a
několik dětí. Aktivních sportovců se našlo celkem osm, když připočítáme Radku, která hrála
jen v neděli (další holka rozlítaná). Počasí se
celý týden dopředu tvářilo, že to jarní vítání
bude pěkně slunečné, ale v pátek se zakabonilo a celý víkend se letošní unuděná zima
naposledy zmítala ve smrtelné křeči. Foukalo,
sem tam prolétla vzduchem sněhová vločka.
Hrálo se v jedné rodinné skupině a hrálo se
velmi rozvážně.
Popis Hostivařského kurzu rozdělený na třetiny by mohl vypadat asi takto: jedna louka
nakloněná, druhá s kopečkem uprostřed a třetí
část - cestičky lesem. A kolik legrace se užije!
Hráči se po prvním kole občerstvili v restauraci
Na Kačabce, poté si zahráli znovu 18 jamek a
vyšlo jim to akorát, když se začínalo smrákat.
Sobotu nejlépe zaházel Dany, čtyři hody za
ním Úd, pak Lukáš a pak další synové, tátové
a Cimpy. Po setmění to některé táhlo do víru
velkoměsta, jiné domů a ty nejhorší přímo do
postele (to jsem si mohla odpustit). V každém
případě žádná z nabízených variant strávení
noci nepřinesla nazítří nějaké prokazatelné
zlepšení formy a potažmo výsledků. Pouze
Julio se svým soustředěným výkonem jako
jediný v neděli zlepšil. Podobné to bylo i ve
finále, které bylo tentokrát pro všechny. Hrála
se nakloněná louka a do finálové devítky ještě
zbývali dvě jamky, takže se improvizovalo na
louce s kopečkem (a potůčkem).

létat je tak snadné

Protože se jednalo, jak už bylo několikrát
nadneseno, o rodinnou sešlost, dovolte mi v
tuto chvíli vypsat pořadí turnaje tentokrát celé:
Vyhrál táta Daniel Hokeš,druhý byl nezdárný
syn Jiří Blahout, třetí snaživý syn Lukáš Filandr, čtvrtý byl budoucí taťka Julius Jankovič,
pátý druhý liberecký brzo táta Pavel Bruckler,
hráč

[praha]

šestý byl bratranec Ondřej Šedivý, sedmý
strýc Petr Ciboch a první v ženách a zároveň
poslední celkově teta Radka Balážová.
Všichni už s nadšením vyhlíželi novou ligovou
sezónu, která po konci zimní ligy přijde hned v
zápětí- za 14 dní na ADD. A to bude jízda!

kategorie

1

2

3

1-3

F

Celkem

+/-

body

1

Daniel Hokeš

o

55

55

57

167

33

200

11

100.0

2

Jiří Blahout

o

57

57

63

177

31

208

19

87.5

3

Lukáš Filandr

o

64

65

66

195

34

229

40

75.0

4

Julius Jankovič

o

70

69

66

205

38

243

54

62.5

5

Pavel Brückner

o

65

70

70

205

39

244

55

50.0

6

Ondra Šedivý

o

73

70

76

219

46

265

76

37.5

7

Petr Ciboch

o

74

79

80

233

39

272

83

25.0

Radka Balážová

w

83

383 4 39 8

131

999

1.0

DNF

DNS DNS



rozhovor

mark trubl
Mark “DISQMAN” Trubl (43) from Phoenix, Arizona moved to Czech Republic in May 2004 while working
as an IT manager for DHL. Since then he has won almost every disc golf tournament held in the Czech
Republic, including a streak of 12 straight first place finishes! According to Mark, even though he was
supposed to go back to the USA this year, he’s not ready to go home just yet!
How and when did you start to play disc
golf, and where did you go for the first tournament?
I’ve been throwing flying discs since I bought
an original Wham-O Frisbee with my own
money when I was five years old. Up until I
was about 16, my main interest was to just
play freestyle catch. That’s when I bought a
Wham-O Master Frisbee. It was so cool! It was
big and black and had a gold stamp with an
actual serial number! With it came instructions
on how to become a certified Frisbee Master
- you had to build a special target and make
special shots from different distances and angles while someone kept your score. I spent a
lot of hours practicing my accuracy, hoping to
qualify as a Frisbee Master!
Then one day I was watching TV and saw
“Frisbee golf” for the first time. Even though the
targets back then were wooden poles, I knew
that Frisbee golf was the perfect game for me.
I never practiced to become a Frisbee Master
again after that! I convinced my freestyle friends to help me make up a course around the
neighborhood, using light poles as targets, and
we had fun dodging cars and throwing around
houses and eventually hitting the light poles.
Later that year I found out that Cincinnati, Ohio
(where I grew up) had several real Frisbee golf
courses, and I played my first official round on
an official course at Winton Woods State Park
in the summer of 1980.
I played about once a week until I joined the
army in 1984. I didn’t play again until 1990
when I go the chance to play “disc golf”, as
it was now called, at the world’s first disc golf
course at Oak Grove Park in Pasadena, California. A few months later, I discovered that
Phoenix, Arizona (where I was now living) also
had real disc golf courses, and I started to play
more seriously. This is when I first started to throw real golf discs. I played my first tournament
as an Amateur in the Shelley Sharpe Memorial
in 1992, and I won! Disc golf has been my passion ever since. Summing it all up, I’ve played
disc golf for 27 years!
Approximately how many tournaments
have you competed in during your disc golf

10

career?
I’ve played in well over 100 tournaments since
the Shelley Sharpe Memorial in 1992.
What was the most important (biggest)
tournament you took part in?
In disc golf terms, there’s nothing bigger than
the PDGA World Championship. I played in the
Amateur World Championship in 1995 and the
Professional World Championship in 1998. I
did horribly at both events, but the experience
was like no other!
Did you know there was disc golf in CZ
when you decided to move here?
All I can say is “thank goodness for the internet!” When I first learned about the opportunity to work in CZ while still staying with DHL,
I Googled for disc golf in Prague, and that’s
when I found the discgolf.cz website. Honestly,
if that website did not exist, showing that there was an active disc golf community in CZ, I
would not have come here!
So what’s with the “DISQMAN” nickname?

DISQMAN (pronounced “DISK-MAN”) is my
website- disqman.com. It’s spelled with a “Q”
because I didn’t want to get sued by Sony for
using “DISCMAN”. I started it back in 1998 to
help support the Arizona Disc Golf Club. As
people got to know me through the website,
the DISQMAN nickname caught on too.
What is your favorite tournament (or course) if any in the Czech Republic and why?
This is an easy question for me. My favorite
CZ tournament was the 2004 Pohor Open. It
was the first two-day tournament in the history
of disc golf in Czech Republic, and it was the
first disc golf tournament I got to play in after
moving to CZ. It was also the first time I got
to experience a real Czech party! I remember I was so hung over from Friday night that
the first round on Saturday was pure misery!
Somehow I still managed to win the tournament, but the thing I remember most was the
putting contest we had during the Friday night
party- it was like I couldn’t miss!
As far as which course in CZ is my favorite,
well I have to say that I like them all! If I really

past 1/2007

disqman
had to choose, though, I guess I still have to
go with the course at Pohor. I’ve gotten four
holes-in-one at this course over the past three
years, and I currently hold the course record
there (-8). I like it because the full course is
25 holes, and while the holes in the forest are
short and look really easy, you have to play
them perfectly to get the birdies.
What is the highlight of your disc golf career? What was your best result, or the one
which is the most valuable for you?
This is a harder question to answer. I have to
say that my streak of 12 straight tournament
wins in CZ is really hard to top, but when I
won the Shelley Sharpe Memorial in 1998, as
an Advanced Amateur, it was a real personal
triumph! The Shelley Sharpe was the first tournament that I ever played in, and to win it in
two different divisions will always stand out in
my career. I hope to win it again someday!
Last year, you represented Czech Republic
in the European Open, and you are about
to do it again for this year’s EC in Belgium,
right?
Yes, it was a real honor for me to represent
CZ at the European Open in Finland last year.
I remember that we were all in a bar in Plzen
on Saturday night in between rounds at the
2006 ADD tournament, and Martak asked me
if I would represent CZ at EO2006. I couldn’t
believe it, but of course I had to say “YES!” I
didn’t do as well as I had hoped, but the experience was unforgettable. I was really proud to
be playing for CZ, my home country away from
home!

létat je tak snadné

I look forward to representing CZ again in Belgium this year. I am also glad that I will not be
alone this time as Dr. Ud, Martak, and Dany
will also be coming!
There’s also an event in the near future
you’re organizing- the first team disc golf
tournament ever in the Czech Republic.
Can you give us some details about it?
I am very excited about this! A team tournament is different from a singles tournament
because it uses “match play” rules instead of
“stroke play” rules. This means that each hole
is worth one point and whoever has the lowest
score on the hole wins the point. Whoever has
the most points at the end of the match, wins
that match for his team. Which ever team wins
the most matches, wins the tournament. So
far, we have commitment from Prague, Plzen,

Liberec, and Pohor to enter at least one team,
and I am working with Slovakia and Austria
to get them to participate too. My hope is that
this will eventually become a yearly invitational
event that will involve teams from all across
Europe. Our target dates are August 4-5, and
this first year will be played in both Plzen and
Prague, so it should be a great event!
What, in your opinion, should change in
Czech disc golf? I mean organization of
the league, promotion of disc golf, etc. Are
we missing something important? Do you
have any thoughts that you’d like to share
with our readers?
Wow, that’s a big question! Of course there’s
always something more that could be done to
further promote our sport, but I think that it will
be very difficult for disc golf to really advance in CZ until one of the major cities installs
a permanent, 18 hole course. This is the single most important step in gaining support for
our sport. With the installation of a permanent
course, everything else becomes much easier;
especially getting local business and corporate sponsorship, which are the real keys to
advancing the sport.
We also need to try to get younger players
interested in disc golf. We have to get out to
the secondary schools and show the teenagers this sport we all love. This is the only way
we can insure disc golf continues as the current players get older and retire.
I’ve mentioned that I like all of the courses here
in CZ already, but there is one common theme
about all of them that really needs to change in
order for disc golf to advance in CZ. We need
to move away from having multiple holes throwing at the same pin position. I know that
this makes it much easier to play when you
only have portable baskets; but if we someday
want to host a major event, this really has to
change.
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aprílové diskotačení

aprílový discgolfový dýchánek
K

dyž si tak prohlížím fotky ze startu letošní
discgolfové ligy, tak se nemohu ubránit
pocitu, že se soutěžilo v úplně jiných sportovních odvětvích než v golfu s létajícími talíři. Na
pozadí krásný jarní Borský park a vpředu tu
rychlobruslař tu tanečník. Nejčastěji se tančilo pogo a moravský odzemok. Nezasvěcený
divák by často zapřemýšlel nad otázkou „co to
tam ty chlapci asi dělají ?“, případně by se ptal
„v čem tkví podstata této hry ?“ Inu hází se
disky do koše.
O tom, že byly v Plzni vymyšleny nové jamky, a že z jednoho roztahaného kurzu byly
vymyšleny dva kratší, údernější a vtipnější
kurzy o osmnácti jamkách se tady ani rozšiřovat nebudu, jenom bych chtěla podotknout,
že si každý určitě zahrál do sytosti- jamek
bylo opravdu požehnaně, sama si ani všechny
nepamatuji. Jedno vyústění z toho bylo logické
- vstávalo se brzy. A to některým borcům ne
zrovna vyšlo. Marťák zaspal natvrdo v Praze
a bylo mu úplně jedno, že na něj čekají ještě dva pasažéři do auta. Ostatní rozdýchávali
následky pátečního seznamovacího večírku.
Nejlepší/nejhorší metodu zvolil Mára Fojtík z
Pohoře (typek moravsky), který hned jak vylezl
ze spacáku, vyndal litr slivovice (flašu, ne) a
začal se dělit se všemi - a to jich bylo, devatenáct dohromady. Bohužel jeho skupina čítala
pouhých pět hráčů včetně jeho milé Kristýny,
a tak se o obsah flaši postarali v „rodinném
kruhu“. Podle toho vypadali a jejich hra taky.
Obraťme stránku.
Než jsem se pustila do psaní tohoto článku,
říkala jsem si, že už není třeba omílat pořád
stejná jména (těch bzuků, který se pořád
cpou do finále), ale zajímavé bude podívat se
i na borce na dalších místech, kde se často
odehrávají boje neméně napínavé. V krátkosti tedy teď splním zpravodajskou povinnost
a pak se ponoříme hlouběji, někam blíže k
pověstné „skupině D“. Dva nejcennější kovy
v obou kategoriích open/ženy zůstaly doma.
V ženách zvítězila Eva „Evex“ Kostnerová a
stříbro brala Zdeňka „Zmatkařka“ Kosková (už
jste viděli Zdeňky profil na www.discgolf.cz?),
v openu vyhrál Jiří Blahý Úd a těsně druhý
byl Adam Štekl. Zřejmě jim domácí kurz sedí.
Holkám se budu věnovat za chvíli, takže ještě
doplním chlapy: třetí byl Daniel „Dany“ Hokeš
a o dělené čtvrté místo se dodnes soudí Martin „Marťák“ Slížek a Michal „Dodo“ Urban (Aj,
teď budou všichni vědět, jak se Dodáč jmenuje
normálně, na tom, že to nikdo neví si on vždycky zakládal…) Mimochodem všichni fináloví
borci byli před finále seřazeni pěkně v rozestupu jednoho hodu, takže rozdíl mezi prvním
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hráč
1

Jiří Blahout

kategorie

1

2

3

1-3

F

o

65

58

75

198

26

Celkem +/- body
224

35 100.0

2

Adam Štekl

o

75

59

65

199

27

226

37

94.7

3

Daniel Hokeš

o

71

61

68

200

30

230

41

89.5
84.2

4

Martin Slížek

o

74

59

68

201

32

233

44

5

Michal Urban

o

71

62

69

202

31

233

44

N/P

6

Marek Fojtík

o

77

57

77

211

49

73.7

7

Lukáš Filandr

o

75

63

81

219

57

68.4

8

Václav Brada

o

76

71

76

223

61

63.2

9

Marek Šnejdar

o

79

68

82

229

67

57.9

10

Jiří Kratochvíl

o

82

65

83

230

68

N/P

11

Štěpán Materna

o

82

79

74

235

73

N/P

12

Petr Ciboch

o

83

74

83

240

78

42.1

13

Michael Hron

o

87

72

89

248

86

N/P

14

Olšák

o

91

71

86

248

86

N/M

15

Eva Kostnerová

w

98

79

101

278

116 N/P

16

Zdeňka Kosková

w

98

77

121

296

134 N/P

17

Kristýna Sedláčková

w

109

84

107

300

138 15.8

18

Michal Javora

m

120

91

103

314

152 N/M

19

Pavla Pešková

w

126

92

118

336

174 N/M

past 1/2007

dýchánek
a pátým byl pouhé čtyři hody! Po dlouhé době
pořádně napínavé finále. Jo jo, od té doby co
Marka Trubla trápí tenisový loket a nemůže
hrát, jsou turnaje přeci jenom vyrovnanější a
napínavější.
Vraťme se ještě na skok k holkám. Opět se tady
ukázalo, že pro vítězství je třeba/stačí odehrát
celá tři kola. Kdyby totiž Zdeňka neztratila telefon a místo části třetího kola ho nehledala a
hrála, mohla být kategorie žen velice vyrovnaná a napínavá až do konce. Zdeňka totiž před
Evex po dvou kolech o dva hody vedla (první
kolo hrály obě stejně). Kdyby si Zdenička ve
třetím kole nepřipsala penalizace za neodehrané jamky (plus čtyři hody za každou jamku
je opravdu dost pozn. aut.), tak se mohli dít
věci. No nic. Třetí byla Kristýna Sedláčková
z Pohoře, která hraje s i bez slivovice stále
svoje a čtvrtá byla Pavla Pešková z Českých
Budějovic, která se pod dohledem zkušenějších hráčů neustále zlepšovala a řekla bych,
že se zlepšovat bude i nadále. Na tomto místě
nesmím opomenout kategorii Masters, kterou
většinou obývá pouze Mark Trubl, ale na ADD
si jí pro sebe vyhradil „nováček“ Michal Javora
z Pohoře - ve skupině s holkama se mu celou
dobu moc líbilo, prošel se po parku a neměl
nač by si stěžoval. Alespoň se tvářil neustále
velice spokojeně.
A zpátky ke chlapům! Zatímco se „vrcholoví
sportovci“ ještě honili při finále s minimálním zájmem ostatních, kteří se již rozvalovali
na trávě a vystavovali se jarnímu sluníčku a
porovnávali své skóre karty a debatovali o
tom co by kdyby a kdyby tam nebyla ta větev
a já kdybych nedal tu šestku a já dával lepší
dohozy a já to celý pos*al… Už nějakou dobu
funguje zdravá rivalita mezi Jiřím „Sluncem“
Kratochvílem a Michaelem „Migelem“ Hronem
z týmu Kuszna Pohorz, kteří se neustále popichují a hecují jak při hře samotné, tak i mimo

létat je tak snadné

ni. Do toho se chce často na jejich účet na turnajích prosadit Marek „Tragix“ Šnejdar (toho
můžete znát jako Marečka nebo DJe Dirtyho z
atruCUPu a je to taky jediný hráč světa, který
si při discgolfu zlomil ruku- v Borském parku
je po něm pojmenována jamka: už víc jak rok
se jamka č.11 na spodním kurzu nejmenuje
„Smrťák II., ale „Marečkův memoriál“ pozn.
aut.) Do toho si sem tam přijde zaházet Vašík
- Václav Brada, nahází Dodovi do řeky nějaký
disky a zase odejde - má moc práce. Dále se
v dobré formě ukázali Marek Fojtík a Lukáš
Filandr, kteří dýchali celou dobu první pětce
na záda, ale pár hodů chybělo. Tady se chvilku
zastavme: jelikož se hrálo na nově vymyšlených kurzech, tak také vznikaly první rekordní
zápisy a jeden z nich třímá v rukou právě Mára
- zahrál nejlépe spodní „modrý“ kurz (par 52) a
nasadil laťku na výkon 57. Trochu odbočíme o ustavující rekord horního „červeného“ kurzu
(par 62) se zatím dělí Úd a Adam s 65. Konec
odbočky. Nakonec Mára vyrovnaným výkonem
obsadil šesté místo, ale na finále mu devět
hodů scházelo. Za ním byl již zmiňovaný Lukáš
Filandr, který si pohoršil hlavně ve třetím kole.
Někde na jeho úrovni a možná i před mohl
skončit i druhý PrD, který se pohyboval na
kurzu - Štěpán „Dred“ Materna, ale povinnosti

v Doubravánku a sobotní koncert v Praze mu
nedovolily dohrát celé druhé kolo a penalizace
24 hodů na neodehraných šesti jamkách ho
poslala hlouběji výsledkovou listinou.
Ale i tak nepropadl na samé dno. Tam se bezpečně usadil tragéd víkendu - Migel, který se
ani nepřiblížil svým ne/možnostem a zahrál
dokonce v celkovém pořadí stejné skóre jako
Martin „Olšák“ Olšovský též z Pohoře, který
hrál svůj úplně první turnaj! Za Migelem už
byly jenom holky a mástři! A na svého rivala
Slunceho ztratil celých 18 hodů! A Slunceho
ještě o jeden jediný hod přeskočil Mareček.
A abychom byli kompletní, tak Petr „Cimpy“
Ciboch z Budějic hrající svůj třetí turnaj v životě Migela porazil o 8 hodů! Škoda, že na tomto
turnaji není kromě „kundálu“ za první místo i
nějaká cena v menším provedení pro největšího zoufalce - Migel by se s ní mohl alespoň
trochu potěšit (nebo doma svoju).
A jak praví stará moudrost „v nejlepším přestat“, těším se na viděnou zase na nějakém
golfíku. Uvidíme, jestli se v nabitém kalendáři
najde místo na květnový JGM Open, nebo se
uskuteční jen nápad Marka Trubla pod názvem
Central European Team Golf Challenge, který
by se měl odehrávat na konci května napůl v
Plzni a napůl V Praze.
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info
Celkové pořadí zimní discgolfové ligy 2006/2007

hráč

kategorie

klub

Liplop X-mas Pohoř

Vítání Celkem
300.0

1

Daniel Hokeš

o

JGM

93.8

100.0

100.0

100.0

2

Martin Slížek

o

JGM

87.5

83.3

95.0

-

265.8

3

Jiří Blahout

o

ATRUC

68.8

91.7

70.0

87.5

249.2

4

Adam Štekl

o

ATRUC

75.0

58.3

80.0

-

213.3

5

Lukáš Filandr

o

PD

25.0

66.7

55.0

75.0

196.7

6

Lukáš Jedlička

o

Pohoř

-

75.0

75.0

-

150.0

7

Mark Trubl

m

16.7

-

-

116.7

8

Julius Jankovič

o

LDC

37.5

-

-

62.5

100.0

9

Pavel Brückler

o

LDC

50.0

-

-

50.0

100.0

10

Michael Hron

o

Pohoř

-

33.3

65.0

-

98.3

11

Jakub Potočiár

j

Pohoř

-

-

90.0

-

90.0

12

Marek Fojtík

o

Pohoř

-

-

85.0

-

85.0

13

Michal Urban

o

ATRUC

81.3

-

-

-

81.3

14

Jiří Kratochvíl

o

ATRUC

31.3

-

50.0

-

81.3

15

Ondra Šedivý

o

JGM

-

41.7

-

37.5

79.2

16

Marek Šnejdar

o

ATRUC

6.3

-

65.0

-

71.3

17

František Fencl

o

PD

62.5

-

-

-

62.5

18

Václav Brada

o

ATRUC

56.3

-

-

-

56.3

19

Petr Ciboch

o

-

-

-

30.0

25.0

55.0

20

Eva Kostnerová

w

ATRUC

12.5

-

40.0

-

52.5

21

Petr Haering

o

PD

43.8

8.3

-

-

52.1

22

Vendula Skalková

w

Pohoř

-

-

50.0

-

50.0

23

Martin Řehoř

o

ATRUC

-

50.0

-

-

50.0

24

Zdeňka Kosková

w

ATRUC

6.3

25.0

-

-

31.3

25

Kristýna Sedláčková

w

Pohoř

-

-

25.0

-

25.0

26

Jan Fojtík

j

Pohoř

-

-

3.0

-

3.0

27

Radka Balážová

w

JGM

-

-

-

1.0

1.0

AZDGC 100.0

info@discgolf.cz
www.discgolf.cz
JGM / Praha
www.discgolf.cz/jgm/jgm.html
LDC Hunters / Liberec
www.disgolf.wz.cz
ATRUC / Plzeň
atrucplzen@centrum.cz
www.atruc.pc.cz

Nominace na EC2007 v Belgii:
Open
Dany Hokeš
Martin Slížek
Jiří Blahout
Women
Evex Kostnerová
Waiting list
Mark Trubl - Masters
Dodo Urban - Open
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ultimate

halové mistrovství

hmčr '07

[chomutov]

J

sem na turnaji na pláži. Zatímco nová
redaktorka Pasti počítá kousek ode mě
ovečky, pouštím se do článku o Chomutově
který jsem jí slíbil. Tentokrát se oprostím od
sekvenční formy psaní a podělím se s vámi o
postřehy, které jsem si z halového MR odvez.
Mám rád turnaj v Chomutově. Myslím že to
byla moje první hala, když jsem jako rozklepaný nováček nastoupil do speciálního týmu s
Papám a Hanousem a hezky jim to tam kazil.
Od té doby už uplynulo spoustu let a nyní to
kazím nejlepšímu týmu v Čechách. Zkrátka
a dobře, do Chomutova jsem se těšil a to i z
toho důvodu, že to byl pro mě první turnaj od
Kimle.
Překvapila mě nízká účast open týmů. Tři týmy
postavili A i B a v open divizi tak bylo 9 týmů.
Libčák udělal poměrně spravedlivý systém,
který byl díky tomu dost složitý a myslím, že
se stane měrnou jednotkou ve složitosti systému. Tady na pláži se to sice snažil Kačer
trumfnout, ale jednak podle mě dosáhl tak 0.8
Libčákova systému a jednak se mu to trochu
vymklo z rukou. Ale zpět do Chomutova. Bylo
9 týmů v open divizi a 6 holčičičích.
Když už jsme u těch B týmů z open divize, tak
každý tým se s tím popral různě. V Pd bylo přihlášeno 14 chlapů, takže jasně 2 týmy. Naše
nejlepší holky ještě hrály s chlapama, takže
Krisitna v A a Jájes v B. Myslím, že obě byly
přínosem. Možná překvapivě starší pánové z
Pd – Papá a dr. Holub – hráli v B týmu, ale
i tak jsme měli nadupané Ačko. Pro méně
zkušené hráče bylo myslím dobré, že mají v
týmu pardály, kteří jim přímo při hře radí. Papá
radil dost intenzivně, ale i na to je potřeba si
ve hře zvyknout. Ono to třeba vypadá, že se
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při hře Pd dost hádají, ale jsme prostě zvyklí
hrát vyhecovaný. Důležité je, že se pak nikdo
nesype, když na něj na hřišti spoluhráč zařve.
Tolik k exkurzi do Pd a teď ty ostatní B týmy.
Monkeys postavili 2 týmy o 5ti lidech. Zvláštní,
asi si chtěli hodně zahrát. Pro sranda turnaj
bych to pochopil, ale na MR přeci hraju na
výsledek. Halový tým v deseti je ještě ok, když
na hřišti fakt jezdíte tak je super, že můžete
bod hrát a bod odpočívat. Každopádně TM
vsadili na zkušenosti v A. Třeba Jerryho dali do
B a holky v openu nehrály. Když už, tak bych
čekal Jaromíra nahoře a třeba Zuz v B, ale TM
to udělali jinak. Nemusím rozumět všemu. No
a když už jsme u toho, tak B tým ŽZ jsem taky
úplně nepochopil, skládal se převážně z holek
a asi 3 chlapů, navíc všechny ty holky hrály
v ženský kategorii. Prostě mi to přišlo jako
snaha postavit 2. tým za každou cenu, což
na halovém turnaji s 15ti týmy celkem není ku
prospěchu věci.
Hra se odehrávala podle předpokladů. Týmy,
od kterých se to čekalo, postupovaly nahoru,
takže se tolik zajímavého nedělo. Sympatičtí
byli 3SB, jejichž hra se opírala o 3 dobré hráče, ale další nováčci tam rozhodně nebyli na
ozdobu. Že to stojí na Davidovi se Šoltysem
jsme si zvykli, ale překvapilo mě jak se zlepšil
Pamf. A pak mě vždycky překvapí, co všechno
Budějovický tým od „táty Nováka“ unese, ale
je to spíš úsměvný. Každopádně se Davídkovi
daří držet funkční tým a vychovávat dobré hráče, takže to zřejmě funguje.
Ženskou kategorii jsem pořádně nesledoval,
holky hrály jak by se dalo čekat. Tradičně dobrá ŽZ, Sedma a Pd. Možná překvapil výprask

13:2, který dostaly naše holky od Zimnice. Až
takový rozdíl jsem nečekal a to i přesto, že
jsem si o ambicích našich žen nedělal iluze
– vzhledem k tomu, jak většina týmu přistupuje
k účasti na tréninku. No, velmi příjemné překvapení si pro mě Prdky nechaly na neděli.
Také se opicím konečně povedla party. Ne že
by mě nebavilo jezdit po Chomutově taxíkem
za 50Kč, ale když je party přes ulici je to jednodušší. Navíc klubík byl rezervován jen pro
nás. Jediný stín party byl, že jsem se kvůli
nabitému systému a nekonečnému čekání na
večeři dostal na party po jedenácté, značně
zívající. Na druhou stranu oba dny Pd hráli
až po dvanáctý, takže si nemůžu stěžovat. Na
party byla dokonce i prima muzička, což je u
TM vždycky překvapení. Carlos je hlavou dole,
takže Red hoty už od TM tolik neslyšíme, ale
ten terror co předváděl Ludis kdysi na mixu ve
Lhotě mu prostě neodpustím. Pak už mě může
každá normální hudba od TM jen překvapit.
Naproti tomu pivní závod až tak povedenej
nebyl. Ne že by to nemělo spád a atmosféru,
ale na rychlosti pití piva v podstatě nezáleželo,
což je u pivního závodu překvapení („Všechno
bezvadně funguje, akorát to neseje“). No a co
na párty předváděli Budějičáci, to se prostě
muselo zažít.
Když už jsme u těch postřehů, tak pozdní vstávání už jsem zmínil. Oba dny mě vzbudil až
ruch z haly, což je ideální. Z pátka na sobotu
mě teda ještě v noci budilo, jak se holky snažily
usměrňovat chrápajícího Holoubka, ale s tím
se dá žít i spát. Co se mi ovšem na turnaji stalo
poprvé je, že oba dny jsem měl snídani až do
spacáku. Postarala se o to moje manželka a
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open & women
Rekapitulace - ženy

results

základní skupina
ŽZ

PD

P7

Atruc

TM

FUJ

p. vítězství

1

Ženy
ŽZ

-

12:3

6:6

10:4

13:0

10:5

4

2

PD

3:12

-

9:6

9:6

9:3

12:4

4

3

P7

6:6

6:9

-

7:5

9:4

9:3

3

4

Atruc

4:10

6:9

5:7

-

8:4

11:4

2

5

TM

0:13

3:9

4:9

4:8

-

7:4

1

6

FUJ

5:10

4:12

3:9

4:11

4:7

-

0

o 5.místo
Terrible Monkeys x FUJ		

4:8

o 3.místo
Prague 7 x Atruc		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prague Devils I
Žlutá Zimnice
Terrible Monkeys I
3SB
Prague Devils II
FUJ (Praha)
Terrible Monkeys II
EXIT
Žlutá Zimnice

Spirit: 3SB
Beer race: TM I

9:4

o 1.místo
Prague Devils x Žlutá Zimnice

open

12:6

women

soupisky týmů (v závorce je uveden počet odehraných let)
Prague Devils - kristina medková (12), jitka vorálková (11), jana straková (4), marie voloczková (13),
markéta šoutová(5), lucie frišová (6), helena toufarová (3)
Žlutá Zimnice - radka balážová (5), jana hradecká (2), martina hradecká (2), iva klimentová (7), petra
fibírová (7), klára kratinová (5), alena semerádová (12)
Prague 7 - jana kožená (9), silva schreibrová (12), iva srbová (3.5), lea srbová (3.5), klára žáková (1.5),
lenka valentová (1), hanna kuronen (4.5)
Atruc - zdeňka kosková (4), eva kostnerová (4), kateřina langová (3), katrin kroutilová (4),
eva wohlrabová (4), eva kaucká (0.8)
FUJ - zuzana špírková, marta němečková (2), marie šoltésová (3), hana bělohradská (2),
míša čakrtová (1), markéta godíková (7), jana vejmelková (7),
Terrible Monkeys - hana pelantová (3.5), hana koubková (1), hana duspivová (3.5), zuzana heráfová
(3.5), charlotte hugot (0.3), renata šnajdrová (2.5)

v sobotu moje prima kamarádka. Oběma nyní
veřejně děkuji.
V neděli byly naše zápasy docela zjímavý,
takže hurá na to. Podle systému se nahoře
hrála ještě jakási skupina, ale nám se počítala
výhra nad 3SB ze skupiny a s TM a ŽZ jsme
to zahráli de facto klasicky play-offově. První
jsme měli TMa. Do stavu 2:2 to bylo vyrovnaný,
pak se Pd trhli. Myslím že to mělo dva důvody.
Za prvé nervózní začátek z naší strany, kde
jsme vyrobili pár nevynucených chyb. Monkeys
se srdnatě byli a tak s námi drželi krok. Druhý
důvod je v pěti hráčích TM. Ze začátku s náma
dokázali běhat a držet krok, potom Prdi přestali dělat chyby a u TM se musela projevit únava.
Hrát v pěti proti osmi Pd je fuška a Monkeys
to na vítězství nestačilo. Pd nedokázali udržet
koncentraci a tempo a v závěru trochu polevili, což by se nám nemělo stávat. Může se to
vymstít. Je to jedna z věcí, kterou se naučíte
hlavně na turnajích, nicméně v Chomutově z
toho mraku nezapršelo a Monkeys neměli šanci nás dotáhnout.
Tak se stalo že jsme v té horní skupině měli
dohrávat zápas se ŽZ, ale bylo jasné že oba
týmy se utkají ve finále jako první a druhý ze

létat je tak snadné

1. Prague Devils
2. Žlutá Zimnice
3. Pražská Sedma
4. Atruc
5. F.U.J.
6.Terrible Monkeys
Spirit: PD
Beer race: P7

skupiny, takže tenhle zápas jsme po dohodě
zrušili a rovnou si dali delší finále s poločasem.
Se ŽZ to byl klasicky vyrovnaný zápas. Kondičně na tom byly oba týmy stejně, takže záleželo
pouze na předvedené hře. Pd útočili klasicky
„poctivou prací“, tedy náběhy na plno, precizní
časování, útok klasika nebo příčná. Po prvním
nervózním bodu a několika turnoverech už se
dařilo a oba týmy si držely útoky. ŽZ nás ničila
přesnými přihrávkami do zony, skoro každému Prdu se stalo, že mu tam nějaký kuřátko
uteklo. Pokud jsem dobře koukal tak, ŽZ
téměř přestala využívat svého High-towera v
zoně a Čupíto hraje spíš handlera nebo dělá
první náběh k disku. Zimnice v zápase byla o
bod napřed, Pd dotahovali. Furt jsme si říkali,
že to musíme ubránit a otočit, ale zlom přišel
až když se čas chýlil ke konci a dlouhá zimnice škrtla o šňůru v hale – out. Prdi se dostali
do útoku, dali bod a byli napřed. Podařilo se
odskočit i o dva, ale opět jsme nezvládli taktiku
ke konci. Když byla asi minuta, Prdi měli útok
a jasně jsme si řekli – podržíme, skórujeme a
vítězství je naše. Samozřejmě se někdo neudržel a narval sekeru do žebřin. I tak se nám
ještě podařilo skórovat a Žluťásky porazit o
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postřehy z chomutova
bod nebo o dva. Titul se zase vrátil domů.
Ještě před finále openu se vytáhly naše kočky.
Pustily se do ŽZ v ženském finále bez respektu a podařilo se jim získat značný náskok.
Zimnice mi přišla nervózní, holky dost kazily.
Naše hráčky náskok motivoval a vzepjaly se k
obdivuhodnému výkonu. Podporovány chlapy
z lajny hrály s chutí a Zimnici téměř k ničemu
nepustily. Tedy ne že by si žlutí ani neškrtly,
ale Prdky si držely náskok a svoje body dokázaly skórovat. Zimnice zkusila i párkrát zónu,
ale holky jim to vždy rozbily vrchem a dobrým
pohybem, takže to ŽZ vzdala a hrála se spíš
osobka. Závěr byl ještě dramatický. ŽZ se
několikrát pokoušela dotáhnout, ale vždy když
se jim podařilo dotáhnout na 2 nebo 3 body
rozdílu, Prdky dokázaly skórovat a náskok si
pohlídat. Potom to tedy nemohlo skončit jinak,
než vítězstvím pro Pd ženy, což bylo podle mě
největší překvapení turnaje.
Spirita v openu získali 3SB, v ženské kategorii Pd. Prostě totální úspěch Pd. Já jsem Pipi
říkal, že ten článek má psát někdo jinej. Tak
ahoj za rok, na obhajobě Pd.

Me2d (PD)

Rekapitulace - open
základní skupina
Skupina A

ŽZ I

TM I

PD II

TM II

Exit

p. vítězství

11:6

9:6

12:1

10:5

4

1

ŽZ I

-

2

TM I

6:11

-

13:6

10:5

15:3

3

3

PD II

6:9

6:13

-

9:8

12:6

2

4

TM II

1:12

5:10

8:9

-

13:6

1

5

Exit

5:10

3:15

6:12

6:13

-

0

semifinále
Terrible Monkeys I x 3SB			
Žlutá Zimnice I x 3SB				
Prague Devils I x Terrible Monkeys I		
o 3.místo
Terrible Monkeys I x 3SB			
o 1.místo
Prague Devils I x Žlutá Zimnice			

12:3
9:6
12:3
12:3
13:11

soupisky týmů (v závorce je uveden počet odehraných let)
Skupina B

PD I

3SB

FUJ

ŽZ II

-

p. vítězství

-

13:2

15:4

18:2

-

3

2:13

-

7:6

8:4

-

2

4:15

6:7

-

12:3

-

1

4:8

3:12

-

-

0

1

PD I

2

3SB

3

FUJ

4

ŽZ II

2:18

baráž
Prague Devils II x 3SB				

5:8

o 5. - 9. místo

18

PD II

FUJ

TM II

Exit

ŽZ II

p. vítězství

5

PD II

-

11:6

9:8

12:6

11:3

4

6

FUJ

6:11

-

9:5

13:5

12:3

3

7

TM II

8:9

5:9

-

13:6

9:8

2

8

Exit

6:12

5:13

6:13

-

12:3

1

9

ŽZ II

3:11

3:12

8:9

3:12

-

0

Prague Devils I - tomáš veselý (12), petr medek (10), petr haering (4),
štěpán materna (10), kristina medková, (12) františek fencl (5), lukáš
filandr (15), lukáš karásek (6)
Žlutá Zimnice I - jan novák (6), jiří ditter (5), alena semerádová (12),
jan malý (8), tomáš řehoř (5), ondřej žežulka (2), michal ševčenko (4),
iva klimentová (7),
Terrible Monkeys I - libor crha (12), bryn perkins (15), marcel
holub (3.5), luděk stecker (6.5), tomáš radil (11.5)
3SB - david novák (15), jan šolta (13), pavel bláha (2), jitka farská (0.3),
lukáš mareš (0.5), antonín prouza (2), kristýna jínová (0.3)
Prague Devils II - jan holub (13), jan filandr (16), vítek živný (0.5),
štěpán toman (5), mojža (1), pavel duchan (1), jana straková (5),
mates (2)
FUJ - petr josek (6), david brauchli (7), vojta prušák (4), jeník brož (2),
xao ryšavý (2), honza prušák (4), pepe bělohradský (2), ivo petr (1),
vojta paloš (3)
Terrible Monkeys II - jaromír koubek (3.5), kryštof chamonikolas (3),
jindřich fuxa (2), ondřej novák (2), jakub novák (1.5),
Exit - petra pilníková (1), jiří šmíd (1), vráťa rezek (1), marek zavřel (1),
michal holakovský (1), kateřina mašínová (1), filip zelenka (6)
Žlutá Zimnice II - ivan fibír (9), dušan čurda (0.3), radka balážová (5),
petra fibírová (7), klára kratinová (5), jana hradecká (2), martina
hradecká (2), tomáš brejcha (3)

past 1/2007

braník bitchez nigga

lednový plážáček

[riviera di praha - braník]

Pořadatel: Yellow Fever Production
Místo: Hamr Sport Praha - Braník
Datum: 20. - 21. 1. 2007
Ročník: 1. a snad ne poslední
Počet týmů: 9
Hřiště: 1 v nafukovačce
Stravování: snídaně asi nějaká byla, přes den
v místní bufeto-thospůdce za přijatelné ceny .

results
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

mixed
Žlutá Zimnice II
Prague 7
Prague Devils
Škorpioni
Atrofované Ruce
Žlutá Zimnice I
Pickup
Terrible Monkeys
Frkot

K

onec ledna, slunce, pláž, Praha. Nafouknutá hala, prach, pak kropení, zima na
nohy. Jedno rozumně velký hřiště na ultimate,
spousta frisbeejáků a v každym zápase na
hřišti Jana nebo Martina, čert aby se v tom
vyznal, která z těch dvou sebou zrovna plácá
o zem. Rybičky, jarní procházka podél řeky,
pivko a bašta v přilehlý restauraci, písek v
očích. Písek v uších, písek v puse, písek vlastně skoro všude. Na plicích prach, ale v puse
příjemná chuť nevšedního lednovýho víkendu.
Devils poraženi Sedmou. Dva dny na pláži v
lednu. Člověk si s tim pocitem furt pohrává a
snaží se z toho vytěžit nějakej pěknej paradox,
ale pak vyjde ven a tam je slunce a teplejc než
v hale, takže to všechno vypadá přirozeně.
Chtělo by to sníh. Pořádnou vánici, aby se člověk na cestu do hospody musel pořádně oblíct
a cestou z hospody šel zpátky do plavek, to by
bylo teprve něco. Snad příště, pokud skleníkový plyny dovolí. Party s mizivou účastí, i já
byl jinde, ostuda, jestli se zadaří příští rok, měli
bychom se pochlapit.
Štěpán dostává za úkol napsat o tom všem článek. Uzávěrka se blíží a prodlužuje a Štěpán
zapomíná víc a víc, až zbude jenom soubor
dojmů. Tak je sepíše a na článek to nevydá,
ale co se dá dělat, příště bude poctivější, fakt
si to slibuje.
Eda (PD)

létat je tak snadné
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beercup

frisbeer cup '07

[praha]

Letošní ročník FrisbeerCupu byl prosycen
zážitky neočekávanými a překvapivými. Mezi
ty neočekávané patřil především jeden z prvních, ne-li úplně první, Freestyle Contest v
domácích vodách. Ještě se o něm rozepíšu,
teď pouze prozradím, že se byl v Praze podívat i aktuální mistr světa v této disciplíně Tom
Leitner. O překvapení se pak postarali především týmy UpsaDaisy a Terrible Monkeys.
Hrálo se tradičně na dopolední a odpolední
skupinu. V dopolední byly týmy: Prague Devils
(cz), Wunderteam (au), FUJ (cz), Storm (sk),
Hallodigaz-e (hu) a Chuck Bronson (au). V
odpolední pak: Zamperl (de), UpsaDaisy (au),
Terrible Monkeys (cz), 2EZ (au), Outsiterz
(sk), Mucche al Pascolo (it). Spekulanti spekulovali o nasazení. Jeden tvrdil, že odpolední
skupina je výrazně silnější, druhý mu v tom v

Andreje a Braňa, ale dokonce i dva hráče, kteří
hráli za Flying Angels. Zápas byl od začátku
vyrovnaný. Jak časomíra postupovala tak se
zvyšovala nervozita a to především na straně
PD. Nedokázali jsme se udržet na uzdě, začali
hrát bez rozmyslu a nakonec zápas prohráli
7:9. Tahle porážka nás trochu dala dohromady
a vrátila zpět na zem. A to v pravý čas. Příští
zápas jsme totiž hráli proti Hallodigaz-e, ti proti
nám zahrát umí a zvláště v hale umí kousnout.
Hra to byla pěkná. Dalo by se říct, že obrany
ze sebe mačkaly co mohly, ale útoky jí stály
věrně u boku. Výsledkem tedy bylo vcelku
málo bodů, avšak zároveň i minimum chyb a
turnoverů. Po konci času se drama vystupňovalo, Hallo utočilo na vyrovnání, ale neuspěli a
tak prohráli 7:5. Poslední sobotní zápas jsme
pak snadno porazili Chuck Bronson (12:2).

zápětí oponoval, ale zkušený divák věděl, že
až neděle ukáže kde byla pravda.
V první skupině porazili PD (Tína, Me2d,
Dr.Eduard, LukášF, Frankie, Papá, Mojmír,
Bob a Héřa) hladce WunderTeam, kteří hráli
možná až moc zakřiknutě, možná jen nezozehraně, protože výsledek 12:2 na první pohled
neodpovídal sympatickým výkonům v dalších
zápasech. Potom se proti nám postavil trochu
různorodě poskládaný tým FUJ (Markéta,
David, Blesk, Pepek, Vojta, Danny(hu), Peter
(hu), Marci (hu) a Nathan - trenér). Po rychlém vedení PD 3:1 si FUJ vzali timeout a ten
dokonale využili, protože srovnali nejen hru
ale i skóre. Museli jsme se v závěru hodně
snažit, abychom dokázali vyhrát 8:6. Dalším
soupeřem se nám stali Stormové. Do Prahy přijeli v silné sestavě, ve které měli nejen

Zajímavým týmem dopolední skupiny byli pro
mě FUJ. Sledoval jsem jejich hru a především
hru „mladých pušek“ Vojty, Pepka a Bleska. Na
těchto zástupcích českých juniorů bylo vidět
zřetelné zlepšení. Především mi připadlo, že
zlepšili svůj přehled ve hře a nasazení. Ačkoliv
jsem byl na podzim trochu rozpačitý co se tyče
účasti juniorů na mistrovství v Anglii, tak se rád
nechávám přesvědčit o své chybě a je vidět,
že Nathan odvádí dobrou práci.
Dopolední skupina nakonec dopadla: 1. Storm
2. PD. 3. Hallodigaz-e 4. FUJ 5. WunderTeam
6. Chuck Bronson
Odpoledne se zrodilo k mé radosti jedno velké
překvapení. Bylo jím „zmrtvých vstání“ Terrible Monkeys (Hanka Pelantová, Líba, Luďa,
Tomáš, Jerry, Lok, Fréza a nehrající kapitán
Cz.ert) . Ne že by TM dříve hráli nějakou čun-
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ču, to ne, ale to co předváděli na FrisbeerCupu
jsem od nich už dlouho neviděl. Hráli se svým
obvyklým nasazením, ale tentokráte dokázali
otočit zápas ve svůj prospěch. A to ne jednou, ale hned třikrát! Nejprve v zápase proti
2EZ, se v posledním bodě dokázali vypořádat
se zónovou obranou a o bod vyhrát. Pak si 6
minut před koncem hry proti Outsiterz, za stavu 4:4 vzali timeout, po kterém šňůrou 3 bodů
v řadě vyhráli 7:4. A do třetice porazili o bod
(8:7)nevyzpytatelné Itali Mucche al Pascolo,
kdy v zápase prohrávali už i o tři body. V odpolední skupině obsadili celkové druhé místo a
do semifinále se mohli těšit na Storm.
Nedá mi se nezmínit o UpsaDaisy, kteří se
postarali o druhé, už ne tak radostné překvapení sobotního odpoledne. Tento rakouský
tým, který má herně na to vyhrávat turnaje
typu FrisbeerCup, se dokáže někdy tak trápit,
hádat se mezi sebou a připravovat se o vítězství, že mi je jich někdy až líto. Na turnaji měli
slušný začátek proti Zamperl, ale v dalších
zápasech šli herně velmi dolu a jejich hra se
rozbila mezi místy rezignované jednotlivce.
Budíš nám všem tento příklad varováním, že
sebelepší hráči nejsou nic, nejsou-li součástí
Týmu.
Sobotní odpoledne dopadlo: 1. Zamperl 2. Terrible Monkeys 3. Mucche al Pascolo 4. 2EZ 5.
Outsiterz 6. UpsaDaisy
Je čas udělat si freestylový odskok. To, že v
Praze je několik chlapíků, kteří uměj točit diskama a přitom stojej zcela mimo ultimate, asi
někteří víte. Málokdo je ale viděl naživo. Uspořádat v Praze freestylový turnaj může tedy pro
nezasvěcenné připadat jako program na líné
nedělní odpoledne, to že by se ho měl zůčastnit i mistr světa Tom Leitner, pak jako úplná
fantasmagorie. A přece. Dr.Eduard přinášel v
období před FrisbeerCupem zprávy o tom, jak
si s Tomem dopisuje a jak spolu vymýšlí, že
by se vedle ultimate turnaje rozjel i freestyle.
Nakonec se tak opravdu stalo a kdo si běhom
toho víkendu v hale alespoň jednou nezkusil
zarýt svůj nehet do zběsile se otáčející placky,
ten jako by snad ani neměl srdce.
Freestylovej program byl rozdělěn do sobotního workshopu s Tomem a do nedělního závodu dvojic. Na ten byla přítomna slušná divácká
kulisa a bylo se na co dívat. Miláčkem publika
se stal Oddi, který ukázal, že je rozenej showmen a tanečník.
První nedělní semifinále vzplálo mezi PD a
Zamperl. V poslední době jsme s nimi sehráli
několik zápasů a tak už začínáme chápat co
na ně platí a k čemu je nesmíme pustit. V tom
smyslu nám taky Bobeš před zápasem naor-

past 1/2007

kyselý ´prd´ele
results
open
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PD (Praha)
TM (Praha)
Zamperl (D)
Storm (SK)
Hallodigaz-e (HU)
FUJ (Praha)
Mucche al Pascolo
(IT)
2EZ (A)
Outsiterz (SK)
Wunderteam (A)
UpsaDaisy (A)
Chuck Bronson (A)

Spirit: Zamperl

dinoval tvrdou osobku zaměřenou především
na pokrytí dumpů. V útoku jsme měli vést stále
v patrnosti výborné Zamperlovské poache.
Zápas byl velmi vyrovnaný jen s málo turnovery, proto taky ani jeden z nás se svým skóre
neodskočil druhému. My však hráli s devíti a
Zamperl pouze s šesti hráči a naše převaha
v obraně se začala projevovat. Projevila se v
podobě Frankieho obranné rybičky, po které
jsme skórovali. Poslední bod se pak vymykal

dosavadnímu vývoji. Na obou stranách zbrklost způsobila tři turnovery, po kterých jsme
však dokázali dát bod a vyhrát 8:6.
Druhá semifinálová dvojice byla Storm a Terrible Monkeys. Stormové byli pro většinu asi
favority a na začátku zápasu to tak na hřišti
skutečně vypadalo, Stormové si udělali rychle dvoubodový náskok. Hra byla však velmi
zbrklá s mnoha ztrátami. TM, které Líba v tu
dobu hnal kvůli zranění už jen z lavičky, hýřily odhodláním především v obraně, Jerry a
Tomáš začali tradičně létat vzduchem. To se
jim vyplatilo. Po tom co Andrej trochu lehkomyslně hodil over přímo do basketového koše
nad sebou, TM skórovali a do posledního bodu
za stavu 7:7 nastupovali v obraně. Storm ztratili disk po dropu v útočné zóně a umožnili tak
TM vyhrát zápas. Ti to však neměli mít ještě
příliš snadné. Trpělivost Luďovi v posledním
bodě zrovna nestála po boku, a tak vyslal velmi riskantní backhand přes 3/4 hřiště na Frézu
do zóny. Branky skočil sebezničující rybičku,
disk však jen tečoval a Fréza po infarktovém
žonglování nakonec divoký disk chytil. TM
vyhráli již po třetí na turnaji zápas 8:7.
FUJ hráli svůj zápas o umístění proti Hallodigaz-e. Začali dobře, ale tentokráte si nedokázali uchovat chladnou hlavu a začali kupit
chyby. Zvýšeným nasazením chtěli ještě zápas
zachránit, výsledkem ale bylo spíše několik
sporných hlášek, po kterých FUJ trochu ztratili přízeň publika. Hru nakonec prohráli 6:9 a
skončili na pěkném 6. místě.

TM oslavují v rámci letošního Beercupu
13. výročí vzniku.
Ty jsi nejstarší aktivní hráč a vlastně
jediný pamětník jejich založení, jak se
cítíš? Jak to prožíváš?
Je to tak, už je to 13 let.
Nijak zvlášť to neprožívám. Prostě další
Frisbeer Cup.
Cítím se dobře ;).

Tým Terrible Monkeys a jeho nejstarší
aktivní hráč týmu Libor Crha (35) na
Frisbeercupu oslavili 13 let od svého
vzniku. Redakce Vám při této příležitosti přináší krátký rozhovor právě s tímto
hráčem.

létat je tak snadné

Finále PD proti TM víceméně jednoznačnou
převahou PD. Nastoupili jsme do zápasu bez
špetky podcenění, protože jsme viděli, že TM
jsou schopni porazit kohokoliv. Monkeys nám
nástup do zápasu možná až moc ulehčili,
možná hráli s přehnaným respektem, možná
že už po dvou dnech především psychicky
namáhavých soubojů už byli vnitřně spokojeni s dosavadním vynikajícím výsledkem. PD
po jednoznačné, ale myslím si že pěkné, hře
vyhráli 13:4. Obhájili tak loňské vítězství. Do
třetice to bude určitě zas o něco složitější, už
se těším.

H  a ( P D )

Jak to vlastně tenkrát začalo? Jak jste
se dali dohromady?
Pro mě to začalo to na Strahovských kolejích. Dejf přitáhnul plastovej talíř a obcházel svoje známý a ptal se, kdo by chtěl hrát
frisbee. Řekl jsem, že to zkusím a bylo.

já... Jediná holka byla tehdejší Dejfova
slečna Erika.
No trénovali, to se nedá takhle říct, prostě večer před naším prvním turnajem
jsme si trochu házeli, pak jsme se hrozně opili a ráno jsme jeli na Beercup. Disk
jsme myslím měli už tenkrát Discraft. (Dejf
dodává: Poprvé jsme se s frisbee setkali
v létě 92 FEL ČVUT camp v Temešváru a
náš první disk byl zelenej plasťák pro děti
a pak jeden kradenej z beercupu a pak už
konečně “barbína” discraft zapůjčený od
Libora Sajfrta. Měli jsme jeden asi půl roku
a pak jsme si v Kaslu na našem prvním
venkovním turnaji koupili pár wham-o disků...a byli šťastný).

Jaká byla úplně první sestava TM, jak
dlouho jste trénovali a s čím? Měli jste
v sestavě nějaké holky?
Nevím jestli si vzpomenu úplně přesně,
ale byl to Dejf, Bobo, Marťák, Andy, DJRZ,

Jak vlastně vzniknul název Terrible
Monkeys a vaše logo?
Andy tenkrát od svojí holky dostal takovou
plyšovou opici a táhnul jí s sebou jako
maskota.
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fever on fire

on fire '07
Pořadatel: Skywalkers
Místo: Rotenburg
Datum: 10.02. - 11.02.2007
Startovné: 10 euro na hráče, odpustili nám
team fee páč byli rádi, že jsme tam dorazili z
takový dálky, kluci hodný
Ubytování: šatna
Jídlo: poměrně solidní snídaně, večeře ve
vlastní režii aneb Čupčákovo moje-tvoje jídlo
a pak po cestě nazpátek zastávka v Burger
Kingu s hromadou zdravého tuku
Počet týmů: 12 open 7 women

O

[rotenburg]

govala, ale v průběhu zápasu měly několik
pěkných obran. Zpočátku se zdálo, že to bude
vyrovnaný zápas.

YF – Koloušci
7:10
(koloušci = pracovní název pro nějakej složitej
německej výraz, kterej zněl jako „Budweiser“)

Martina: „Hodně nám to utíkalo středem,
neběhaly jsme moc na dlouhý (no, v podstatě
nenaběhl nikdo), málo obranných rybiček (žádná – pozn. aut.) a utíkaly jsme si z dumpu.“

Kačerr: „Bylo to hrozně vlažný, jo a posral
jsem tu obranu, jdu si dát ciabattku.“

9:11
YF – Hallunken
Hallunkeni nastoupili do zápasu nabuzení
jakoby před ním žrali syrový maso. Jezdili po
hřišti a my jim prostě nestačili.

Koloušci měli jednoho celkem dobrýho hráče,
údajně naděj repre týmu – zóna na ně moc
neplatila a prostě nás jednoduše uchodili.
Nějaký handblocky tam měli a taky obranný
rybičky, což my jsme nemohli dělat páč jsme
se drželi zimničního desatera.

pen Zimnice se vydala na turnaj s úsporným úmyslem využít pouze jedno auto
– a tudíž 5 lidí na lajně, s tím, že polovina kádru navíc jela na Coldrexu (neplacená reklama)
a spoustě jiné chemie, takže v Německu pak
probíhal farmaceutický piknik. Nakonec jsme
si museli pomoct dvěma chlapama z ženských
– Ájou a Martinou.
Sestava Zimnice: Kačerr, Jirk@, Čupčák, Ondra, Lukáš + Ája, Martina
Sobotní den začal hned nápadným znamením,
kdy Lukáš u snídaně kromě jednoho ETéčka
dal hned 4 dropy – první letěl nůž na máslo,
pak houska a za ní se potácela nugeta a komplet celý disk s pracně připraveným proviantem. To bylo znamení. Takže náš první zápas
začal v takovém očekávání věcí příštích – a to
rovnou s favoritem turnaje Frühsport.
YF – Frühsport
10 : 11 OT
Naše halová zóna celkem fungovala a přinutili
jsme je k několika dropům.
Frühsport vedli 8:4, a pak 10:7 2 minuty před
koncem zápasu. Nástup na konci se nám celkem vyvedl.
Lukáš (nejčastější skórer): „Super, byl jsem
překvapen rychlými přesnými hody svých spoluhráčů na mě do zóny, nicméně jsem zaznamenal jisté rezervy v zónové obraně na pozici
poache (Lukáš hrál poach pozici). Kdyby se
pár hráčů v PD naučilo házet tak pěkně jako
Jirka a Kačerr, tak si pěkně zachytám.“
(až tento článek vyjde, někteří hráči skončí)
HB – JINX „F“
8:9
JINX nastoupili v poněkud pozoruhodné sestavě, až jsme si říkali, že tam poslali snad vlastní
„F“ko. To nám ale v průběhu turnaje vyvrátili,
protože i když se zdálo, že některé z nich neumí hodit ani forehand, potrápily spoustu týmů
a dokonce snad vyhrály skupinu. Naše holky
hrály zónovou obranu zóny, která moc nefun-
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Čupčák: „Za stavu 3:0 jsem musel spasit tým
přihrávkou do zóny, nejdřív to posral Kačerr,
pak Jirka.“
Jirka: „No tywoe, stav 9:10 pro Hallunkeny,
povodil jsem si markera fejkem pocem-kamdeš na backhand a už jsem si pěkně liboval,
jak tam pošlu Kačerrovi sekeru do zóny na
10:10. Místo toho jsem mu jí zasekl do nohy
před zónou, páč asi zafoukal vítr nebo co.“
HB – Halle Berries 12:5
Jana zahodí backhandový hod. Kačerr na ní
volá: „Jano, polož ten disk a pojď sem!“ a u
toho si váže uzel na mikině. Trenérství je holt
dřina.
Zuz: „Je znát, že se postupně sehráváme, i
přesto došlo občas k některým nedorozuměním. Zatím nám nejde moc účko, ale věřím, že
v příštím zápase nám půjde zajisté lépe.“

HB – Seagulls
9:8
2 minuty před koncem „naše“ holky vedly 9:6.
A pak tu byla Jana. A Martina. Já na ségru...
ségra na mě, a rázem to bylo 9:8.
Ája: „Jana to měla 10 sekund podržet. To byla
taktická nevyzrálost.“
YF – Frizzly Bears

8:12

Maloch: „Jsem absolutně spokojen s výsledkem této hry, neboť skončila podle mých předpokladů o 4 body. Příští zápas dle vývinu turnaje prohrajeme o 5 bodů. Postarám se o to.
Proč jsme prohráli? Protože to bylo uplacený
Frizzly byly technicky hodně na úrovni... měli
pár zkušených handlerů, co házeli přesný
sekery a overy asi jako kluci ze Žlutý Zimnice,
a pár běhavých lidí, co si pro ty hody dobíhali,
asi jako... no teď mě nikdo nenapadá.“

past 1/2007

rotenburg '07
Konečné umístění týmů se bohužel
redakci nepodařilo získat, místo toho
je uveno zajímavé Zimniční desatero,
na kterém se začalo pracovat v průoběhu turnaje. Vznikalo za přispění
hráčů v poli a plně odráží taktickou a
fyzickou připravenost týmu:
Přikázání první:
Nezamrdáš. (rozuměj nezahodíš)
Přikázání druhé:
Nezpotíš se.
Přikázání třetí, handlerské:
Nezatrsáš. (hráč trsající na párty
nemá právo druhý den handlovat)
Přikázání čtvrté:
Neupadneš.
(rozuměj nehodíš rybičku)
YF – Skywalkers pickup
12:7
Hlavní handler Lukáš dostal chuť si pořádně
zahandlovat.

Lukáš : „No dvakrát to byla chyba Áji, že
nevyskočila o metr výš. Třetí jsem teda zahodil
no...“

„Dobře, ale jednou to posereš a skončils.“
povídá mu Kačerr.
„Jednou? Ne, třikrát.“
„Ok.“

Neděle.....
HB hrály 2x s německou ženskou repre. Prej
se rozdělila na dva týmy. Oba zápasy prohrály
a něchtěly se s novináři vůbec bavit.

Po prvních sedmi minutách měl Lukáš na
svém kontě 3 záhozy.

7:8
YF – Wien		
Vedli jsme 7:5, ale ňák jsme to nedokázali
udržet. V pozápasovém rozboru jsme jistili, že
vlastně nikdo neví, proč jsme prohráli.

Lukáš: „Byl jsem křivě nařčen, že jsem 3x
zahodil disk.“
Kačerr: „Tywoe, jak křivě nařčen? Copak
neznáš první přikázání? Nezamrdáš?“

YF – Skywalkers pickup
13:6
Trošku easy zápas pod kontrolou celou dobu.
Pojali jsme to tak trochu chillout.

Přikázání páté:
Nenaběhneš.
Přikázání šesté:
Nevystřídáš.
Přikázání sedmé:
V kroužku mlčeti budeš.
Přikázání osmé:
V jeden scoober věřiti budeš.
Přikázání deváté:
Nevezmeš timeout.
Přikázání desáté:
Nedostaneš spirit.

Jirk@ (Z)

létat je tak snadné
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halové mistrovství

hmčr mixed ´07
Pořadatel: Čald
Místo: Tipsport Arena v Liberci
Datum konání: 17.-18. 2. 2007
Startovné: 1250 Kč/tým + 100 Kč/hráč
Kvalita haly: Hrálo se na dvou hřištích, jedno
na tartanu, jedno na umělé hmotě.
Povrch byl čistý, prostor nad hřištěm byl volný,
žádné dráty.
Snídaně: Slušný standard, snídaně byla připravena včas i pro týmy hrající první
zápas a zbylo i na ty hrající později.
Večeře: Přestože si týmy objednávali z nabídky tří jídel, tak na poslední strávníky zbyla už
jenom svíčková.
Párty: Hromadná párty nebyla, po večeři se
skupinky vydaly kam je srdce táhlo.
Dojmy: Turnajová premiéra v Liberci dopadla dobře, hal kde se dá hrát na dvou hřištích
mnoho není.
Postřehy: Černým koněm turnaje byl PeaceEgg, který při první účasti na MR takřka
dosáhl na stupně vítězů.

Frza (TM)
Redakce děkuje Frézovi za úsporný příspěvek a
tímto oceňuje příležitost dát větší prostor ostatním sekcím ;).

[liberec]

Finále - Žlutá Zimnice vs. Prague Devils 14:13
Ze začátku jsme měli zbytečné záhozy, já asi
3, kdy jsem si nerozuměl s Ondrou a Ájou a
poslal jim over do zóny ve chvíli, když z ní
zrovna vystartovali pryč…. A jednou sekeru na
Martinu, ale nevšiml jsem si Héři, kterej to pěkně přečetl a odbránil. Pak mě jednou Kačerr
hodil takovou mrdku mediální, po který jsem
skočil rybičku a dotkl se disku, ale nechytil ho.
Zóna na PD vůbec nefungovala, hráli proti ní
swingovaný overy ze strany do strany a vůbec
nevyužívali středu, takže jsme pak zkoušeli
stáhnout poachera aby bránil swing, ale tomu
se zase PD rychle přizpůsobili a sbíhali z dumpu dopředu po lajně…. A hráli hodně trpělivě,
bez zbytečných těžkých hodů. Osobní obrana
na ně platila mnohem víc. Héřa mi tam sice
jednou zdrhnul na dlouhou, když jsem mu
sežral jeho fake proti disku, ale pak už jsem
si ho utéct nenechal. Vůbec ke konci zápasu
jsme začali konečně pořádně běhat a osobní
obrana byla docela těsná a dařila se, až na
pár Kačerrových poachů v zóně, který jak ho
znám zrejmě vznikly jenom z toho, že moc sledoval okolní hru a trošku se zapomněl.Hodně
nám pomohl nechyt Lucinky v zóně, Frankieho
zához na Me2da, kterého viděl periferně na

střídačce a myslel si, že hraje. Na poslední bod
měli PD útok. Postavili krátkou lajnu, zřejmě se
signálem na dlouhou a první nabíhal Héřa z
pozice prvního v lajně. Týna hodila backhand
a nevim, jestli to nějak podcenil, ale připadalo mi, že trochu zpomalil a zatočil, čímž se mi
podařilo ho předskočit a odbránit rybičkou.
Taky se mi zdálo, že Týna ten disk hodila moc
pomalu... My se pak chvilku motali asi ve čtyřech v zóně a každej si chtěl dát bod, ale nikdo
to nechtěl hodit, páč to nikdo nechtěl posrat
(první přikázání ŽZ), tak nakonec na sebe
vzali zodpovědnost Kačerr s Ájou a dopadlo
to dobře.
Musím říct, že jsem si ten zápas představoval
trošičku jednodušší. PD neměli Štěpána ani
Tomáška, Frankie celou dobu nehrál (na finále
nastoupil asi jako trumf) a tak jsme si možná
všichni mysleli, že v naší nejsilnější sestavě
to nebude problém a že PD vyprovodíme celkem rychle, ale ukázalo se, že to tak snadné
nebylo. Devils hráli pěkně, trpělivě a bez zbytečných chyb a podle mě jsme finále otočili jen
díky tomu, že jsme přešli z nefungující zónové
obrany na těsnou osobní, kousli se a začali s
nima jezdit. Ale bylo to o ňadra.

Jirk@ (Z)

results
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Žlutá Zimnice I
Prague Devils
Terrible Monkeys
PeaceEgg
Prague 7
FUJ I
Žlutá Zimnice II
Frkot
3SB
Atrofované ruce
FUJ II
Rektální vyšetření

Spirit: Atruc
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liberecké radovánky

Rekapitulace
základní skupina
Skupina A

čtvrtfinále
PD

Peace egg

TM

FUJ I

3SB

Rektálka

Body

-

10:5

10:9

10:6

11:5

15:2

10

5:10

-

10:7

9:8

3:7

10:6

6

9:10

7:10

-

14:8

12:2

6:7

4

FUJ I

6:10

8:9

8:14

-

7:6

11:5

4

5

3SB

5:11

7:3

2:12

6:7

-

10:8

4

6

Rektálka

5:11

4:10

7:6

5:11

8:10

-

2

Skupina B

ŽZ I

P7

ŽZ II

Frkot

Atruc

FUJ II

Body

1

PD

2

Peace egg

3

TM

4

Prague Devils x Frkot		
Peace egg x Žlutá Zimnice II
Prague 7 x Terrible Monkeys
Žlutá Zimnice I x FUJ		
Rektálka x Atruc		
3SB x FUJ II		
FUJ I x Žlutá Zimnice II		
Prague 7 x Frkot		
Peace egg x Žlutá Zimnice I
Prague Devils x Terrible Monkeys

14:8
7:6
7:11
14:2
8:11
9:5
8:5
13:7
4:15
10:8

Rektálka x FUJ II (o 11. místo)
Aruc x 3SB (o 9. místo)
ŽlutáZimniceIIx Frkot (o 7. místo)
FUJ I x Prague 7 (o 5. místo)

11:15
10:11
12:8
3:17

1

ŽZ I

-

13:7

12:5

14:6

13:4

14:2

10

2

P7

7:13

-

11:4

11:3

10:6

15:3

8

3

ŽZ II

5:12

4:11

-

12:3

9:4

12:3

6

o 3. místo

4

Frkot

6:14

3:11

3:12

-

10:9

14:3

4

Terrible Monkeys x Peace egg

5

Atruc

4:13

6:10

4:9

9:10

-

11:5

2

6

FUJ II

3:14

3:15

3:12

6:14

5:11

-

0

o 1. místo
Prague Devils x Žutá Zimnice

14:11
13:14

soupisky týmů (v závorce je uveden počet odehraných let)
Žlutá Zimnice I - jan novák (6), jiří ditter (5), jana hradecká (2), martina hradecká (2), ondřej žežulka (2), michal ševčenko (4), iva kalinová (?),
alena semerádová (12)
Prague Devils - martina matiášková (1), františek fencl (5), lukáš filandr (15), petr medek (10), jana straková (4), kristina medková (12), lucie frišová (6),
petr haering (4), lukáš karásek (6)
Terrible Monkeys - libor crha (12), tomáš radil (11.5), luděk stecker (6.5), hana koubková (1), hana duspivová (3.5), zuzana heráfová (3.5),
renata šnajdrová (2.5), lucie reitmayerová (2), ondřej novák (1.5), jakub novák (2.5)
Peace Egg - marek holický (8), tomáš němeček (1), marta němečková (1), lenka valentová (0), mirka pudíková (0), pavel kouba (1), jiří boček (1),
libor ten hagen (0), karolína jandejsková (0), adam pavliš (1), gabriel shanahan (0)
Prague 7 - jana kožená (9), silva schreiberová (12), jan havel (10), petr schreiber (14), petr škoda (2), lenka čamrová (12), hanna kuronen (4.5),
radek růžička (6)
FUJ I - petr josek (6), markéta godíková (7), vojta prušák (4), honza prušák (4), pepe bělohradský (2), hana bělohradská (2), radka fabiánová (1),
ivo petr (1), daniel jarolím (4)
Žlutá Zimnice II - iva klimentová (7), monika drábová (?), dušan čurda (0.25), pavel brüchler(0), jan malý (8), ondřej miller (?), jakub sojka (1),
julio jankovič (0), radka balážová (5), klára kratinová (5)
Frkot - michal půža (3.5), zdeněk krákora (3), zuzana mohrlníková (0.5), jiří richtr (3), radim jachek (0.3), marcela václavková (0), daniel ševčík (5),
vlaďka horáčková (1), veronika šedová (1), jan telenský (1), michal hron (3)
3SB - david novák (15), lenka nováková (14), michal tušer (0.25), jan šolta (13), pavel bláha (2), vlasta špírek (5), jan janouškovec (0.5), jitka farská (0.3),
kristýna jínová (0.3)
Atruc - zdeňka kosková (4), eva kostnerová (4), martin kiš (1), lucie neubauerová (2), ondřej lukáš (3), eva kaucká (1), jiří blahout (5), michal urban (5),
martin fajta (3)
FUJ II - david brauchli (7), daniel ryšavý (2), tomáš hubatka (1), veronika synková (0.1), josef dušek (0.1), jeník brož (2), míša čakrtová (1), jiří kratochvíl (1),
kateřina svobodová (7), jiří ettler (2)
Rektálka - pavla koulová (7), miroslav hrdlička (4), michal teisar (4), ladislav kletenský (4), eva babincová (2), tereza kobylková (0), lenka beláňová (0)
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klubové mistrovství

WUCC ´06

[perth]

W

oodies se do Perthu dostavili ve složení
deseti chlapíků a sedmi holek. Dalším
borcem měl být Rocky – Američan v ultimate
vynikající, který si bohužel týden před odletem
při amerických Nationals zranil žebra a mohl
nám tedy být jen věrným divákem. Během turnaje, kdy se nám zranili další tři hráči, bychom
dalšího handlera více než uživili. Z kluků se v
podstatě všichni točili na všech pozicích (byli
určeni hlavní handleři, a ti spíše dlouzí), holky
hrály na middlech či long, občas někdo v sukních hendloval. V útoku se hlavně hrály systémy 4:3, 3:4, 4:1:2, klasická lajna jen výjimečně
s tím, že když nebyl jistý náběh od middla,
handleři si to v klidu donesli, kam potřebovali, a zase byla řada na middlech. Takový
způsob hry byl možný jen díky výborným a
v podstatě nechybujícím handlerům a jejich
breakům. Musím říct, že to co v házení chybělo některým holkám, přidalo jiným woodies
v trenýrkách včetně případů házení dlouhých
proti větru. Obrana byla myslím naší silnou
zbraní (až na několik málo výjimek, kdy nebyla
domluvená – to se stává i v lepších rodinách).
Kombinace těsné osobky, kdy některé zápasy
rozhodovaly obranné rybky chlapíků, a dobře
sehrané zónové obrany, kdy všichni spolupracovali se všemi, byla kupodivu problémem i
pro hodně dobré týmy. Je nutno podotknout,
že celou dobu intenzivně foukalo a to různými
směry - pak se zóna hraje jedna báseň, že.
V neděli 12. 11. 2006 nás čekal první zápas
na krásných trávnících Perthu, jediného většího města jihozápadní Austrálie. Naše nelehká aklimatizace byla ještě ztížena zákeřnými
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pražskými bacily (14 dní před odjezdem jim
podlehla Ája, mě skolily týden před odjezdem
a Saša to úspěšně chytil v Austrálii). A tak první
házení a běhání byla opravdu z nouze ctnost.
Na západním pobřeží neustále fouká takzvaný „afternoon breeze“. Není proto tak šílené
vedro (jen kolem 35 stupňů), ale slunce je tak
intenzivní, že se nedá bez pořádného klobouku, dalšího oblečení, krému a vody vůbec fungovat. Výzbroj a výstroj byly tedy během celého turnaje a i dalšího pobytu zásadní. Našimi
prvními protivníky byl tým z australského Melbourne, Eureka Goldigaz. Woodies nastoupili
jako favorité, nicméně dlouhé hody a úspěšné

chyty Australanů v soubojích s menšími Woodies byly pro nás zpočátku obtížně řešitelnou
situací. To trvalo do skóre 4:4, kdy se nám
podařilo uklidnit útok a využít toho, že ženská
část týmu soupeře byla mnohem méně zkušenější. Taktika nechat holky dostat disk a pak
je totálně zavřít nám získala několik bodů. V
poločase se tak stav změnil na 9:4 a konečný
výsledek 17:7 přesně odrážel vývoj zápasu.
Ovšem už v prvním utkání se nám zranil jeden
z handlerů. Tenhle trend bohužel pokračoval
dalšími dvěma zraněnými třetí a čtvrtý den
turnaje.
Následující den jsme si poprvé vyzkoušeli
hrát už v 8:30. Ranní zápasy se nám později
v turnaji staly osudnými. Nemohli jsme prostě nastartovat a vždy se probouzeli až odpoledne. Budíček nám tentokrát obstarali Brass
Monkeys ze San Franciska. Ač jsou Monkeys
a Woodies spřátelené týmy trávící čas na společných party, na trávě neznal nikdo bratra. To
ráno jsme poprvé okusili pořádný australský
fukejř, který měnil směr a intenzitu v rozmezích minut a navíc díky němu nebylo slyšet
ani slovo. Osobně jsem ze hřiště vždycky
jen zahlédla zoufale gestikulujícího kapitána,
který neměl šanci, aby ostatní jen zaslechli
jeho pokyny, natož je plnili. A to bylo naprosto
zásadní. Do stavu 5:4 jsme se drželi výborně,
dávali jsme i body proti větru. Pak ovšem přišel výpadek jak v obraně tak v útoku a záhy
nastal poločas a skóre 5:9. O přestávce jsme
konečně vyslechli taktické pokyny kapitána a
dokázali pak bojovat a držet se ve hře do stavu
9:13. Brass Monkeys ovšem ani pak nezaváhali a dotáhli zápas k výsledku 10:17. Myslím,
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australské dobrodružství
že jsme z nich měli velký respekt, který se
projevil i v našem druhém společném utkání,
a to důležitém semifinále. Tehdy jsme proti
nim bohužel nezahráli skoro nic a klíčovou hru
lze zpětně označit za nejhorší během turnaje.
Nutno zde podotknout, že v celkovém pořadí
Brass Monkeys skončili druzí.
Po vyčerpávajícím větrném zápasu nás čekala
další hra o postup do horního poolu. Bylo jasné, že britský tým Limited Release musíme za
všech okolností porazit. Po nervózním prvním
bodu, během kterého se událo 7 turnoverů,
které navíc vedly k bodu soupeře, se naše hra
uklidnila a dokázali jsme poločasu dosáhnout
na skóre 9:3. V druhém poločase přestali Britové bojovat a my hladce dosáhli výsledku 17:6.
Byli jsme tedy bezpečně v horních čtyřech
skupinách po pěti týmech.
Čtrnáctého listopadového dne nás po obědě čekal zápas s kanadským Camelotem
z Montrealu. Čas nám víc než vyhovoval, a
možná i proto jsme brzy vedli 3:0 a dále jistě
pokračovali na 7:2. Body jsme získávali i díky
dvěma úžasným rybičkám Alexe. Místo toho,
abychom pokračovali na 8:2, Kanaďané se
vzchopili a dotáhli nás na 7:5. Poločasové skóre pro nás bylo stále přijatelné 9:5. Zápas by
od začátku probíhal naprosto v pohodě, kdyby
nebylo hlášek pouze francouzsky mluvících
Kanaďanů. Hlášené fauly útočníků při obranných rybičkách, totálně přilepení markerové
na disk, kteří při hlášce faul ostře reagovali
hláškou contest a když už, tak opravovali na
hlášku distance – v pravidlech již neexistující. Lahůdkou byly i obranné fauly ženské části
Camelotu při snaze jakkoliv získat disk. Jejich
holky se prostě nedokázaly zastavit před dobíhajícím útočníkem a tělem srážely hráče s diskem. Atmosféra zápasu byla prostě nevlídná.
O poločasu jsme se všichni snažili uklidnit,
nenechat se vyprovokovat jejich šílenstvím a
dohrát v pohodě. Další vývoj zápasu byl ale
ještě dramatičtější. Za stavu 11:7 nás Kanaďané dotáhli na 11:11 (jednou z našich chyb byl
pull-drop) a hlášky se ještě stupňovaly. Za každou naší úspěšnou trochu kontaktní obranou
následovala hláška faul, což bylo neuvěřitelně
frustrující. Během zápasu jsme zjistili, že ani
jejich kapitán nezná pravidla WFDF, čímž se
všechny sporné situace komplikovaly. Za stavu
12:11 vypršelo 100 minut času a hrálo se do
14 bodů. Woodies jich dosáhli jako první a s
velkou úlevou vyhráli 14:12. Skončil tak nejnepříjemnější zápas celého turnaje, naštěstí byl
jenom jeden.
Ještě ten den nás čekal zápas s Red fish blue
fish, kteří byli nasazeni jen o jedno místo pod
námi (Woodies 14. ze 40 týmů). Čekali jsme
tedy vyrovnanou hru, kterou jsme bohužel
začali dvěma chybami těsně před zónou. Poločasový výsledek 5:9 se nám už nepovedlo
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zvrátit. Konečný stav 12:17 odpovídal mírné
převaze soupeře. Po celý zápas jsme hlavně
nedokázali zabránit jejich dlouhým hodům.
Popis třetího dne turnaje jsem převzala z
překladu Riche, aspoň bude vyprávění barvitější...
WOODIES - DIS’CHORDS 16:12
Once again an early morning game (8:30) for
the Woodies. It was a rough start as the Woodies fell behind 1:3, with the trend continuing to
give a score of 5:8 after a few more turnovers.
Switching the defence to a hard man on man
allowed the Woodies to take the half time 9:8.
The second half contiued with the Woodies
coming out strong, pulling to a what seemed
like a comfortable 12:8 lead. Some unforced
errors lead to a DIS’CHORDS comeback
to withing 2 points (14:12). DIS’CHORDS
brought out a tough 4 person cup but the Woodies with patience and many many passes
were able to play through the zone. The game
was concluded by a spectacular 25m hammer
from Pirelli to Bella.
Final score 16:12. The win puts the Woodies
into the top 16.

folowed shortly after by Alex with a knee injury
(Both are doing well and are hoping to be able
to play tomorrow). Using a 4 women offense
the Woodies were able to fight back to 13:14.
Despite a spectacular defence by Andre the
Woodies just couldn’t tie it up. At the end of
the game Slow White took the win 13:16.
Ve čtvrtek nás jako první čekali znovu Brass
Monkeys. Druhým soupeřem byli Mischief
– stávající americký klubový vítěz, na turnaji
nasazený jako jednička. Odvážná kombinace
dvou amerických týmů na jeden den. První
zápas jsme Monkeys dali bez boje, jak už jsem
psala. A pokud jsme se chtěli dostat do první
dvanáctky, museli jsme ve druhé hře zvítězit.
Po pár pivkách, abychom ulevili naší duši i tělu,
jsme se přesunuli na hřiště. Tam se pro nás
již před zápasem situace o mnoho zlepšila.
Soupeř se připloužil necelou půl hodinu před
začátkem a ještě k tomu na nich bylo něco
podezřelého. Vůbec nevypadali jako klasický
namakaný americký tým, ale jako pár dobrovolníků. Ráno totiž prohráli svůj nejdůležitější
zápas o účast ve finále proti kanadskému týmu
Bombing Mad Fatties a totální frustrace z nich
přímo čišela. My jsme využili příležitosti, nasa-

WOODIES - SLOW WHITE AND THE SEVEN
DWARFS 13:16
What a long day! After the early game the
Woodies had a long break before there next
game against the 2nd ranked US team out of
Boston, “Slow White and the Seven Dwarfs”.
This as of yet undefeated team was not to be
taken lightly.
The Woodies used their first defensive success and were up 1:0. They managed to
improve the lead to 5:2 befor the first chink in
the Woodie armour showed. The score at half
time was 5:9 for Slow White. By this point Stoffel was out of action with hamstring problem

dili skvěle takticky zvládnutou obranu a záhy
vedli 8:2. Každý neúspěch soupeře byl další
dávkou k jejich zoufalosti. Ještě před poločasem se ale dokázali vzchopit a dotáhnout se
na 6:9. Začalo drama. Po přestávce jsme dali
první bod, ale pak přišla smršť. Už nevím jak,
ale skóre se najednou otočilo na nepříjemných
10:11. Zvládli jsme vyrovnat na 11:11. V tu
chvíli byl od našeho kapitána zahlášen timeout a těsná osobka, která dělala Američanům
problémy na začátku, se měla změnit na obranu zónovou. K mému překvapení si Mischief
nebyli schopni s naší zónou v kombinaci se
slavnými australskými poryvy větru vůbec
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ultimate ve světě
poradit. Nepříjemně se vyvíjející vývoj ve druhé půli jsme
zvládli dovést do konečného skóre 17:12. Nejen ze zkušeností
z tohoto zápasu se nabízí poučení: „Trénujte zónu, ona se vám
bude jednou sakra hodit!“ Výhrou jsme se dostali do bojů o 9.
až 12. místo. Tedy předčili jsme očekávání organizátorů, kteří
nás nasadili jako čtrnácté. A to vždycky potěší.
Poslední den, předposlední hra, čas 8:30. Šílenství. Nejspíš
opojeni slavným vítězstvím nad úřadujícím americkým šampionem jsme ráno nebyli schopni fungovat. Zápas s Bootius
Maximus jsme projeli 9:17. Pamatuju, jak jsem se snažila
kapitánovi zoufale vysvětlit, že prostě nemůžu odlepit nohy z
trávy. Odhodlání bylo veliké, realizace tristní. Uf, strašný pocit.
Odpoledne ale všechno vypadalo růžověji. Vybaveni litry vody,
opalovacího krému, maskovaného piva (alkohol se mohl pít
pouze v určeném oploceném prostoru) jsme se koncentrovali
na výkon o 11. místo s domácím týmem Sublime. Začali jsme
opět s naší zónou, která nám pomohla k výsledku 7:2. Poločas 9:6 už tak optimistický nebyl, a mělo být hůř. Ve druhé půli
přišla únava a znovu neoblíbené skóre 10:11. Díky výborné
zóně jsme v time-capu dokázali vyhrát 14:12. Ája chytala náš
poslední bod v zóně rybičkou a stala se tak hrdinou zápasu.
Domácí tým nemohl zakrýt své zklamání, ale kolečko, kde se
pokaždé rozdávaly vlaječky, bonbóny, balónky či lahvičky s různými alkoholy, trvalo milou věčnost.
K úplnosti přidávám konečné výsledky nejlepších týmů, které
jsme potkali v horní skupině.
Brass Monkeys (USA) 2. (ve finále podlehli kanadským Team
Fisher Price)
Slow White and the Seven Dwarfs (USA) 3.
Red Fish Blue Fish (USA) 4.
Ke konečnému hodnocení je nutno z hlediska výkonnostního zmínit týmy japonské. Kromě mixové kategorie (na kterou
si v Japonsku asi moc nepotrpí) naprosto ovládli celý turnaj.
Vyhráli v kategorii masters (strhující finále proti Američanům),
dva japonské týmy hrály finále v ženské kategorii (v průběhu
turnaje bylo zajímavé sledovat, jak malé, obratné a neuvěřitelně rychlé Japonky přehrávaly velké a jakoby těžkopádné
Angličanky). Ve finále Open proti sobě stáli Japonci a Australané. Skóre 17:8 pro Japonce napovídá o průběhu zápasu, po
kterém následovaly hurónské oslavyRáda bych poděkovala Ralphovi a Christophovi za zapsání průběhu všech našich zápasů. Doplnila jsem své postřehy, mezi
které patří i to, že to byl hlavně díky absolutně pohodovému
týmu neuvěřitelný zážitek. Austrálii jsme tímto ještě neopustili, ale vydali jsme se na čtrnáctidenní cestování po západním
pobřeží, z kterého přikládám něco fotek. Nic jiného se sem totiž
už nevejde.

results
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

mixed
Team Fisher Price (CAN)
Brass Monkey (USA)
Slow White and the Seven Dwarfs (USA)
Red Fish Blue Fish (USA)
Bad Larry (USA)
Red Lights (NED)
Whor$hack (USA)
Bombing Madd Fatties (CAN)
Bootius Maximus (AUS)
Chad Larson Experience (USA)
Woodies (GER)
Sublime (AUS)
Mischief (USA)
Dischords (CAN)
LeedsLeedsLeeds (GBR)
Joyride (CAN)
Camelot (CAN)
Osaka Natto (JAP)
EBISU (JAP)
Blokes & Sheilas (AUS)
Bristol Plastic Factory (GBR)
Endzonis (GER)
Drunk Dogs (JAP)
UFO (FIN)
Gert Jonnys Band (ITA)
Restless Flycatchers (AUS)
LTD Release (GBR)
Force Durian Gamelan Orchestra (THA)
Freakshow (SIN)
PULA (PHI)
Eureka Goldigaz (AUS)
Perth Renegades (AUS)
Discuits (GBR)
Zhong (KOR)
7 Express (USA)
Sheffield Steal (GBR)
Honey Badgers (AUS)
Thundering Herd (GBR)
Zeal (NZL)
Shiok (SIN)

Spirit: Blokes & Sheilas (AUS)

Ivka (Z)
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austrálie očima...

N

esporným přínosem naší návštěvy v
západní Austrálii je zvýšení úrovně
misijní a osvětové činnosti v oblasti ultimate
frisbee. Zatímco před turnajem odpovídala na
většinu dotazů našich kamarádů či příbuzných
ohledně pravidel, herního systému, týmů a turnajů Iva (t.č. moje manželka), po akci jsem z
ní břímě částečně sňal. Jako dobrovolník jsem
se seznámil s prostředím intimně a co mi snad
před tím unikalo, vzal jsem rychle za své. Jinak
to ani nešlo.
Do Perthu jsme odletěli na konci října minulého roku. Před tím se nechali prolustrovat
od vyslanectví ve Vídni, spočítali jsme si, že
to finančně bude velký průšvih, zabalili si vše
potřebné a vyrazili. Den před oficiálním zahájením turnaje probíhal trénink otroků. Sešlo se
nás asi šedesát z plánovaných sto dvaceti,
takže bylo hned jasné, že nudit se nebudeme.
Jak jsme brzy zjistili, v Austrálii jsou všichni
velmi friendly a easy, jakýsi mix mezi Spojenými státy a Anglií. Takže se občas i stalo, že
když se vás někdo ptal, jak se máte, myslel
to vážně. Dobrovolníci, z nichž drtivá většina
frisbee už někdy hrála, podstoupili půldenní
předávání informací, oběd, pick-up game a šlo
se na věc.
Dlužno podotknout, že organizace fungovala
perfektně. Hned u hotelu, kde jsme byli ubytovaní spolu s Woodies, za které Iva hrála,
stavěla zvláštní turnajová autobusová linka.
Pro hráče, hosty a dobrovolníky zdarma. Před
často nepříjemných australským sluncem
(které opravdu peče obrazně i doslova jak o
život) chránily stále připravené antikrémy či
nafasované klobouky. Všude cisterny s vodou
a upozornění Pij, sic se ti zle povede. Strávníci
se přesouvali do obrovské haly, kde kuchaři
stačili dvakrát denně vyvářet desítkám týmů.
Internet (většinu času nefungoval, ale i tak
to bylo milé) zdarma pro všechny, stejně tak
denně vydávaný věstník na křídě a v barvě.
Dobrovolníci, jejichž řady museli nárazově
rozšířit nehrající hráči, měli své vlastní zázemí
i vybavení včetně vkusných volunteerských

triček. Zajímavé bylo, že všude visely nejrůznější zákazy a příkazy (jak jsme později zjistili,
v Austrálii je to běžná praxe): zákaz golfu (?),
zákaz kouření, pít alkohol smíš jen v tomto stanu, žádný alkohol na hřištích... Ale tak nějak to
fungovalo, nikdo neprotestoval a víceméně se
to dodržovalo. Snad i proto, že v alkostanu byl
největší stín a chladněji než jinde.
Zápasy se hrály na perfektně připravené trávě.
Pokud mě paměť neklame, k dispozici bylo 18
hřišť, každý tým měl svůj stan se sudem vody, a

to včetně počítatele-rozhodčího. Díky hernímu
systému, který řídilo ústředí pomocí vysílaček,
byly plochy, soupisky a časomíra nachystané
vždy na čas (proč se nepochválit...). Dobrovolníci byli povětšinou rodinní příslušníci či jinak
svázaní s někým z týmů. A svoje celky mohli
přednostně skórovat.
Nejsem odborník na ultimate, bylo však zajímavé sledovat různé styly – měl jsem tu čest s
Japonci, Angličany, Australany, Němci, Korejci, Kanaďany... Nejdrsnější byli Japonci (kteří
vyhráli skoro všechno, co mohli) – hráli jak
stroje. Nedrželi dlouho disk, byli však zároveň
trpěliví a přesní. Když nedělali chyby, bylo takřka nemožné je porazit.
Party moc nefrčely. I vzhledem k tomu, že za
jeden den absolvoval tým ve velkém vedru až
tři zápasy, a to týden v kuse. Závěrečný večírek ale stál za to. Do haly u hřišť se vměstnalo
odhadem tisíc opilců. Čas od času mezi nimi
proběhla obrovská moucha a za ní ještě větší
lovec. Oba na chůdách. Zakončili jsme tancem
v paruce, jízdou na čistícím voze a zátkovou
bitvou na pokoji. Příští den jsme si užili kocovinové finále (dvě ze tří vyhráli Japonci), naposledy si zaházeli a vyrazili do buše.

Saa
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potápění s kuřátky

yellow submarine

[plzeň]

Pořadatel: Kuřátka
Místo: Plzeň
Datum: 24. - 25. 2. 2007
Počet týmů: 12
Ubytování: hala
Stravování: snídaně v hale, přes den občerstvení v produkci pořádajícího týmu.

results
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

mixed
Praque Devils
Prague 7
Hallunken
Rollníci
Yellow Fever II
Drehts’n’Deckel
Terrible Monkeys
Atrofované ruce
Peace Egg
Yellow Fever I
FUJ
Rektální vyšetření

Spirit:
Terrible Monkeys
Beer race:
Yellow Fever II
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[riviera di rimini]

Pořadatel: Cota & Tequila Production
Místo: Rimini, Itálie
Datum: 5. - 9. 4. 2007
Ročník: 17.
Počet týmů: Open 48, Ženy 22, Mix 24,
Junioři 8
Ubytování: hotel
Stravování: snídaně v hotelu, těstoviny za
kupóny z hráčského balíčku, večeře individuálně
Systém: čas 35 mins, finále 45 mins. Cap 2, 1
timeout + 1 timeout v capu. 1. kolo: round-robin
(2 pooly po 5, 3 pooly po 4). První dva týmy
postupují do horních poolů, zbytek do spodních poolů. 2.kolo: round-robin (2 horní pooly
po 5, 2 spodní pooly po 6). První 4 týmy z horních poolů hrají křížem o 1.-8. místo, poslední
3 týmy ze spodních poolů o 17.-22. místo, zbytek o 9.-16. místo.
Sestava: KK (c), Ewyna, Hanii, Haňďa, Janička FUJ, Janička P7, Katka Atruc, Lucka TM,
Tatiana, Zdenka, Zuz, Zuzka 3sb

N

euvěřitelné se stalo skutkem a Hot Beaches se již počtvrté podařilo (i přes velké
peripetie) sestavit tým do Rimini. Náš dívčí tým
byl naprosto odlišný od let minulých, protože
ŽZ postavila mix a tím pádem nás připravila
o cenné hráčky. Téměř polovina týmu sestávala z „nových“, Paganellem neposkvrněných
holek, což přineslo i svá pozitiva. 5 z nás mělo
příležitost poprvé okusit pohodovou atmosféru
riminské pláže, nabitou hru a z paměti nesmazatelné večerní párty.

Cesta
Dámská jízda v tandemu dvou Fábií si letos
poprvé dopřála dálniční poplatky a jako bonus
výlet do Ravenny (pro nezasvěcené: doménou
Ravenny jsou starobylé mozaiky). Cesta tam
16,5 hodiny, cesta zpět se zácpou 14 hodin.
Ubytování
Každý rok bydlíme jinde a i letošní hotel Filadelfia nabízel řadu překvapení. Manželé Medkovi v luxusním nadstandardně vybaveném
apartmá se sprchou, vytápěním a toaletou
vzbuzovali naši závist. Některé z nás si mohly
dopřát studenou sprchu na balkóně, zbytek
se dělil o společné sociální zařízení na chodbě. Přes prvotní rozpaky jsme však byly (s
Me2dem byli) po všech stránkách spokojeny
(s Me2dem spokojeni). Výhodou byla blízkost
pláže a příjemné snídaně.
Hra
1. den
Hned na začátku jsme si zvedly sebevědomí jasnou výhrou nad Laywatch (UK/
Londýn+Sheffield) 14:2.
V druhém zápase nás však čekal daleko těžší
soupeř, Bliss (UK/Londýn). Každý bod byl pro
nás bolest a utrpení, ale ani Bliss neukázaly
svůj běžný standard (na začátku zápasu cca
12 turnoverů). Konečné skóre 12:3 pro Bliss.
Poslední zápas se Surplus (Itálie) jsme prohrály 3:12. Italky hrály moc hezky a zasloužily
si vítězství.
2. den
V prvním zápase nás čekala napínavá hra se
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švýcarským týmem Freespeed. Přes počáteční skóre 4:0 pro Švýcarky (jako obvykle jsme
nebyly schopny dostat se do hry) jsme přitlačily v obraně a nakonec zvítězily 7:6.
Následovala hra s Yaka (Francie).
„Jak se jmenuje ten tým?“
„Yak.“
„Jak se jmenuje ten tým?“
„Yak!“
„No, ale jak se jmenuje?“
„Yak, kurva!!!“
V tomto zápase jsme zlomily rekord v počtu
turnoverů na jeden bod. Týně se podařilo
odhalit příčinu našeho neúspěchu: „Veškeré
problémy plynou z toho, že nemáme žádnou
fyzičku“. Hm. Yaka vyhrály 10:4.
Závěrem dne nás čekaly naše věčné soupeřky
Frisky Beez, které nás po vyrovnaném zápase
plném turnoverů, větru a našeho klasického
pomalého startu porazily 11:7. Za zmínku stojí
mužská podpora Frisky Beez v podobě podnapilých BigEzů, kteří nevybíravým způsobem
povzbuzovali své krajanky....ale spíše než k
jejich podpoře k našemu „rozhození“.
3. den
První hra proti LTD Release (UK/Southampton). 11:5 pro HB, nebály jsme se a
konečně jsme hrály jako tým (i přes špatné
hody a dlouhé body). Slováci nám napočítali
17 turnoverů v předposledním bodě. Hrajeme
o 9.-16. místo!
Hra s Tequila Boom Boom (Itálie/Rimini). První
polovina byla relativně vyrovnaná, pak nás ale
soupeřky doslova uběhaly, a zvítězily 12:5.
Poslední hra s LLLeeds (UK/Leeds) byla
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dramatická. Konečně jsme využívaly běhání
na dlouhou. Ve hře proběhla řada hlášek z
obou stran (nikdo neznal pořádně pravidla).
Konec času, za stavu 9:7 pro Leeds - hra do
11. Vyrovnáváme na 10:10. Ewyna ubránila
hod na bod do zóny a my využily své šance.
Konečné skóre 11:10.
Díky této výhře jsem se těšily na poslední
zápas o 13. místo s nikým jiným než......
4.den
....s Frisky Beez, no jasně! A natřely jsme jim
to. S přehledem jsme hrály klidnou hru na
jistotu. Soupeřky byly odevzdané a unavené.
Vyhrály jsme 11:8. Hurááá!
Party
Welcome party
Tradičně ohňostroj, grundle, špagety, červené
víno, házení diskem a odhánění místních Italů
od Hany Koubkové.
Pátek
Některé z nás již v 18:00 okusily kelímkovou

kulturu (kelímková kultura je taková kultura,
která se vyznačuje nadměrným požíváním
červeného vína z bezedných kelímků za cenu
1€). Pod vlivem této kultury se dá zažít spousta
dobrodružství jako například ochutnávka pizzy
zdarma, řízení dopravy, provádění lokálních
Italů na V.I.P. frisbee párty za cigarety a alkohol atd.
Sobota (Hollywood)
Náš tým opět „nezklamal“. Pouze Zdeňka měla
masku a šla za postavu z dosud nenatočeného
hollywoodského filmu. Jinak freestyle, spousta
originálních masek, tanec v kruhu, tanec s kruhem, lesbické variace, smrkací soutěž, borovička a další. Nejmenovaná hráčka HB (pozn.
nejedná se o Hanii) podstoupila sérii nehod
(pád do květníku, do popelnice a na stůl).
Závěrečná párty
Nic moc. Hlavně hudba stála za prd a únava nás přemohla jako každý rok. Stan je holt
stan!
Letošní Rimini se opravdu vydařilo. Sluníčko

svítilo po celou dobu, netrápila nás početná
zranění jako loni, všechny tři spřízněné týmy
se vzájemně podporovaly (bohužel se Zimnicí
jsme velice často hrály paralelně), párty byly
jako vždy excelentní, atmosféra v týmu poměrně uvolněná. A i když naše sestava neslibovala žádný převratný výsledek, za vydobyté
13. místo se rozhodně nemusíme stydět, ba
naopak. Co dodat? Snad jen, že už teď se těšíme na příští Paganello a pokusíme se udělat
vše pro to, abychom tam zase mohly hájit naše
barvy v dresech Hot Beaches. Protože kdo
jednou zkusí, už nemůže jinak…
Poděkování
Děkujeme manželům Medkovým za laskavé
zapůjčení Ály a panu Mičánkovi za vůz společnosti LESS, slovenskému týmu Mental Discorders za podporu, KK za koučování a trpělivost
(Hanii je již objednána na vyšetření sluchu) a
Katy za napsání článku do Paga Newsletteru!

Hanii & Zuz (TM)

...Come Te Nessuno Mai
results
women
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Cake or D.
Old Ones
Bliss
DNT
Maitotytöt
Zamperl
HyväHyväH.
CUSB
Tequila B.B.
Nice Bristol
Surplus
Yaka
Hot Beach.
Frisky Beez
Swift
LLLeeds
Halle Berr.
Freespeed
Lotus Eat.
LTD Rel.
Laywatch
Lady Lurve

Spirit: Yaka
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R

ok se s rokem sešel a o slovo se přihlásil legendární plážový turnaj Paganello
v italském Rimini, tentokrát v 17. vydání a v
trochu netradičně opožděném termínu slibujícím o něco teplejší počasí než obvykle. Na
turnaj vyrazily hájit české barvy dva týmy - už
tradiční účastník ženské divize Hot Beaches,
a náš tým, tedy Žlutá Zimnice, jako nováček
zkoušel štěstí v kategorii mixed (díky vítězství
na mixovém MR v sezoně 2006 jsme vyfoukli místo Prague Devils). Na turnaji jsme také
potkaly slovenský tým Mental Discorders,
který pro změnu bojoval v kategorii open. Pro
turnaj tohoto kalibru bylo samozřejmě potřeba
postavit co nejsilnější tým, a tak jsme základní
sestavu tvořenou kmenovými hráči ŽZ poněkud rozšířili o přizvané hosty. Nakonec tedy
zájezdu zúčastnilo těchto jedenáct členů:
Kačer, Jirka, Maloch, Klára, Ája, Dvojčata, já,
Medvěd (Pd), Nathan (FUJ) a Katy (HB). Vyrazili jsme ve středu večer, a do Rimini dorazili
po dlouhé cestě ve čtvrtek odpoledne. Před
prvním hracím dnem jsme si chtěli trochu
osahat herní prostředí, a tak jsme se hned
vypravili na pláž a vyzvali přítomný openový
tým k přátelskému zápasu. Zase tak moc jsme
si s nimi nezahráli, protože se zajímali více o
přinesený alkohol než o hru, ale na počáteční
aklimatizaci to stačilo.
Vlastní turnaj začal v pátek. Herní systém v
kategorii mixed, čítající 24 týmů, byl následující. V prvním kole se hrály tři zápasy v šesti

skupinách po čtyřech týmech. Poté se vytvořily
čtyři skupiny po šesti - dvě horní a dvě dolní.
Hrálo se opět každý s každým, ale zápasy z
prvního kola se započítávaly. Po druhém kole
se startovní pole rozdělilo na tři třetiny po osmi,
kde se odehrálo čtvrtfinále, semifinále a finále.
Celkem každý odehrál deset zápasů během
čtyř dnů - v pondělí už jen poslední zápas o
umístění. Hrálo se 35 minut, po skončení času
se dohrál bod a následoval point cap +2.
Tým Žlutých první den čekala trojice soupeřů
The Binche z Irska, italští Cotequila, a Lick my
love pump z USA. Od The Binche (konečné
pořadí #19) jsme očekávali jednoduchý zápas,
kde se trochu sehrajeme a vyzkoušíme si náš
útok - celý turnaj jsme hráli U, výjimečně lajnu
nebo asshole (aka isol). A skutečně, výsledné
skóre 13:2 hovoří za vše. Zápas s Cotequilou
(#13) už byl o něčem jiném - urputný boj s
vyrovnaným soupeřem, jehož výsledek měl
mít klíčový vliv na postup ze skupiny. Celý
zápas jsme prohrávali o jeden nebo dva body,
ale na konci se nám podařilo omezit chyby v
útoku, zápas otočit a vyhrát nejtěsnějším rozdílem 10:9. Poslední zápas s jedním z favoritů
celé soutěže - Lick my love pump (#2) nepřinesl překvapení - podlehli jsme 5:10. Nebyl to
sice úplný masakr, ale rozdíl třídy dam byl přeci jenom znát. Soupeř hrál v mnohem rychlejším tempu, a v útoku byl téměř k nezastavení.
Pokud jsme ale byli v útoku trpěliví a zároveň
nasadili tempo na hranici našich možností,
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pískomilci v akci

dalo se proti jejich obraně skórovat. První den
jsme tedy splnili svůj cíl - dostat se do horní
skupiny, ale ještě nebylo vyhráno, postup do
vytoužené top eight jsme zatím jistý neměli.
V sobotu ráno jsme změřili síly s holandským
týmem Mouth full of sand (#4). Nebyli sice
tak dobří jako amíci, ale o kus lepší přeci jen
byli, a my jsme navíc předvedli asi nejslabší
výkon na celém turnaji. Ten byl v posledním
bodě završen malým incidentem - Kláře se v
zóně trochu nepovedl dump na Kačera, a tak
“skórovala” přihrávkou přímo do ruky obránce.
Kačer neudržel svůj pověstný temperament a
vysvětlil jí její omyl tak důkladně, že jí musel
později koupit čokoládu aby si ji udobřil. Zápas
skončil před časovým limitem s výsledkem
8:13. Následoval zápas s německými Thrill
Ride (#11), velmi podobný zápasu s Cotequilou, jak co do důležitosti, tak co do průběhu.
Zpočátku to s námi nevypadalo vůbec dobře,
po několika zbytečných útočných chybách
jsme prohrávali o tři body. Pak si ale slabší
chvilku vybral soupeř a nám se podařilo zvítězit poměrem 11:9. Po delší pauze jsme se
už jen těšili na večerní exhibiční zápas, který
se měl odehrát na hlavním hřišti s budoucím
vítězem turnaje, týmem Huck Finn z USA. Prvních deset minut našeho hracího času jsme
sice museli sledovat dvojici dosti impotentních
dívčích týmů, které se pokoušely dohrát point
cap. Pak už jsme ale nastoupili do zápasu s
odhodláním, že neprodáme svoji kůži lacino.
Předvedli jsme docela dobrý výkon se slušnou
intenzitou útoku i obrany, podařilo se nám pár
pěkných dlouhých přihrávek proti větru, a trochu zkrácený zápas jsme dovedli do ne úplně
ostudného výsledku 4:9.
V neděli nás čekal zápas o postup do horní
osmičky s čínskými Chili, Soy & MSG (#12).
Potvrdili jsme papírové předpoklady, dokázali si celý zápas udržet bezpečné vedení, a
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nakonec zvítězit 11:8. Další zápas s několikanásobným šampiónem turnaje, týmem Horned Melons (#3) ze Spojených Států, pro nás
znamenal největší výprask na celém turnaji:
soupeř nám nadělil 15 bodů a nám se podařilo
skórovat jenom třikrát. Ale v postup do top four
asi stejně nikdo z nás nedoufal. V semifinále
jsme narazili na francouzský tým s podivným
názvem Ah Ouh Puc (#8), který jsme v rychlém tempu porazili překvapivě snadno 14:8. V
závěru třetího hracího dne se ještě na centrálním kurtu odehrály divácky atraktivní semifinálové duely ve všech divizích. Za zmínku stojí
druhé semifinále openu, kdy na sebe narazily
dva britské týmy UTI a Catch 22. Velmi vyrovnané utkání dospělo do dramatického konce:
UTI se podařilo v point-capu vyrovnat, a Catch
22 útočil na vítězství. Hned na začátku bodu si
ale handler nechal dát handblock, UTI rychle
skórovali a připravili tak Catch 22 o postup do

finále a pravděpodobně i o vítězství v celém
turnaji. Jedno oko nezůstalo suché.
V posledním hracím dnu jsme se ještě museli
poprat o 5 místo s Patatas Bravas ze Španělska. Bohužel už se nám nepodařilo navázat
na dobré výkony z předchozích dní, a těsně
podlehli 7:9. Navíc byl zápas poznamenán
sérií nepříjemných hlášek a diskuzí, které nám
na koncentraci moc nepřidaly. Přes to všechno
je třeba uznat, že soupeř asi chtěl vyhrát víc
než my a vítězství si zasloužil. Zápas nás tedy
posunul na konečné šesté místo.
Na dlouhý brek nad rozlitým mlékem ale nebyl
čas, protože jsme se už všichni těšili na závěrečnou lahůdku: finálové zápasy. První na
řadě bylo finále mixu v americkém podání, kde
Huck Finn udolal Lick my love pump. Přestože
HF zvítězil stylem start-cíl a nepřipustil žádné
drama, utkání to bylo velice pěkné a na naše
poměry z říše snů. Následovalo finále žen, kde
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results
mixed

se utkaly Cake or Death z Anglie a holandské
Old Ones. Holanďanky na to vlítly pěkně zhurta a podařilo se jim pár pěkných obran, nakonec ale na anglický tým nestačily a prohrály
10:14. Taky pěkný zápas, ale přiznám se, že
už jsem se nemohl dočkat finále openu. Před
jeho začátkem už tribuny na centrálním hřišti praskaly ve švech - určitě se přišlo podívat
několik tisíc lidí, tedy zdaleka ne jen účastníci
turnaje. Do finále nastoupil houstonský No Tsu
Oh, který si v prvním semifinále hladce poradil
s německým výběrem SeXXXpensive, a londýnští UTI. Borci předvedli jeden z nejlepších
ultimate zápasů jaké jsem kdy viděl, jedním
slovem paráda. Skoro se mi nechtělo věřit, že
v takto intenzivním zápase nedošlo prakticky k
žádným vážnějším hláškám nebo faulům. Oba
týmy neuvěřitelně makaly v obraně a nenechaly útoku sebemenší prostor. Útok byl na obou
stranách založen především na dlouhých přihrávkách do zóny, které byly často dosti ris-
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kantní a tedy neúspěšné. Po celý zápas bylo
ale jasné, že za delší konec tahá UTI, který si
postupně budoval náskok, a nakonec zvítězil
v poměru 13:9.
Co říci závěrem? Turnaj se mimořádně vydařil, zahráli jsme si se všemi týmy z top five, a
shlédli úžasné zápasy o přední pozice. Střední
část startovního pole mixu byla velmi vyrovnaná (Cotequila, která nás dost potrápila,
skončila nakonec třináctá), takže šesté místo,
mimochodem historicky nejlepší umístění českého týmu na tomto turnaji, se dá považovat
za velký úspěch. Paganello nezklamalo, a
potvrdilo svoji pověst nejlepšího evropského
klubového turnaje. Kdo to nezažil, neuvěří.
Přestože se celkové náklady vyšplhaly do
trochu hrozivě vyhlížející pěticiferné částky,
určitě nikdo nelitoval, že musel sáhnout trochu
hlouběji do kapsy. Paganello je zkrátka velmi
příjemný způsob jak zahájit venkovní ultimate
sezonu.
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Huck Finn
Lick My Love Pump
H.Melons
Mouthful
Cremas Br.
Yellow Fever
Shocker
Ah Ouh Puc
Vilaines Pas.
Frizmi
Thrill Ride
Chili, Soy M.
Cotekila
Voladora
Lamantino
Bradipi
SC Tal Ros
C.Bacon
The Binge
U. deLux
Spinners
FAB
Jika-MaJika
45 Giri

Spirit: Mouthful of Sand
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jak na to

Těžké začátky ...
M

ilí frisbeejáci. Hraju už dost dlouhou
dobu na to, abych s dostatečnou drzostí
následující snůšku mých názoru prezentoval
jako moudra a rady pro nováčky. Venkovní
sezona nám začala a já nedávno vzpomínal na
své začátky, jak jsem zmateně běhal po hřišti a
nevěděl která bije. Pokusil bych se shrnout pár
postřehů, co (by) mi tenkrát pomohlo. Nebude
to tedy pro začínající týmy, spíš pro nováčky
kteří se objeví v zavedeném týmu. Tím ovšem
neříkám, že to nejsou obecně platné věci. No
zkrátka si tam najděte co chcete.
Takže předpokládám, že jste nováčkem v týmu
a chcete se frisbee co nejdříve naučit. Stranou
nechávám tréninky, protože ty jsou určené
přímo pro vás. Co ale až vyrazíte na turnaj
a budete hrát v týmu se zkušenějšími hráči?
Nechcete jim to zkazit, ale chcete si zahrát a
být týmu aspoň trochu přínosem. Takže hlavně:
Jezděte na turnaje
Chtě nechtě se tam toho naučíte nejvíc. Nebojte se, že byste to týmu kazili nebo tam byli do
počtu. I když nedáte spoustu bodů, pomůže
vám to velmi individuálně a budete dřív lepším
hráčem. Takže se směle přihlašujte. Pokud tým
bude chtít jet něco uhrát a nebude to turnaj
určený pro nováčky, zkušenější hráči vám to
jistě řeknou. Obráceně to bohužel neplatí vždy,
aktivita se spíš vítá a oceňuje, než že by vás
někdo měl přemlouvat ať se na turnaj přihlásíte.
Využijte čas na turnaji – házejte, házejte,
házejte
První rok se učíte házet a s tím se nedá nic
dělat. Jen házení by vás nebavilo a tak se i
hraje, ale bez toho abyste uměli hodit kam
chcete to nejde. Na turnaji máte ideální příležitost – prostor i dostatek ochotných (nejen
spolu)hráčů, kteří si s vámi hodí.
Nebojte se jít na lajnu
Tady to hodně záleží na tom, jak to funguje v
týmu. Některé týmy (třeba Pd) se před turnajem dohodnou jak budou hrát, co chtějí uhrát
a tomu přizpůsobí taktiku. Občas se dohodne
i jak se bude střídat, kdo bude spíš hrát v kterých zápasech atd. Pak je to více méně jasné.
Pokud nemáte nic dohodnutého, tak hrajte
abyste na hřišti byli zhruba stejně jako ostatní.
Občas se lidem nechce střídat a musíte je z
lajny „vyhodit“. Prostě tam vlezete, řeknete že
jste x bodů seděli a na to konto většinou odejde někdo kdo tam už x+y bodů hraje.
Na druhou stranu nebuďte uražení, když vám
někdo řekne ať tam pustíte někoho jiného. Trochu obecněji asi takto: Pokud hrajete důležitý
vyrovnaný zápas, počítejte s tím že si spíš
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nezahrajete. Přeci jen se občas vyplatí stáhnout sestavu a tým posunout třeba o skupinu
výš. Na druhou stranu když už je zápas rozhodnutý (ať už nahoru nebo dolů) nebo zase
není tak důležitý, nebojte se hrát víc než ostatní. Pokud vás i tak budou vyhazovat, zajděte
po zápase za trenérem nebo někým zkušenějším a zeptejte se ho, proč jste nemohli tolik
hrát. Buď vám to vysvětlí, nebo pomůže příště
organizovat střídání.
Takže jste na lajně a hurá do hry. Vezmem to
zvlášť pro obranu a pro útok.

Útok

Nepřestávejte hrát
Tak rovnou věc, kterou dělá snad každej nováček. Zahodíte disk, nebo ho nechytíte nebo
prostě uděláte pořádnou chybu. Co nejdřív se
naučte nezačít si nadávat, dívat se do nebe,
do země nebo kamkoliv jinam, ale začít okamžitě na 100% bránit. Typicky špatný průběh
je: zahodíte, začnete si nadávat a přestanete
sledovat hru. Zkušenější útočník vypálí do
zóny a tam chytá sám bez obrany bod. Zahodili jste útok a vykašlali se na obranu.
Naopak když zahodíte a pak ubráníte, všichni
vám to jistě odpustí.
Naučte se dump
Tohle není tak evidentní, ale dump je ze začátku váš nejlepší kamarád. Když se vám povede
udělat dobrý náběh, dostanete disk. Potom se
většina nováčků začne zmateně rozhlížet a
chce se disku rychle zbavit. Zkušenější hráči
vás v tom nenechají a dají vám dobrý dumpový náběh, takže je dobré jim to umět hodit.
Ono to má víc důvodů. Jednak dump je relativně jednoduchý hod a většinou se dá hodit
backhandem, i když držení a technika hodu
jsou malinko jiné. K forhandovému dumpu vás
může marker donutit v podstatě jen když jste
zavřený do pasti na té horší straně hřiště. Taky
by se s tím dalo počítat a do těch míst nenabíhat, ale to už je trochu „advanced“. Zkrátka
dump je snadné hodit co do techniky, stačí
udržet nervy a hodit ho v pravý čas. Také se
dobře trénuje, je to hod na krátkou vzdálenost
a nemusíte pořád běhat pro disk.
Další důvod zkušenější hráči neradi přiznají,
ale je to realita. Jestliže jste nováček v týmu,
máte nějakou dobu šanci. Když uděláte dobrý náběh, zbavíte se obránce tak většinou
dostanete přihrávku. Pak záleží co s diskem
uděláte. Jestliže přihrávka na vás je 50 na 50
slepá ulička – tzn. Že každý druhý disk zahodíte, ostatní hráči vám dají pár šancí a pak se
stane, že máte sice dobrý náběh ale nedostanete přihrávku. Bohužel se to stává. Na druhou

stranu když budou ostatní vědět, že si necháte
napočítat do 5ti a pak spolehlivě oddumpujete, máte přihrávku na každý dobrý náběh. Že
třeba během těch 5ti vteřin nehodíte delší přihrávku dopředu protože se na ten hod necítíte
nevadí, důležitější je neztratit disk.
Vědět kdy a jak naběhnout
Tak toto se zrovna naučíte zkušeností, ale pár
zásad můžete dodržovat od začátku. Většinou
si na turnajích dáváte posty. Pokuď ne, stejně budou rozehrávat spíš hráči co mají jisté
hody. Zkrátka zkušenější hráči většinou hrají
rozehrávače – handlery. Ti posouvají disk po
výhozu a většinou dělají první, někdy i druhý
náběh po té, co se postaví obrana. Potom
následuje náběh middla, tedy středa. U něj je
důležité správné načasování, měli byste začít
s náběhem už když běží handler pro disk.
Když handler chytá disk a otáčí se, middle už
by měl být po náznaku s obráncem za zády.
Když dostane disk, buď může posouvat hned
na dlouhého či druhého middla, příadně vrací
handlerům dumpem nebo swingem.
Pokud hrajete dlouhého, navazujete až na náběh middla případně tvoříte v zóně když už se
dostane disk až tam. Důležité je – pokud ještě nedobýváte zónu a jste v lajně – nechávat
zonu volnou. To že jste dlouhý neznamená že
budete stát v zoně a čekat až přijde váš čas.
Naopak stojíte spíš na začátku lajny a náběh
do zóny zkoušíte z toho místa. Pokud přihrávka neletí, vracíte se do lajny a zóna zůstává
volná. Pokud byste totiž v zóně postávali moc
dlouho, je tam váš obránce a těžko tam může
letět dlouhá. I kdyby měl někdo ideální náběh
z lajny od svého obránce, váš obranář vás
nechá být a půjde sebrat tu dlouhou, která letí
na ideální náběh.
A to nejdůležitější co se týče náběhů: musíte
nabíhat sprintem a na 100%. Pokud budete
vyklusávat, máte obránce za zády a ten jenom
číhá zda na vás náhodou neletí disk, pak udělá 3 rychlé kroky a ubrání. Nabíhejte pořád – i
když se na vás zrovna hazeč nekouká. Zkušený hráč o vás ví a právě když vám chce nahrát,
udělá si náznak někam jinam, aby zmátl markera a pak vám rovnou nahrává. Jestliže jste
přestal nabíhat, tak vás dohonil obránce a už
vám přihrát nemůže. Začátečníci často nabíhají zvláštním způsobem – nejsou si jistí zda
běží správně a ve správnou dobu, takž vždy
popoběhnou pár kroků a pak zpomalí a rozhlíží
se, co ostatní. Špatně. Lepší je naběhnout blbě
ale rychle a naplno, než cupitat a zdržovat se v
otevřený a zavírat tím další možné náběhy.
Co dělat když už nemůžete
Mnozí vám řeknou, že na to já jsem expert.

past 1/2007

zkušení radí
Takže za prvé pokud nemůžete, vystřídejte si.
Někdy ale máte málo hráčů a na hřiště musíte.
V podstatě se nejlépe odpočívá na handlu za
diskem, ale jednak to nemohou dělat všichni
(známe takové pokusy) a jednak se tam těžko
dostanete, pokud máte v týmu lepší rozehrávače. Takže pokud už nemůžete a odpočíváte
v hřišti, dělejte tak v lajně. Jak už bylo řečeno,
není šťastné stoupnout si do zóny nebo stát v
otevřený či zavřený straně. Když odpočíváte v
lajně stane se maximálně že nebudou žadné
náběhy. I to je docela často vidět právě když
tým odpadá fyzicky, ale to už je prostě důsledek a těžko s ním lze něco dělat.
Odpočívat se dá ještě jedním způsobem,
ale chce to spíš zkušenost. Pokud se dobře
rozhlížíte kolem sebe a dokážete odhadnout
náběhy spoluhráčů, poznáte kdy nemá cenu
vyrážet a kdy bude naopak náběh efektivní až
smrtící – samozřejmě pro soupeře. Nezkušené týmy toto neumí (což je přirozené) a pak je
vidět že běhají všichni pořád. To je jednak stojí
spoustu sil a jednak si tím omezují prostor pro
efektivní náběhy. Naopak pokud se daří nabíhat efektivně, může nabíhat jen jeden člověk
a ostatních 6 odpočívat, resp. 5 odpočívat a
jeden začínat další návazný náběh. V praxi to
pak funguje asi tak, že náběh z lajny začíná
člověk kterému nejhůře „stojí obránce“, resp.
ten kdo má náběh nejsnadnější (třeba je dobrý běžec proti pomalému obránci). Když pak
vidíte že začíná nebo probíhá náběh, který se
zřejmě povede, můžete si dát pauzu případně
tvořit návazný náběh. Když si naopak myslím
že se náběh spoluhráči nepovede, můžu zkusit alternativu třeba do zavřené, nebo počkám
až házeč hodí dump a načasuji svůj náběh až
na dump. Mimochodem po dumpu je většinou
malá chvíle na hod bez obrany (než marker
začne bránit dumpera), takže pokud umíte svůj náběh na dump správně načasovat,
můžete dost dobře naběhnout kam chcete – i
do zavřený.

Obrana

Vyberte si
Jestliže jste dali bod a vyhazujete, máte šanci vybrat si koho budete bránit. Opět toto je
starost a priorita pro vás jako nováčky – před
výhozem nelelkujte a sami si vybírejte z protějšího týmu na koho asi tak stačíte. Pokud máte
naproti mnohem lepšího hráče, je vaše starost
požádat někoho o switch. To platí zvláště pro
holky – měly by si vybrat na obranu holky z
protějšího týmu. Když už je vyhozeno je pozdě
domlouvat si switche. Stane se, že protihráče
neznáte, to je normální. Jednak je poznáváte
během hry a pamtujete si na koho máte a na
koho ne a jednak je zcela přirozené až žádoucí, že se nováček před výhozem zeptá ostatních koho má bránit.

létat je tak snadné

Mimochodem na ekvivalentní obranu byste
měli myslet i pokud je turnover v zápase a je
dostatek času na switche (třeba jdou útočníci
pro disk do autu). Mohlo se stát, že se soupeř
vykašlal na rozebírání obrany, nebo bránil zónu
a nebo byl třeba switch. Zkrátka když váš tým
zahodil útok a jdete bránit, měli byste zkontrolovat svého útočníka a pokud je výrazně lepší,
zkusit říct spoluhráči na blízku o switch. Takhle
se pak stává, že tým dostane bod a všichni
se hrozně diví proč toho nejrychlejšího útoč-

většinou zakřičí „switch“ a odběhne s vaším
útočníkem. Potom je vaším úkolem hned začít
bránit útočníka, který tam osiřel po vašem
spoluhráči. Zkušený útočník totiž v momentě když slyší switch vyrazí směrem od obou
obránců právě proto že ví, že má velkou šanci
se uvolnit.
A ještě malá poznámka k útoku – vy byste
měli dělat to samý. Pokud váš obránce někomu
pomáhá, zavolá switch a utíká pryč s někým
jiným, pro vás by to měl být signál kdy vyrazit

... nikdo se nenarodil s perfektním forehandem
níka bránila holka. Samozřejmě nepovede se
to vždy, někdy na switch prostě není čas. Ale
opět platí, že by to měla být vaše starost.
Ujasněte si dopředu obranu
Tohle není věc jenom nováčků, ale bohužel se
to stává znovu a znovu i zkušenějším hráčům.
Předpokládám, že na turnaji si před každým
bodem říkáte, co se bude bránit. Potom je
VAŠE starost, abyste to věděli před každým
bodem. Když každý brání něco jiného tak je to
k ničemu. Bohužel se to stává a pak je slyšet
„Neříkalo se co bráníme“ nebo „Já jsem to ale
neslyšel(a)“. To je ovšem vaše starost, ne toho
kdo určuje obranu. Pokud jdu bránit, měl bych
vědět co budu bránit a když to nevím tak se
zeptám. To by mělo platit i pro body kdy útočíte – jestliže soupeř udělá turnover a vy nevíte
co se brání, velice mu ulehčujete následující
útok.
Jak bránit?
Jako o život. Většinou se hraje osobka, takže
běháte se svým útočníkem. Měli byste mít stále mírný náskok do otevřené strany, směrem
doprava a doleva. Co se týče druhého směru
– k zónám – tak ze začátku když je disk daleko
od vaší zóny stojíte spíš na straně k disku, tedy
mezi diskem a útočníkem. Jak útok postupuje
k vaší zóně, ten náskok k disku zmenšujete a
v zóně bráníte de facto vedle útočníka nebo i
za ním. Ovšem s tím náskokem k disku se to
nesmí přehnat. Obzvláště když se disk dostane do ruky člověku který umí hodit dlouhou,
dávejte si pozor aby vám útočník neutekl do
vaší zóny.
Této situaci se většinou zabraňuje tak, že
obránce který stojí v lajně poslední – tedy nejblíže vaší zóně, kterou bráníte, nemá náskok
k disku ale naopak k zóně – za každých okolností. Když pak někdo z hloubi pole utíká na
dlouhou, tento bránce si ho switchuje a včas
vyráží do zóny, aby zabránil dlouhé přihrávce
na bod.
Pokud jste v této situaci vy ten nešťastník,
jehož útočník mastí do zóny, buďte na ten
switch připravení. To znamená že vlajete za
útočníkem a vidíte že vám pomáhá spoluhráč,

někam do volného prostoru, pryč od obránce
co přibíhá a chce se vás přebrat.
Co dělat když už nemůžete
Tak to je v obraně trochu problém. Obecně platí, že na hřišti se odpočívá při útoku, v obraně
se musí jezdit. Máte v podstatě dvě možnosti,
jak si bránění ulehčit.
Buď můžete začít bránit více prostorově, to
znamená více switchovat a také hrát poach. To
ale jednak vyžaduje určité zkušenosti a jednak
souhru celého týmu. Někdy je to i cílená taktika, jako např. „poach do 5ti“, nebo „FM s poachem“. Nebo také různé kombinované obrany
osobní a prostorové, ale to už jsou speciální
záležitosti.
Druhá možnost už je spíš varianta „zkazit to co
nejmíň“. Tedy když nemůžete, nechte si útočníka utíkat směrem k disku. Dávejte si větší
náskok k vlastní zóně a když mastí k disku, tak
prostě pozvolna za ním. Když ho necháte utéct
k disku, v důsledku bude mít několik vteřin na
hod bez obrany – než k němu doběhnete.
Pokud byste ho nechali utéct do zóny, je to s
velkou pravděpodobností bod.
Takže nejlepším způsobem jak si odpočinout
při obraně zůstává – nelézt na hřiště.
No a to je asi tak všechno. Šlo by toho určitě napsat víc, ale to nebylo smyslem tohohle
blábolu. Doufám že to nevyznělo jako hromada příkazů co dělat, abyste si mohli zahrát se
zkušenějšíma pardálama. Mělo to být naopak
pár rad, které vám pomůžou pěkně si zahrát
bez zbytečných stresů.

Me2d (PD)

PS: Pokud nováčkům toto přišlo užitečné a
chtěli by další podobný článek o zkušenostech, napište mi povzbudivý mail a případně
i dotazy nebo tipy na téma.
PPS: Používám tady spoustu bee-termínů
bez vysvětlení (FM, poach, switch, swing
atd). Předpokládám že něco vás v týmu naučí
nebo že jste takové věci našli v materiálech
– něco myslím bylo sepsáno kdysi pro repre
od Papáho a možná že jsem nějaký slovníček
viděl i na webu ŽZ.
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akademické hry

ultimate s vysokoškoláky
O

d prvního ultimatového turnaje v
Čechách uběhlo dlouhých 15 let. Z vysokoškoláků roku 1992 se stali otcové a matky a
mnozí se chodí na ultimate jen dívat. I je určitě
potěší, že se po těch dlouhých letech podařilo
frisbee prosadit i do soutěží vysokoškolského
sportu. Po loňském nultém ročníku ultimatového akademického mistrovství v Brně zařadili
pořadatelé českých akademických her (ČAH)
v Liberci ultimate do programu her. Frisbee
se tak dostává do povědomí další skupině lidí
organizující sportovní soutěže v ČR.
Světové i evropské asociaci se podařilo na
Světové hry protlačit ultimate v kategorii mix a
na malém hřišti. Tlak na snižování počtu účastníků na OH a světových hrách je velký a zájem
o rozšíření počtu sportů na těchto událostech
je velmi limitován touto skutečností. Velkým
plusem naší hry je spolupráce obou pohlaví
v jediném týmu. Proto byla vybrána kategorie mix - 5x5 i pro vysokoškolskou soutěž. Při
ČAUS (česká asociace univerzitního sportu)
byla vytvořena pracovní komise, která bude
zajišťovat veškeré akademické soutěže a spolupracovat s ČALD. V komisi jsou pracovníci
kateder TV z UK Praha (Jitka Vorálková), z TU
Liberec (Helena Rjabcová) a z ČVUT Praha
(Jan Filandr).
Jediným nedostatkem letošní soutěže byla
nutnost přizpůsobení pravidel a z toho vyplývající účast pouze šesti týmů na finálovém
turnaji v Liberci. Z tohoto důvodu byla zorganizována „pražská“ kvalifikace. Té se zúčastnila
čtyři družstva ČVUT,ČZU,UK a VŠE.
Na malém, ale příjemném turnaji se v podvečerních hodinách utkal každý s každým. Turnajem prošla bez větších problémů ČZU, která
zúročila výhodu spolupráce hráčů i hráček z
týmu ŽZ a v turnaji až na malé zaváhání s
ČVUT (9:8) zvítězila. O další postupové místo
byl však sveden velmi tuhý boj. ČVUT zahájilo
těsným vítězstvím nad VŠE (8:7) pokračovalo velmi dobrým výkonem s favoritem turnaje
ČZU. Zde rozhodoval poslední bod. Došlo
k několika chybám na obou stranách až se
nakonec štěstí přiklonilo k ČZU. Mezitím v druhém utkání mezi UK a VŠE zvítězili ekonomové i přes mocný finiš UK (8:6). Poslední třetí
kolo se zdálo být formalitou, neboť ČZU měla
jasně přehrát VŠE což se podstatě stalo (12:7).
ČVUT mělo vyhrát nad UK která ještě v turnaji nebodovala. Zázraky se však dějí a tak se
přihodilo zdánlivě nemožné a univerzita zcela
jasně přehrála techniky (14:7). Tento výsledek
byl nejen překvapující, ale znamenal, i když za
pět minut dvanáct, jasný postup UK na turnaj
ČAH07. Loňský vítěz AM se tak neprobojoval
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ČZU

UK

ČVUT

VŠE

1

Kvalifikace
ČZU

-

10:4

9:8

12:7

2

UK

4:10

-

14:7

6:8

3

ČVUT

8:9

7:14

-

8:7

4

VŠE

7:12

8:6

7:8

-

Skupina A

ČZU

VFU

OU

p.v.

1

ČZU

-

13:2

13:4

2

2

VFU

2:13

-

10:4

1

3

OU

4:13

4:10

-

0

Skupina B

UP

UK

MU

p.v.

1

UP

-

9:3

9:7

2

2

UK

3:9

-

7:5

1

3

MU

7:9

5:7

-

0

do závěrečných bojů o medaile.
V Liberci se tak setkala družstva ČZU,VFU
(veterina a farmacie Brno), OU (ostravská)
v jedné skupině a UK Praha, MU (Masarykova Un. Brno), UP (Un. Palackého Olomouc)
ve skupině druhé. Účastníky přivítalo krásné,
lehce větrné počasí a velké hřiště s umělou
trávou.
I tento turnaj potvrdil, že sehranost a hráčské
zkušenosti jsou na straně ČZU. Skupinou prošla jednoznačně se dvěma vítězstvími a skórem 26:6. Druhým postupujícím z této skupiny
se stala VFU která i když v minimálním počtu
6 hráčů dokázala jednoznačně ostraváky kde
herní dovednosti Zelího a nadšení ostatních
nestačilo. V druhé skupině kralovali olomoučtí,
kteří svou dravostí dokázali přehrát jak MU tak
ve velkých výkyvech hrající UK. UK porazilo
MU a dostalo tak šanci zopakovat své loňské
druhé místo.
Semifinálová utkání potvrdila však nadvládu
vítězů skupin a do finále tak jasně postoupila
ČZU a UP. O bronz bojovali UK s VFU a pátou
příčku měli na dosah OU a MU.
V boji o 5.místo se prosadili nakonec ostraváci
kteří soustředěným tlakem udolali MU. Boj o
bronzovou medaili byl mnohem dramatičtější,
neb VFU si na začátku utkání získala tříbodový náskok, který však prohospodařila a UK
se podařilo v závěru utkání vyrovnat skóre. Na
obrat však již neměli sílu a „rektálka“ tak získala medaili pro Brno.
Vlastní finále bylo opravdovým vyvrcholením
turnaje. Kromě toho, že byly vidět krásné herní akce a hra dosahovala velmi dobré úrovně,
„Frkoti“ překvapivě většinu utkání vedli. V závěru se však projevila větší zkušenost a hráčské

[liberec]

semifinále
ČZU x UK		
UP x VFU		

9:6
11:7

o 5.místo
OU x MU

12:6

o 3.místo
VFU x UK		

6:5

o 1.místo
ČZU x UP		

10:7

dovednosti nejen vůdčích osobností týmů. Po
loňském bronzu se tak pražští zemědělci radovali a stali se prvními vítězi ČAH v ultimate.
Spirita s převahou získali OSTRAVACI.
Turnaj navštívila i ČT a tak jsme se ihned objevili v hlavních sportovních zprávách a kromě
slovní informace bylo i několik záběrů ze hry.
V roce 2008 bude ČAH organizovat brněnská
technika (VUT) a tak doufejme, že i oni náš
sport do her zařadí.
Pap(PD)

results
mixed
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ČZU (Praha)
UP (Olomouc)
VFU (Brno)
UK (Praha)
OU (Ostrava)
MU (Brno)

Spirit: OU

past 1/2007

propagace

training camp [praha ]
pořadatel: ČALD
ročník: 1.
místo: Praha 6 - Břevnov, hřiště ČVUT
datum konání: 14.-15.4.2007
cena: 200,- Kč
(v ceně byl zahrnut pronájem hřiště a sociálního zázemí, ubytování ve stanech, instruktoři
- pracovali bez nároku na honorář, zapůjčení
disků, jídlo na oba dny)
poměr kvalita/cena: akce byla z velké části
dotována ČALDem, kvalita akce o dost převyšovala cenu, kterou hráči zaplatili.
kvalita hřiště: odpovídající hře začátečníků
a potřebám tréninku, mohlo by být i lepší ale
stačilo
snídaně: turnajová klasika
oběd: lehká polévka
večeře: luxusní mňamka z restaurace s
možností i pro vegetariálny

O

d roku 2005 vzniklo v Čechách několik
nových týmů ultimate frisbee - Létající
Cirkus, Peace Egg, Threebones, Exit, Chlupatá Žába..., většina těchto týmů nemá ve svých
řadách zkušené hráče, kteří by mohli těm
méně zkušeným týmům předávat lety nabyté
zkušenosti. Informace o tom jak hrát frisbee
ultimate najdete na Internetu, nebo jen ve
vzácně se vyskytujících skriptech či videonahrávkách vydaných ČALD pro potřebu školení
učitelů. Můžete tedy strávit hodiny louskaním

anglických příruček, či studiem pravidel, ale
pokud se opravdu chcete naučit finty s létajícím talířem je tím nejlepším praktická zkušenost. Toho si byli vědomi jak organizátoři, tak
účastnící historicky prvního Frisbee Ultimate
Campu pro nováčky, kterých se na hřišti sešlo
zhruba sedmdesát. Na následujících řádcích
najdete stručný report z proběhlé akce.
Účastníci byli rozděleni do několika skupin,
ve kterých se věnovali základním dovednostem: házení, pivotování s diskem, markrování,

základním náběhům, obraně v poli, základní
herní taktice. Ochotně se jim věnovali zejména
členové Prague Devils a Terrible Monkeys.
Dojmy účastníků byly vesměs velmi kladné,
organizátoři plánují uspořádání podzimního
training Campu pro mírně a středně pokročilé
ve dnech 22. a 23. 9. 2007.
Fotky, videa, reporty najdete na:
http://threebones.frisbee.cz/training_camp.
htm

Reakce účastníků :
Z víkendu jsem měl jenom pozitivní a dobré pocity. Nejvíce mne potěšil přistup všech
instruktorů k účastníkům: profesionální, přátelský, jasný, naučný, motivující, pohodový. Zkrátka jsem trénoval s pocitem, že chci a ne, že
musím. Organizačně jsem byl také spokojen:
dobré jídlo, možnost přespat, příjemné prostředí na okraji Prahy, dostupnost z nádraží, večerní program, pitný režim, vyšlo i krásné počasí.
Proto díky všemu výše uvedenému létala
celý víkend ve vzduchu pohodová atmosféra,
odkud si každý odnesl nejen nové zkušenosti
ale i pocit skvěle stráveného víkendu.
David PETR (Létající cirkus)
Díky moc za uskutečnění Training Campu na
Strahově. Jsem rád, že jsem se akce mohl
zúčastnit. Líbilo se mi i jak byla akce zorganizována, takže nemám co vytknout.
Tobiáš

létat je tak snadné
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kecy - hecy
Atrofované Ruce / Plzeň
atrucplzen@centrum.cz
atruc.pc.cz
BOA / Chrast u Chrudimi
boateam@seznam.cz
www.boateam.unas.cz
Exit / Ústí n.L.
frisbeeul@email.cz
www.volny.cz/frisbeeul
FrkotTeam / Olomouc
zdenek.krakora@centrum.cz
www.frkot.cz
F.U.J. / Praha
paccommodation@volny.cz
fuj.letna.cz
Hot Beaches / Praha
hot_beaches@hotmail.com
Létající cirkus / Hradec
Králové
vosecek.jirka@inmail.cz

tomášek a jirka to vědí nejlíp
>>> PD u stolu na párty:
Holoubek stále nemůže dopít poslední pivo.
Všichni okolo něj vykřikuj: „Pí, vole, no tak pí.”
Bobeš dodává: „Jo, vole 3,16.”
Holoubek kontruje: „Vždyť pí je 3,14.”
Bobeš: „A jó, vole.”
>>> Kačerr ŽZ: „Já jsem úplně největší introvert.“ (v rámci konverzace v hospodě po Opičárně)

Peaceegg / Písek
team@peaceegg.net
www.peaceegg.net

>>> z nejmenovaného zdroje TM :
Minule nám na trénink přišel nováček a Kryštof do něj hned začal hučet.
A já si říkám: „Je to úlně v pytli. On z něj mohl být hráč a bude z něj Kryštof!”

Prague Devils / Praha
info@praguedevils.org
www.praguedevils.org

>>> „Cukr ani sůl nepatří k vrcholům zdravé výživy. Já však
přesto jednoznačně preferuji sůl.”
(Mezo u nápojového automatu, aniž by se ho kdokoliv na cokoliv ptal.)

Pražská 7 / Praha
p7@seznam.cz
p7.actum.cz

>>> „Ty jo, proč si to někdy nedělám doma sama?!” (Radka o protahování)
>>> Jájes našla slimáka ve spací
hale:
„Fůůůj!”
Nese ho ven: „Tyjo, když ho
vezmeš do ruky, tak normálně
ztuhne...“
Frankie: “A když ho vezmeš do
pusy, tak taky ztuhne ;).”

Rektální vyšetření / Brno
rektalka@centrum.cz
rektalka.tym.cz
Terrible Monkeys / Praha
monkeys@email.cz
monkeys.jinak.cz
Threebones / Třeboň
david.viktora@centrum.cz
threebones.frisbee.cz

>>> Lukáš Pd i Kawasaki jsou
smutní, móóc smutní...

Žlutá Zimnice / Praha
list@zlutazimnice.cz
www.zlutazimnice.cz
3SB / České Budějovice
tym@3sb.org
www3sb.org

za ??
a opět známá dvojka :)

Kdy příští Past vyjde záleží především na Vás !
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