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v tomto čísle:
zimní discgolfová liga
european ultimate championship series
shrnutí ligových turnajů
rozhovory
a mnohem víc... :)

li g

občasník, slunečník a v ě trn ík o fris b e e

Vážený příteli, sportovče!
... mlask, držíš ho v ruce a zahajuješ
pivotovací balet nebo mlask vystřihneš
vítězný tanec v koncové zóně ...
Co na tom, že ti většinu roku nikdo
nerozumí. Od dubna do konce října
pořád a stále častěji mlaskáš. Máš to
moc rád. A když máš někdy zimní depku, mrkneš do komory na kopačky ,
na kterých pořád ještě drží bláto z HH

cupu a řekneš si možná: těch pár týdnů
to ještě vydržím. Jaro je na spadnutí a
tu chvíli než opravdu příjde si můžu
zkrátit třeba čtením.
Tentokrát Ti tedy nabízíme na převážně
ještě zeleném podnosu dva rozhovory,
shrnutí české ligy, mistrovství republiky, CELu a evropské klubové soutěže.
Novinkou je pak článek o dogfrisbee.

Vše je pochopitelně doprovázeno bohatou fotodokumentací ...
... mlask měkká tráva šustí pod nohama, ty běžíš a celým tělem cítíš jak
prorážíš vzduch, cítíš vůni posekané
trávy, vnímáš sílu letícího disku, vnímáš krásu jeho letu a ... mlask

Tvoje redakce
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Česká Asociace Létajícího Disku
P.O.BOX 199, 160 41, Praha 6
cald@cald.cz, www.cald.cz
Zápis ze schůze VR ČALD č. 2007/71
Datum konání schůze: 9. 10. 2007
Místo: Monitor CE
Přítomni: Lucie Frišová, Jana Vejmelková, Petr
Haering, Zdeněk Bouška, Michal Ševčenko, Štěpán Materna, Jiří Vaníček
Nepřítomni omluveni: Martin Slížek, Lukáš
Filandr, Radka Balážová
1. Hodnocení Training campu
- řešení financí
- hodnocení lidí

past 3/2007
frisbíjový občasník
ředitelé a vydavatelé:
vize - Dejf ;)
koordinace - Radka
grafika - Pipi
redakce:
rozhovory, reporty - Zelí
discgolf - Dr. Úd
web, skautské frisbee - Kačer Hradec
odborná konzultace:
Katy
jazykové korektury:
Klárka
kontakt a předplatné:
past.redakce@gmail.com
past.tymy.cz
foto:
lukasicek, webové stránky týmů, malochův foťák
foto na obálce:
duch báječných dovolených

létat je tak snadné

9.Členské poplatky + databáze a webové rozhraní pro týmy
Možnost nového řešení systému členských poplatků. Navrhnout týmům, že týmové poplatky, zodpovědnost za placení se převede na tým/kalendářní
rok. Je potřeba sjednat schůzku se zástupci týmů
a zprovoznit databázi členů ČALD.
Čubčák má za úkol vytvořit jednoduchou databázi, kterou případně postupně vylepšíme.
Jednání se zástupci týmů má na starost Héřa.
Členské příspěvky: v řešení...
Radka zjistí skutečné režijní náklady ČALD a od
nich se bude odvíjet výše startovného.

2.Granty a Výroční zpráva
- vyhodnocení stavu, stanovení priorit

10.Sponzoring

3. Komunikace ve VR
- diskuze na týmech, založena nová diskuze
"důležité" neboli úkolník

Zápis ze schůze VR ČALD č. 2007/72

4. Web
- soutěž: Písečtí – zpracování grafiky
- návrh zveřejnění zpráv o turnajích na webu
(Maloch)
- návrh struktury: úvodní stránka hlavně formou
atraktivních informací pro veřejnost, které nepotřebují tak častou aktualizaci, rozcestník do dalších sekcí.
- sekce pro hráče zaměřena naopak více na
obsah – více konkrétních informací
5. Zimní soutěž
- priorita zveřejnění turnajové listiny
- poptat haly: Plzeň, Budějky, ...?
6. Nápady ohledně EUCF
- kvalifikace by letos měla být dříve, tak aby si
hráči mohli zajistit levnou dopravu
- naplánováno vznesení připomínek
7. Hodnocení Ladronky
Pozitivní reakce, dvě freestyle exhibice a jedna
ultimate. Pro příští rok by bylo možné vyjednat
více exhibicí.
Lidé kupovali disky a zajímali se.
Veletr hraček padl, pro příští rok je spolupráce
opět možná.
8. WUGC 2008 Vancouver
Koordinátorka juniorů ve Vancouveru nabízí podporu, otázkou zůstavá, do jaké míry a nakolik je to
pro nás relevantní a využitelná pomoc.

Datum konání schůze: 13. 11. 2007
Místo: Monitor CE, Praha 3
Přítomni: Lucie Frišová, Jiří Vaníček, Jana Vejmelková, Radka Balážová, Zdeněk Bouška, Michal
Ševčenko, Štěpán Materna, Lukáš Filandr
Nepřítomni omluveni: Martin Slížek, Petr Haering
1. Organizace VR a ČALD – členská základna
Přesměrování vr@cald.cz, cald@cald.cz – Michal
osloví Kačera, aby tyto adresy uzavřel nečlenům
VR, pro širší debatu zástupců týmů bude vytvořena nová adresa (diskuse).
- registrační kartičky: přelepky na rok 2008 – Zařídí Jirka V. s Ivánkem
- zbývající kartičky jsou u Jana Malého
- databáze členů je připravena k použití
2. Rozvoj
AH 2008
Přihlášené týmy: VŠE, ČVUT,…
Jana zavolá Rektálce
Den diabetu (měl být 14.11) – odvolán
Vytvoření seznamu se stavem materiálu! Je nutno řešit v blízké budoucnosti
3. Komunikace ČALD
Zástupce týmů pro komunikaci s ČALD – měl
za úkol Héřa (bez výsledku?), týmy osloví tito
zástupci VR (do 23.11).
OK – Slatiňany, Fuj, TM, P7, ZZ, PD
Jana – ČB, Písek, Rektálka
Lucinka – Frkot
Maňas – Hradec
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Současní zástupci:
P7 – Zdenek Bouška
Fuj – Jana Vejmelková
TM – Ondřej Novák
ZZ – Michal Ševčenko
PD - Lukáš Filandr
4. Sponzoring
Jana zavolá Davídkovi ohledně sponzoringu.
5. Granty
- vyúčtování grantu – Radka
6. Web
Hotová termínovka.

- zbývající kartičky jsou u Jana Malého
- zajistit, ať jsou hotové do turnaje v Chomutově
- je nutno poslat informační mail zástupcům týmů
a na haló.
Čupčák se domluví s Kačerem na hostingu databáze na jeho serveru.
Vzhledem k malé účasti se detaily a informace
ohledně placení příspěvků vyřeší na vr.tymy.cz
nebo mailem.
Databáze členů je připravena k použití.
2. Rozvoj
Vytvoření seznamu se stavem materiálu! Je nutno řešit v blízké budoucnosti. Bere si na starosti
Zdeněk.

Zápis ze schůze VR ČALD č. 2008/74
Datum konání schůze: 3. 1. 2008
Místo: Monitor CE, Praha 3
Přítomni: Lucie Frišová, Radka Balážová, Petr
Haering, Jiří Vaníček, Štěpán Materna, Lukáš
Filandr, Zdeněk Bouška, Michal Ševčenko, Jana
Vejmelková
Nepřítomni omluveni: Martin Slížek
1. Organizace VR a ČALD – členská základna
Registrační kartičky: přelepky i kartičky budou
hotovy do Chomutova – má na starosti Jiří Vaníček.
Jan Novák nám dovolí umístit databázi na svém
serveru.

7. Výroční zpráva
8. Zimní soutěž
MR Open – Zdeněk se dohodne s Ivanem Fuj
možnost pořádání HMR v Brně.
MR Open + Ženy proběhne na začátku března.
MR Mix – bude v Chomutově 26. - 27. 1.
9. Repre
Plážové ME ve Francii
Čekáme na bližší info od organizátorů ohledně ME.
Ve chvíli, kdy budeme mít seznam zástupců týmů,
pošleme výzvu k přihlašování.
Atruc se přihlásili jako zájemci o sestavení týmu.
Zájem projevili i PD.
10. Liga 2008
Open
Lukáš pošle na Halo oficiální stanovisko k reakci
Libora, výzvu k přihlášení organizátorů letních
ligových turnajů, info o zachování stávajícího
systému.
Lukáš přepracuje systém nasazení týmů na MR.
Apel na týmy zdůrazňující podepsání antidopingové charty. Pro ligovou soutěž vyhlašujeme povinnost stejných dresů (jedna barva a stejný potisk).
Uvažujeme o nákupu rozlišovacích vest.
Mixed a Ženy – bude konáno pouze mistrovství
Zápis ze schůze VR ČALD č. 2007/73
Datum konání schůze: 5. 12. 2007
Místo: Monitor CE, Praha 3
Přítomni: Lucie Frišová, Jana Vejmelková, Radka Balážová, Zdeněk Bouška, Michal Ševčenko
Nepřítomni omluveni: Martin Slížek, Petr Haering,
Jiří Vaníček, Štěpán Materna, Lukáš Filandr
1. Organizace VR a ČALD – členská základna
Registrační kartičky:
- přelepky na rok 2008 – zařídí Jirka V. s Ivánkem
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3. Komunikace ČALD
Úkoly splněny rozeslány první e-maily, ale komunikace ze strany některých týmů zatím vázne.
Jana obvolá ty, co neodpověděli.
4. Sponzoring
5. Granty
Postrádáme propagační leták FRISBEE.
Leták je potřeba znovu vytisknout, Lucinka ho
pošle Maňasovi a ten ho upraví do pdf formátu
pro ofsetový tisk, také upraví ULTIMATE, GOLF
sekci.
- Štěpán pravidla – do 23. 11. dořeší s Papám
- vyúčtování grantu – hotovo
- Radka doplní finanční zprávu
Odsouhlasen výtisk 100 ks skript na náklad ČALDu
z rozpočtu na rok 2008. Všichni byli pro.
6. Web
Termínovka funguje dobře, pochvala Čupčákovi.
7. Výroční zpráva
8. Zimní soutěž
MR Open a ženy bude 1.-2.3.2008 v Brně.
9. Repre
Plážové ME ve Francii - Jiří Blahou se ujme organizace a zjišťování týmů na plážové mistrovství.
Do 15.12. je nutno poslat info o obsazení kategorií organizátorům.
10. Liga 2008
12. WUGC 2008
Čupčák zjistí deadliny.
13. Ostatní
Čupčák převezme klíče od Héři a bude vybírat
P.O.Box.

Členské poplatky na rok 2008:
- zodpovědnost za výběr příspěvků přechází na
jednotlivé týmy. Za každý tým bude mít jeden
zástupce práva administrátora pro vstup do elektronické databáze seznamu členů a bude zodpovědný za vyplnění seznamu členů a následný
výběř příspěvků
- poplatky pro hráče a fanoušky, kteří se chtějí
stát nebo již jsou členem ČALD jsou:
- 50 Kč za člena (jedná se o jednorázový členský poplatek, členství je doživotní, člen se
nemůže aktivně účastnit valné hromady)
- 200 Kč za aktivního člena (podmínka účasti v
mistrovské soutěži, člen se účastní valné hromady a rozhoduje o dalším působení ČALD)
- nový člen, který zaplatí poplatek za aktivní
členství je osvobozen od jedorázového příspěvku a stává se automaticky doživotním
členem
- nový člen, který zaplatí jednorázový poplatek 50 Kč a během roku se bude chtít zúčastnit mistrovské soutěže musí doplatit 200 Kč
- seznam členů musí být vyplněn před prvním
mistrovským turnajem (v našem případě MR ČR
MIX v Chomutově) a poplatky můžou být zaslány
na účet ČALDu nebo předány v hotovosti členovi
VR a to nejpozději hodinu před prvním zápasem
turnaje
- s týmy, které se nezúčastní mistrovství se výběr
poplatků domluví individuálně
- za všechny členy musí být týmem zaplacen příspěvek nejpozději půlhodinu před prvním zápasem
turnaje na daném turnaji
- týmy před začátkem ligového turnaje musí odevzdat soupisku týmu, soupisku je možno vygenerovat z databáze nebo vyplnit ručně. Pokud tým
včas neodevzdá soupisku nebo bude na soupisce
nový hráč, za kterého tým nezaplatil, bude tým
penalizován pokutou ve výši 200 Kč
- administrátoři mohou průběžně doplňovat i platit příspěvky za nové hráče nebo za staré hráče,

past 3/2007

ze schůzí
ktěří se stali aktivní během roku
- Michal Ševčenko upraví databázi, aby vyhovovala výše zmíněným požadavkům a jakmile bude
připravena pošleme e-mail zástupcům týmů
Hlasování o příspěvcích na rok 2008:
pro 8, proti 0, zdrželo se 0
2. Rozvoj
3. Komunikace ČALD
Seznam kontaktů bude uložen na vr.tymy a bude
průběžně aktualizován.
4. Sponzoring
Štěpán Materna měl několik schůzek se společnostmi zabývajícími se sháněním sponzorů pro
sportovní odvětví – bohužel vše neúspěšně.
Jana Vejmelková kontaktovala Davida Nováka
ohledně slíbených podkladů – zatím nepřišly,
zkusí to naposledy.
Radka Balážová zjistí možnost začlenění smlouvy
o sponzorském daru z prosince do našeho účetnictví za rok 2007.

i

trovství, nedaří se sehnat sponzory a mistrovství
je hlavně díky letenkám velmi drahé.
13. Ostatní
- zaplacen P.O.Box na další rok
- dluhy ČALDu:
- většina dluhy splatila, zbývající mají domluveny buď individuální splátky, nebo byli upozorněni na nutnost splacení do 29.2. 2008,
pokud tak neučíní, nebudou se moci až do
splacení zúčastnit mistrovské soutěže
- pro příště bude uvedena na smlouvách sankce za nedodržení splátek
- časopis Past:
- Radka Balážová se na nás obrátila s prosbou
o podporu Pasti, jak finanční, tak fyzickou, VR
s podporou souhlasí do příště si připravíme
návrhy jak pomoci vydavatelům

3. Sponzoring
4. Granty
5. Výroční zpráva
6. Zimní soutěž
MR OPEN a ženy bude 1.-2.3.2008 v Brně.
Počet týmů je neomezen. Organizátor zdůrazní
týmům vybírání poplatků a zápis hráčů do soupisek nejpozději do 21. 2. 20008.
Do 22.2. dostane Lukáš Filandr seznam týmů pro
vytvoření rozpisu.
VR je ve spojení s organizátory z Brna.
7. Repre
Plážové ME ve Francii – spuštěna diskuze na
beach.tymy.cz. Organizuje Jiři Blahout.
8. WUGC 2008
Hledáme sponzora, jinak je účast reprezentace
ohrožena.

5. Granty
Letáky budeme tisknout dva – o disgolfu a ultimate. Jiří Vaníček pošle VR konečnou verzi k poslední korekci před tiskem a předá ji Lucii Frišové.
Lucie Frišová zajistila tiskárnu.
Kordinace dokončování:
K pravidlům bylo několik připomínek, Štěpán
Materna je zpracuje do 12.1. – jako příloha do
skript.
Tomáš Veselý připraví závěrečnou verzi skript do
8.1., s Janou Vejmelkovou je projdou a předají
Kateřině Linhartové ke korektuře.
Radka Balážová dokončila finanční zprávu.
6. Web
29.-30.3. Vienna Winter League Jana Vejmelková
pošle Michalovi Ševčenkovi informační e-mail.
7. Výroční zpráva
Jana Vejmelková napíše úvodní slovo předsedy.
8. Zimní soutěž
Zápis ze schůze VR ČALD č. 2008/75
9. Repre
Plážové ME ve Francii – Jana Vejmelková zaslala
organizátorům informaci, že na 100% do Francie
pošleme open a mix a na 50% ženy a mastry.

2. Komunikace ČALD
Seznam kontaktů je uložen na vr.tymy a bude
průběžně aktualizován.

9. Termínovka:
1. ligový turnaj Open – 19.-20.4. 2008 nebo 26.27.4. 2008 – zařizuje Písek
Chrast – 3.-4.5. 2008
WUB Francie – 8.-11.5. 2008
1. training camp – 10.-11.5. 2008
1. CEL – 17.-18.5. nebo 24.-25.5. 2008
2. ligový turnaj Open – 31.5.-1.6. nebo 7.-8.6.
2008
Amsterdam – 13.-15.6. 2008
MČR Open + Ženy – 21.-22.6. nebo 28.-29.6.2008
(Třebechovice – zařizuje Michal Ševčenko)
2. CEl – 5.-6.7. 2008
WUGC 2008 Vancover – 2.-10.8. 2008
Manic Miner (SK) – 16.-17.8. 2008
EUCR – 29.-31.8. 2008
MRČR MIX – 13.-14.9. 2008 – České Budějovice
Finále CEL MIX – 20.-21.9. 2008 – Frkot
EUCF – 26.-28.9. nebo 3.-5.10. 2008
2. training camp – 26.-28.9. nebo 3.-5.10. 2008
10. Sport Prague
20.-23.2. 2008
Jiří Vaníček se domluví s Pavlem Voloczkem, na
spolupráci a nákladech na stánek na této akci.

10. Liga 2008
Návrh systému ligy – změny
Hlasování pro: 8 proti 0 zdržela se 0

Datum konání schůze: 4. 2. 2008
Místo: Monitor CE, Praha 3
Přítomni: Petr Haering, Jiří Vaníček, Lukáš Filandr,
Zdeněk Bouška, Michal Ševčenko, Jana Vejmelková
Nepřítomni omluveni: Martin Slížek, Lucie Frišová, Radka Balážová, Štěpán Materna

12. WUGC 2008
Michal Ševčenko zjistil deadliny, s Petrem Haeringem si berou na starosti zjištění zájmu o mis-

1. Rozvoj
Seznam akcí bude uložen na vr.tymy a bude se
průběžně uktualizovat.

12. Ostatní
Michal Ševčenko pošle na účet ČALD peníze za
náklady na dresy a daně týmu Žlutá zimnice.

létat je tak snadné

11. Rozpočet
Hlasování: 6 Pro, 0 Proti, 0 se zdržel
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co se děje
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etický kodex hráče ultimate
aneb budeme si povinně čistit zuby?

C

elý tento článek je reakcí na Liborův mail z listopadu, kdy se vyjadřoval k soutěžnímu řádu
a zanesl do připomínek také téma Antidopingové
charty, kterou ČALD podepsal a následnou diskuzi, kterou jsme o tom měli na nejbližší následující
radě. Myslím, že diskuze byla spíše neformální a
rozhodli jsme se toto téma nechat na později.
Z praktických důvodů; antidopingová charta otevřela celou velkou kapitolu nejen dopingu, ale
základního slušného chování, celkového vystupování asociace v kontrastu k realitě dění na frisbee
scéně, narůstající počet dětí a mládeže organizované pod ČALD, aktivity na kterých se podílíme a
které mají charakter aktivit propagujících zdraví
životní styl…Prostě to muselo přijít.
ČALD už dávno není uskupené pár přátel disku,
bandy nadšenců, kteří obrážejí turnaje…ČALD
roste, pomalu, ale roste, pokud má nějak fungovat a vystupovat vůči veřejnosti a hájit zájmy
lidí sdružených pod ním (o což se podle mého
nejlepšího svědomí snažíme), musí pro to vytvářet
struktury, určovat alespoň základní pravidla, i když
to má za následek pocit nesvobody některých
jedinců a nemožnost vyhovět všem.
Jde tu o lidi, ale ne o jednotlivce a především
tu jde o dobré jméno Ultimate a Frisbee obecně,
tady na našem malém českém pískovišti stejně
jako navenek.
Myslím si, že to je to, co nám často ubírá sílu
a rychlost v rozhodování, ta naše snaha (chvályhodná a přirozená) nikomu neublížit. Neomezovat.
Obava nést zodpovědnost za tvrdší rozhodnutí
a bojovat za jeho dodržování, protože se máme
všichni rádi, protože většina z nás hraje od dob,
kdy ČALD byl ta bandička…Jenže jsme na trhu s
jinými sporty, chceme mít úspěch ve světě, chceme si držet knowhow a vychovávat další generaci
hráčů. A pokud kolem nás dochází k jisté „profesionalizaci“ jiných sportů (teď nemyslím komerci,
přehnanou strukturalizaci, funkcionářství a bůhvícoještě), neměli bychom usínat a stagnovat, ale
chovat se tržně a dovolit si jistý posun a vývoj.
Plánovat trochu budoucnost, jinak se může stát,
že si někdo časem akredituje trenérské zkoušky
pro Frisbee, vytvoří jinou asociaci a bude vybírat
tučné příspěvky. Trochu futuristická představa,
není z mé hlavy, ale posloužila jako dobrý příklad
a ne úplně nereálný.
Jenže naše první generace nám pomalu šediví
(a moudří), a snaha o omlazení často naráží i na
nelehký vstup na „bitevní pole“, kde vše funguje
spíše tak ze zvyku, na bázi přátelství, ale kde je
těžké se z důvodu nedostatku pravidel orientovat,
když nemáte někoho, kdo by vás do toho všeho
postupně zasvětil (srovnání PeaceEgg s Márou
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a Chlupatá Žába jako solitérní tým mladých lidí).
A pokud jde o tu opravdu mladou generaci, kterou bychom si mohli vychovat, vytrénovat, je to
ještě složitější, protože za ni stále ještě rozhodují
rodiče a rodiče jsou ze své podstaty opatrní a
chtějí vědět, co jejich děti dělají o víkendech, jak
jsou nastavená pravidla, a kdo je vlastně zodpovědný.
Pokud má ten zodpovědný být ČALD (zastoupen výkonnou radou a valnou hromadou), jak
tomu je v případě rozvojových aktivit (training
campy), ligových turnajů apod. musí mít ČALD
šanci si pro to vytvořit jistá pravidla, kterými se
může chránit a která budou dodržována (protože
přesto, že jsou to pravidla, jsou ze své podstaty
dobrá a prospěšná).
Já se k těm zubům dostanu…
Takže se nabízí udělat krok za antidopingovou
chartu, krok dál a zahrnout i ta další témata a
vytvořit něco jako Etický kodex hráče Ultimate.
Mluvím o Ultimate, protože zahrnuje největší skupinu členů ČALD a protože má dosud zdaleka
největší příliv mládeže atd.
Ale aby se něco takového stalo, a nešli jsme
úplně proti zdi, cítím, že by tu měla proběhnout
veřejná diskuze, jestli je něco takového vůbec
potřeba a pokud ano, tak jak to prosadit (např.
chování v rozporu budou lidé zahrnovat do hodnocení Spirita…), co bude obsahem a co se stane,
když se to nebude dodržovat.
Nařízení přicházející shora, ukazují se býti
něčím, co lidé nikdy nepřijmou za vlastní. Může
to mít odlehčenou formu. Může být něco, co si
každý rád přečte a třeba se i zasměje, ale také
zamyslí.

Co by mělo být obsahem?
Když se celá myšlenka dostavila na základě
té zmíněné Antidopingové charty, pátrala jsem
trochu po jejím znění a po tom, jak se nás případně může dotýkat to, že jsme ji podepsali. Pokud
vás to alespoň trochu zajímá, doporučuji navštívit
stránky www.antidoping.cz.
Celá problematika dopingu je složitější, vycházím však z toho, že většina zakázaných látek se
nikomu z nás nikdy nedostala ani do ruky (když
pominu lékařský a zdravotnický personál v našich
řadách při výkonu povolání). Jediné, co se nás
může dotýkat je užívání a distribuce Marihuany.
Marihuana je od 1.1.2004 zakázána ve všech
sportech, stejně jako ostatní kanabinoidy, hašiš
atd. Je tedy na seznamu specifických zakázaných
látek.
Citace z výše uvedené webové stránky:
Látka bude zařazena na Seznam, pokud maskuje
Použití jiné látky nebo pokud budou splněna dvě
z následujících tří kritérií :
(1) má schopnost zvýšit sportovní výkon;
(2) představuje potenciální ohrožení zdraví;
(3) je v rozporu s duchem sportu.
Žádné ze tří kritérií výše uvedených samo o sobě
nedostačuje k tomu, aby látka mohla být zařazena
na Seznam…
Ale v chartě stojí též boj proti dopingu formou
prevence, osvěty a kvalitního tréninku…
Hájit zájmy fair play a chránit zájmy všech, kteří
se sportovních soutěží zúčastňují….
Co se týče alkoholu, ten je zakázán pouze u
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názor
některých sportů, kde si to federace odsouhlasily
a dělají testy (podle čeho vzniká nárok či povinnost na zákaz konzumace alkoholu a produktů
na bázi alkoholu ( i některé medikamenty…) jsem
nezjistila). V zásadě jde o sporty se střelbou, nutností řídit vozidlo či jiný motorový prostředek a
bojové sporty... osobně si myslím, že alkohol prostě na sportoviště nepatří, když pominu závěrečné
vítězné šampíčko.
Metody shromažďování a důkazní břemeno přichází na řadu v případě, že dotáhneme závazek
vůči chartě k dokonalosti. Takže členové VR nafasují testery a každé ráno jim počůráte papírek a
odevzdáte nějaký ten mililitřík krve….ne. Alespoň
doufám, že ne. Přiznávám, že do legislativy jsem
ještě tak hluboko nepronikla.
Kdyby to někoho zajímalo, či tomu rozumí lépe
a chtěl mi pomoci, uvítám, když dostanu k celé
problematice další výklad.
Toliko asi k Antidopingové chartě, výše uvedené informace byly čerpány z webových stránek
Antidopingového výboru ČR a máte možnost je
zde nalézt v plném znění.
Teď udělám ten pomyslný krok za chartu a nastíním některé další oblasti, které by měl/mohl náš
etický kodex ošetřit:
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E Požívání dalších návykových látek, které jsou
zakázané do určitého věku, na turnajích (alkohol,
cigarety, jiné lehké drogy), a s tím související lidé
pod vlivem na hřišti, lahve povalující se okolo hřiště. Týpci ve sportovním oděvu s jointy a cigaretami
v dohledu hřiště…
Můžeme to nějak účinně kontrolovat? Chceme?
Bereme tím někomu svobodu, nebo chráníme
děti a ty, kteří mají právo nedýchat odér alkoholu
a cigaretový kouř během sportovního výkonu a
aktivního trávení volného času?
E Hygiena a podmínky k jejímu provádění
– tedy možnost oddělených šaten a sprch, kterou nebude nikdo porušovat, u dětí a mládeže
povinně, jinak máme na krku mravní ohrožení
mládeže…Ohleduplnost vůči druhým, tj. některé
věci patří do našeho soukromí a nechme si je
tedy do soukromí…
E Čistění zubů – konečně! Tohle je spíš pro
zasmání, i když…znáte to, v neděli ráno nastoupíte na lajnu, rozběhnete se… a ve chvíli, kdy k
vám přistoupí soupeř či v závěrečném kolečku…
byste padli, přesto, že jste nepařili, máte omamný
pocit…a možná by stačilo, kdyby si soupeř vyčistil
ty zuby;)…
E Slovník na hřišti, slušné vystupování – jednak

je to součást spirita, jednak je tu zase ta mládež a
také veřejnost, média a rodiče, kteří se chodí na
turnaje dívat a pak slyší na hřišti cosi o (promiňte
mi to) o zmrdech a podobně…chápu, že v zápalu
hry je někdy těžké se udržet a často se jedná „o
přátelskou připomínku do vlastních řad“, ale věřte
mi, někteří z vás mají opravdu pronikavý hlas…
Dobrá poučka mého kamaráda: „mluv tak, jak by
si mluvil před vlastními dětmi.“
Takže chceme podporovat Spirita, fair play,
vychovávat budoucí generace a jít jim příkladem,
aktivně propagovat zdravý životní styl… nebo
budeme radši hájit zájmy jednotlivce a svobodu
všeho druhu?
Přemýšleli jste někdy o těchto tématech?
Řešíte něco podobného v týmu, třeba když přijde mladý nováček a vy jste za něj zodpovědní
na turnaji?
Máte zkušenosti z jiného sportu a soutěží vyšších úrovní (přeci jen, hrajeme národní ligu)?
Máte pocit, že jsem příliš extrémní v některých
navrhovaných bodech?
Máte zájem se aktivně podílet na shromáždění
všech důležitých podkladů a tvorbě takovéhoto
materiálu, který by byl podstoupen Valné hromadě?
Uvítám jakoukoliv konstruktivní reakci.
Lucie, PD a VR

filosofická úvaha na téma práce VR
B

ýt členem VR (výkonná rada ČALD) je často vyčerpávající, doplněno pocity zmaru a
motání se v kruhu. Často je to ale taky moment,
kdy se učím, ať už vzít si zodpovědnost, mít ji a
dotáhnout ji do konce, či jen zapojit hlavu, přemýšlet o věcech, o kterých bych normálně vůbec
přemýšlet nemusela a nakonec to vše formulovat,
kultivovaně (ne vždy se v rozjeté diskuzi daří…)
sdělit ostatním. Často se také učím, kde jsou mé
lidské hranice.
Nejradši mám, když je sranda, když máme
na radě „AHA“ a nakonec najdeme to správné
řešení a když vnášíme do práce nová témata a
více než výkonnou (executive) se stáváme, jak
to říct, zákonodárnou či spíše podnětnou (statutory). Myslím si, že bychom neměli být radou
„výkonnou“, výkon by měl obstarat zaměstnanec, toho ČALD bohužel posud nemá a nějakou
chvíli mít ještě nebude (můj skromný odhad situace). V ideálním světě bychom ho měli, tím by se
významně (!) odlehčilo celé VR (v posledních
volebních obdobích hlavně Janičce), která by tak
nemusela trávit čas věcmi jako je pošta, poplatky,
komunikace s WFDF, příprava veškerých jednání,
zařizování cen na turnaje, účtování grantu a tak

létat je tak snadné

bych mohla pokračovat…A konečně bychom měli
dost času tvořit budoucnost ČALD a frisbee v
ČR. Na začátku by to bylo těžké, protože ono je
vždycky těžší vytvářet rámec, určovat strategii,
dlouhodobě plánovat, než dělat krátkodobé úkoly,
které si můžeme odškrtnout v seznamu a které
jsou tak nějak vidět. Tahle práce by byla návratná
až za rok dva, či déle.
Myslím si, že se nám to pomalu, ale jistě daří. Po
malých krůčcích vnášíme diskuze o dlouhodobých
rozhodnutích (mluvím o období, ve kterém jsem
ve funkci, o současném týmu, co bylo před tím
nemohu hodnotit a ani nechci). Proto vždy uvítám,
když nám někdo z hráčů „přidělá práci“ a hodí na
stůl nějaké téma, dotaz, rozjede polemiku, kriticky
se vyjádří k nějakému našemu rozhodnutí. Někdy
mě to v první chvíli trochu mrzí, či i štve (budu
upřímná), protože kritizovat je snadné a práce,
která za tím proběhla leckdy není vidět (ale na tom
máme velký podíl my sami, nedáváme o sobě asi
dost vědět). Ale později si vždycky musím přiznat,
že nás to někam posune a mám pocit, že to tu
trochu žije a někoho vůbec zajímá, co se děje.
Byla bych ráda, kdyby tahle diskuze byla živější. Kdyby členská základna a VR nebyly dvě

oddělené nádoby, které se o sebe občas otřou,
ale spíš takové přesýpací hodiny. Prostupné na
obě strany. Myslím, že na to potřebujeme nějakou
platformu, kde bude diskuze probíhat a kde bude
přístupná všem, kdo projeví zájem se více či méně
zapojit. Tak nějak doufám, že tímhle místem, touto
platformou se může stát webová verze Pasti. Kde
my všichni budeme sdílet něco ze svých názorů a
přání, my z VR, něco z toho, co je zrovna naším
aktuálním tématem. A všichni dohromady uděláme moc…to by bylo fajn.
A my opravdu potřebujeme nějaký ten „feedback“
na to co děláme, stejně, jako ho potřebuje tým
Pasti, aby mohl přinášet na pult ten správný a
žádaný plátek. Takže nejlepší, co pro nás můžete
udělat, je reagovat. Jakkoliv. Kromě mlčení, mlčení
je většinou bráno jako souhlas či prostá letargie.
Jestli se vám zdá, že tenhle článek nikam nemíří, tak je to dost možné. Je to prostě jen snůška
úvah o které jsem se chtěla podělit. Snůška úvah
založená na mé cca dvouleté zkušenosti s prací
ve VR.
Uvidíme, jaké bude zadání příští slohové práce.
Zatím to vypadá, že téma je volné.
Lucie PD/VR
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změny systému

i

nový soutěžní řád
P

o diskusi, která nastala kolem Soutěžního
řádu pro české mistrovské soutěže, zasedala
ve čtvrtek 9.1.2008 mimořádně Výkonná rada
ČALD. To, co vám nyní píšu, je výsledek nejen
toho v pravdě vyčerpávajícího jednání, ale dlouhodobějšího směřování VR směrem k zvýšení
regulérnosti a prestiže mistrovské soutěže.
E První zásadní věc se týká změny systému
vybírání členských poplatků do Asociace.
Do Asociace i nadále vstupují jednotliví hráči,
zodpovědnost za vybírání členských poplatků
však přechází na týmy, tedy de facto na Vás. Rádi
bychom v této souvislosti poprosili o pomoc při
motivaci vašich hráčů, aby se stali členy Asociace.
Jedině aktivní člen Asociace se může zúčastnit
turnaje pořádaného Asociací (především jde tedy
o mistrovské turnaje), není to ovšem tak, že poplatek za členství v Asociaci je jen vstupenkou na
ligové turnaje. Členství by pro člověka, který to s
frisbee myslí vážně, mělo být otázkou „stavovské
cti“. Nejde jen o to, že hráč dostane členskou
kartičku, získá právo účastnit se mistrovských
soutěží, bude dostávat informační e-maily, bude
moct ovlivňovat dění v Asociaci hlasováním na
valné hromadě a dostane slevu na disky v obchodě shop.disgolf.cz. Hlavně svým členstvím podpoří práci Asociace, která se dlouhodobě zabývá
rozvojem a propagací sportu v ČR.
Samozřejmě Vás nemůžeme nutit, abyste odevzdávali poplatky za všechny své hráče, členství
byste však měli nabídnout i těm, kteří se daný rok
nedostanou na ligový turnaj. Nejde o to, abychom
si napakovali kapsy, ale abychom stále rozšiřovali
členskou základnu, na kterou jsou navázány např.
státní dotace, jednání se sponzory apod.
E Jak bude probíhat přihlášení hráčů do
ČALD?
Na adrese www.cald.cz naleznete brzy databázi členů jednotlivých oddílů. Tam doplníte do 9 dnů
před prvním mistrovským turnajem hráče svého
týmu, čímž se zavážete zaplatit za ně členský
poplatek buď 50 Kč za doživotní neaktivní členství
(hráč se stane členem Asociace, ale nemůže se
účastnit mistrovských soutěží), nebo 200 Kč za
aktivní členství pro daný rok (pokud se nový hráč
rozhodne stát se rovnou aktivním členem, dostane za svých 200 Kč i doživotní členství, pokud se
neaktivní člen bude chtít stát aktivním, zaplatí k
50 Kč, které platil dříve, ještě 200 Kč).
Částku můžete vybrat a zaplatit v průběhu roku,
hráči, kteří budou hrát na některém z mistrovských
turnajů však musí mít zaplaceno nejpozději 30 minut
před začátkem prvního zápasu daného turnaje.
E Přestupní řád
Přestupní řád je zjednodušen pravidlem, že
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hráč nesmí v průběhu jedné mistrovské soutěže
přestoupit do jiného týmu. V praxi to znamená,
že např. na halovém mistrovství ČR v kategorii
mixed může hráč hrát za jeden tým, na halovém
mistrovství ČR v kategorii open za druhý tým,
na venkovním mistrovství ČR v kategorii mixed
za třetí tým atd. Jediná vícestupňová soutěž je
zatím venkovní liga v kategorii open – zde se
na druhém kvalifikačním turnaji mohou měnit
pouze hráči z A a B týmů jednoho oddílu (hlavní
poznávací znamení takových týmů bude jejich
název – např. PD A a PD B) . Áčkové a béčkové
týmy jednoho oddílu se na finálový turnaj mohou
sloučit a sečíst si tak dosažené body obou týmů
(tak jako to bylo vloni).
E Soupisky týmů
Aby tým deklaroval s předstihem, že má dostatek hráčů pro následující mistrovský turnaj, musí
do 9 dnů před začátkem turnaje (tedy do čtvrtka
týden před turnajem) vyplnit na www.cald.cz
soupisku svého týmu pro tento turnaj. Pokud si
není jistý, kdo všechno bude na turnaji hrát, stačí
vyplnit minimální požadované množství hráčů pro
danou kategorii (viz tabulka), soupisku pak může
až do 30 minut před začátkem turnaje doplňovat
o další hráče, všichni však musí být aktivními
členy ČALD (pokud nejsou, lze členský poplatek
zaplatit nejpozději do těch 30 minut před začátkem turnaje).
Vzhledem k tomu, že přestupní řád povoluje
skládání týmů pro jednotlivé kategorie napříč
domovskými oddíly, lze i turnajovou soupisku
sestavit z hráčů různých oddílů. Soupisku lze
vyplnit na internetu, nebo poslat e-mailem na
vr@cald.cz, doplněnou aktuální soupisku lze
odevzdat jakoukoliv písemnou formou přímo na
turnaji osobě pověřené VR ČALD.
E Seznam oddílu vs. turnajová soupiska
Abyste se neztráceli v pojmech – SEZNAM
ODDÍLU je seznam členů Asociace, kteří jsou pro
větší přehlednost vedeni pod jednotlivými oddíly.
Tím, že oddíl uvede hráče ve svém oddílovém
seznamu, zavazuje se vybrat od něj členské
poplatky a předat je buď na účet ČALD, nebo
v hotovosti osobě pověřené VR ČALD. Seznam
oddílu je platný pro jednu sezónu a v databázi je
k vidění i seznam všech členů oddílů.
TURNAJOVÁ SOUPISKA je seznam hráčů
týmu pro danou mistrovskou soutěž (tým může,
ale nemusí být podmnožinou oddílu). Soupiska by měla být odevzdána 9 dní před každým
mistrovským turnajem, lze ji však doplňovat a
konečnou verzi odevzdat 30 min před začátkem
turnaje osobě pověřené VR ČALD. Všichni hráči
uvedení na turnajové soupisce musí být aktivními
členy Asociace a mít zaplacený členský poplatek

nejpozději 30 min před začátkem turnaje.
Tabulka – minimální počet hráčů na soupisce
pro jednotlivé kategorie MR:
Halový open, ženy:
5 hráčů
Halový mixed:
3 ženy + 3 muži
Venkovní open
7 hráčů
Venkovní ženy:
7 nebo 5 (podle dispozic turnaje)
Venkovní mixed:
4 ženy + 4 muži
A celé znovu ve stručných bodech:
- členství v ČALD není jen vstupenkou na mistrovský turnaj, motivujte prosím své hráče, aby
se stali členy Asociace
- do 9 dnů před prvním mistrovským turnajem sezóny je dobré mít na internetu vyplněný
seznam hráčů vašeho týmu, za které budete platit
členské příspěvky. Seznam lze v průběhu roku
doplňovat
- členství v ČALD je dvojí – neaktivní člen platí vstupní poplatek za doživotní členství 50 Kč,
aktivní člen platí 200 Kč ročně a může se účastnit
mistrovských soutěží
- poplatek za aktivní členství v sobě obsahuje i
doživotní neaktivní členství
- hráč může v různých kategoriích hrát za různé týmy, nesmí však změnit tým v rámci jedné
mistrovské soutěže
- do 9 dnů před každým mistrovským turnajem
musí tým vyplnit/odeslat soupisku s minimálním
požadovaným počtem hráčů pro danou kategorii. Definitivní soupiska pro daný turnaj musí být
odevzdána nejpozději 30 minut před začátkem
turnaje.
- všichni hráči uvedení na soupisce týmu musí
být aktivními členy ČALD. V krajním případě lze
zaplatit členský poplatek za hráče na soupisce
do termínu jejího odevzdání.
Tato pravidla jsou platná již pro tuto sezónu. Vzhledem k tomu, že halové MR v mixu je za chvíli, tak
jej můžete brát jako zkušební turnaj, kde také s
členy VR ČALD můžete probrat případné nejasnosti. „Na ostro“ pojedeme až od následujícího
turnaje – halového MR open/ženy v Brně.
Za VR ČALD sepsal Štěpán
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Pořadatelé: Pohořský discgolfový klub
D.U.B. Hill
Datum: 2.-3. 2. 2008
Místo: Pohoř
Ročník: 4.
Počet hráčů: 22
Párty: Na úvod musím poznamenat, že o víkendu slavila narozeniny hned trojice hráčů: Mark,
Dany a Dejvído – na úvod tohoto alkoholem
pověstného turnaje dobrá zápletka, ne?! V
pátek, už asi v pět odpoledne, mi volal Dany:
“Ahoj, kde jste? My už sedíme v Odrách v hospodě.“ Já byl v tu dobu ještě v naprostém klidu
doma, protože jsem věděl, že z Plzně nebudou vyjíždět dřív než v sedm, v Praze si mě
vyzvednou nejdřív v osm a na místě budeme
jako již tradičně o půlnoci. Trochu jsem měl o ty
kluky strach, co budou tak dlouho v té hospodě
dělat. Když jsme přesně o půlnoci dorazili na
místo určení, už málokdo mluvil srozumitelně! Někteří si ten den dali u piva běžnou osm
a půl hodinovou šichtu! Naší základnou byl
Volver bar - za barem okouzlující barmanka,
na skladě spoustu pití, Slunceho vtipy o Polsku, Olšák potácející se a pouze mumlající
(Mareček mumlá a hučí normálně pozn. aut.),
Lukáš pospávající – z pozorování vyplynulo,
že během večera vystřídal několik oblíbených
hospodských poloh včetně Hvězdáře a Střelce.
Prostě taková běžná discgolfová párty. Nebudu
rozmazávat do kolika ji (tu párty, ne tu barmanku) někteří výše jmenovaní táhli, ale to, že
druhý den nedorazili včas (kdyby jenom včas!)
na kurz, bylo velkou výstrahou všem ostatním
pro příště a (nebojím se to říci) velkou skvrnou
na české sportovní scéně! Když je výhoz v půl
desáté, tak opravdu nemůžete přijít na kurz ve
dvě odpoledne, chlapci!!! K sobotní párty jsme
už přistoupili rozumněji. Po pozdním obědě v
„Dělnáku“ jsme se po páté rozešli do našich

pohoř

přechodných domovů s cílem odpočinout si
(něco jako odpolední klid na škole v přírodě),
s tím, že sraz je v osm ve Volveru, a kdo přijde pozdě je č***k a platí všem panáky. Naše
skupinka, která spala u Víti, stihla například
shlédnout film Světáci. Dejvído říkal něco o
spoustě chlastu, co přivezl na oslavu svých
narozenin, když odcházel s ostatními odpočívat k Michalovi, ale co během odpoledního
klidu dělali ostatní skupiny, na to jsem se raději
neptal. Večer ve Volveru se poté ubíral podobným směrem jako předcházející noc, ale přeci
jen s uvážlivějším přístupem (i když polofiktivní
postava „přítel Lobotom“ by možná mohla něco
o průběhu noci vyprávět). V každém případě – v
neděli přišli na kurz všichni včas.
Hra: Podobná tomu, na co jsme na českých
discgolfových kolbištích zvyklí (samá nuda :-)),
ale je pravda, že výkonnost „nováčků“ se neustále zvyšuje, a tím se startovní pole čím dál
tím více vyrovnává. Na Pohoři nešlo ani tak o to,
že místní mladí hráči (kterých bylo již tradičně
hodně) hrají jen a pouze na domácím kurzu,
takže ho mají „solidně nadřenej“ a už dokážou
promluvit do pořadí na čelních příčkách, ale
i všichni ostatní začínají „starým strukturám“
šlapat na paty. A ještě jednu zajímavost měl
turnaj na Pohoři: zúčastnil se ho nejmladší hráč
v historii českého discgolfu – teprve osmiletý
Petr Sedláček, Kristýny syn. Statečně obešel
a odehrál obě kola, což je v jeho věku opravdu úctyhodné a musím říct, že mu disky lítali
opravdu slušně. Co se týká výsledků, tak opět
zvítězil Mark Trubl (už brzy odletí pozn. aut.)
před Dodem a Marťákem. V ženách vyhrála
Kristýna Fojtíková před Vendulkou Skalkovou
a Zdeňkou Koskovou.
Celkový dojem: Namáhavé, ale uspokojující. A v létě si prý zahrajeme na úplně novém
kurzu!

rozhovor

julio

/ ldc hunters /

Julius Jankovič alias Julio, ročník 1976, narozen v Liberci. Jeden ze zakladatelů libereckého týmu
Hunters a velký propagátor discgolfu v Libereckém kraji. Zaměstnán jako obchodní manager. Ženatý
s Mrs. Elí - Lenka Jankovičová, syn Julio Junior. Největší dosavadní úspěch, celkové čtvrté místo na
turnaji Skalka 2007.

Mohl by si zasvětit naše čtenáře, jak se takový zaměstnaný člověk jako ty dostal k discgolfu?
Tak to je na začátek hezká otázka. Je pravda,
že jsem tak trochu „postižen“ svou prací. Hodiny a hodiny trávím svým zaměstnáním. Takové
zaměstnání s sebou přináší vedle zodpovědnosti
také velký stres. Člověk si kolikrát přinese domů
hlavu, jak pátrácí balon. To si pak začneš hledat
něco, co tě přivede na jiné myšlenky.

kloubu a pravého kolene. Po těchto lapáliích jsem
se začal poohlížet po takovém sportu, který bych
ještě mohl dělat. „Mám ještě zdravou pravou ruku“,
říkal jsem si. V létě roku 2004 jsme si s partičkou fajn lidiček házeli frisbíčkem. Tahle hodinka
s plastovým diskem za pár korun českých mne
natolik uchvátila, že jsem se začal zajímat, jestli
náhodou neexistuje nějaká ta disciplína – hra s
frisbee. Na webu jsem našel Čald a discgolf a
bylo vymalováno.

Je to tedy discgolf, který ti pomáhá oprostit
se od každodenních starostí?
Ano, dalo by se to tak říci. V discgolfu jsem
si prostě našel své zalíbení. Samotný princip –
pravidla a filozofie této hry s létajícím talířem mi
přinášejí odpočinek, zábavu a napětí současně.

Můžeš prozradit jaké sporty jsi dříve vyzkoušel?
Vyzkoušel jsem celou přehršel disciplín. V dětství jsem navštěvoval oddíl řecko-římského zápasu. Snad jako každý kluk hrál fotbal, hokej, stolní
tenis, volejbal, košíkovou, střílel ze vzduchovky,
jezdil na skateboardu. Následovala éra bojových
sportů a trocha toho posilování. Amatérsky se
pokoušel o cyklistiku a triatlon. V létě si rád zahraji
tenis, v zimě snowboard nebo běžky.

Kdo nebo co tě vlastně přivedlo k tomuto
sportu?
Dalo by se říci, že jsem takový soutěživý typ.
Vyzkoušel jsem celou řadu sportů, a když už se u
některých dostavovaly výsledky, začaly se u mne
objevovat zdravotní problémy. Neustálé tréninky
měly za následek opotřebení levého ramenního
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Jaké byly tvé začátky v discgolfu?
De facto jsem začal exkurzí na Czech Open
2004, kde jsem jako nenápadný parčíkový turista

poočku sledoval finálové klání nejlepší pětice.
Uchvátila mne přesnost, s jakou to ty borci dokázali šoupnout přímo pod koš. Discgolf mne natolik
zaujal, že jsem si ještě ten den (byla to neděle)
na internetu objednal 2 disky. Nemohl jsem se
dočkat, až mi je poštovní kurýr doručí. Asi za
týden jsem už stál na louce a chystal se hodit
kus placatého plastu v dál s vidinou stometrového hodu. Chyba lávky! Pokus něco k patnácti
metrům a málem vykloubená ruka. Ten stafford
to nemyslel zle, když mi prokousl jeden z prvních
disků a kdybych k tomu všemu býval netrefil ten
obrubník, mohl jsem nadále trénovat s kvalitním
materiálem. Začátky byly fakt strašný, nicméně
bylo stále co zlepšovat!
To znělo dost hrozivě. Máš ještě nějakou
podobnou děsivou historku, jako např. ztracení nejoblíbenějšího disku nebo nejméně
oblíbená jamka od určité doby?
Pravda, viděl jsem zlomenou ruku po hodu
diskem, nebo zlomený nos po zásahu frisbee.
Nicméně discgolf považuji za bezpečný sport
a při dodržování určitých zásad, nehrozí vážné
zranění.
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Ztratit disk není nic obtížného. Například dva
disky bych už touto dobou mohl mít v Černém
moři. Stalo se to na turnaji ve Vídni. Foukal tak
silný vítr, že mi je odvál do Dunaje. Byly to dobré
disky…
Co ty a turnaje?
Turnaje? Ten, kdo se mnou někdy hrál, tak by
řekl, že jsem trémista. Zdeňka by doslova řekla, že
ten, kdo hraje opatrně je tzv. „přizdisráč“. Ve své
postatě to tak je. Jak ve hře, tak i v životě, když
mi o něco jde, tak bojuji především sám se sebou.
Když se ti nedaří, tak to prostě nejde. Naopak,
když máš formu „sebědomí jde nahorůůůů“. V
tom je také kouzlo této hry, hra se ti odehrává
přímo ve tvé mysli.
V Liberci se již v roce 2005 uskutečnil 1.ročník
jednoho ze seriálu České discgolfové ligy. Jak
se vlastně zrodila myšlenka pořádat turnaj
právě ve městě pod Ještědem?
Tou dobou mne discgolf už zcela pohltil. Trénoval jsem kde se dalo a nemohl se dočkat, až
přijde nějaký ten další turnájek. Říkal jsem si, že
bych vlastně nemusel čekat tak dlouho, kdybych
uspořádal turnaj přímo v Liberci. Předložil jsem
Marťákovi návrh, zda by se Liberec mohl ucházet
o místo v české discgolfové lize. Termín byl volný
a já se mohl pustit do příprav.
Co obnáší uspořádat takový turnaj?
Myslím si, aby byl turnaj vydařený, musí se líbit
především hráčům. Koneckonců ho absolvují především a pouze oni samotní. Nejkomplikovanějsí,
jak už to tak bývá, byl první ročník: Skalka 2005.
Přípravy jsem rozdělil do několika částí. Priorita
byla zajistit a vymyslet hřiště – course. Nejpříznivější místo se nabízelo na Skalce v Ruprechticích.
Pro liberecké hřiště jsem vybíral jamky tak, aby

létat je tak snadné

byly mixem toho, kde se všude discgolf v republice
hraje (pohořské lesní jamky, plzeňské březové
háje, vypichovské dlouhé rovinky apod.) Nesměl
jsem zapomenout na jamku, která by byla charakteristická pro libereckou Skalku. Dnes se jedná o
jamku číslo 10 a tou je právě koš postavený na
vyvýšené skále. Vedle návrhu hřiště je třeba také
zajistit ubytování, stravování, ceny a především
pohár pro vítěze. Tím je stříbrný putovní minimodel discgolfového koše na dřevěném podstavci.
Jak se daří discgolfu na severu Čech?
Řekl bych, že se nám pomalu, ale jistě rozšiřuje
naše základna. V našem LDC HUNTERS teamu
máme hned několik dobrých hráčů. Talentovaný
manželský pár Briki s Kamčou - a jejich synek
Filípek mají před sebou slibnou budoucnost. Na
paty jim šlape můj syn Julio junior s mou báječnou
ženou Mrs. Elí. Nováčkovskou dvojicí je rodina
Habasových. Za humny v Jablonci nám roste zdravá konkurence pod vedením Jendy Tryzny.
A co zahraniční turnaje?
Jan Becher Memorial - Vídeň 2006, kde se
zúčasnilo na devadesát soutěžících. Vál silný vítr
Severák, padal sníh, na jednom z dunajských ostrůvků se snášela mlha, teplota okolo 0°C. Těžký
to turnaj, nicméně výborná zkušenost! Bylo dobré sledovat různé styly a učit se od vyzrálejších
hráčů. Pro mne to byl nazapomenutelný zažitek
a rád se, pokud mi to časová tíseň jenom trochu
dovolí, přihlásím na další zahraniční turnaj, abych
se mohl něčemu novému přiučit.
Máte nějakou vizi nebo přání týkající se
frisbee?
To určitě máme. Rádi bychom v Liberci zřídili
hřiště s pevnými koši. Je to předsevzetí, které prověří sám čas. O tom snad ale někdy příště. h
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lip lop ´07
Pořadatel: Atrofované ruce
Datum: 24.-25. 11. 2007
Místo: Borský park Plzeň, spodní (modrý) kurz
Ročník: 4.
Počet hráčů: 11, opět se ukázalo, že zimní liga je
jenom pro otrlé hráče a bábovky zůstaly doma! Po
„nabušených“ turnajích v Liberci a Czech Open se
opět jednalo spíše o rodinnou záležitost – škoda!
Párty: Exkurze po plzeňských pohostinstvích proběhla zdárně a kulturně vyžití golfisté znaveně ulehli
k zaslouženému spánku. Předchozí věta se vztahuje
k páteční i sobotní párty bez výjimky.

Hra: V listopadu se vždy brzy smráká, takže není možné stihnout za světla dvakrát osmnáct jamek. Hrálo se
bez oběda a plán byl, že druhé kolo a nedělní finále
budou mít 9 jamek (prostě 18+9+18+9). V sobotu
nadržení hráči stihli o jednu jamku navíc, zato v
neděli už se nikomu moc hrát nechtělo – vznikl z
toho opravdu netradiční formát: 18+10+18+6.
Celkový dojem: Všichni si do sytosti zaházeli a příjemně se provětrali. Počasí nám přálo, nikdo neutopil
žádný disk. Škoda, že se nám nepodařilo vyštípat
ty bezdomovce, kteří nám spali v jedné jamce (vtip
jen pro zasvěcené:-))
h

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
D.U.B. HILL / Pohoř
martin.olsina@atlas.cz
dubhill.wz.cz

x-mas open
Pořadatelé: Daniel Hokeš, Lukáš Filandr
Datum: 15.-16. 12. 2007
Místo: Stromovka, Praha
Ročník: 2.
Počet hráčů: v sobotu 8, v neděli 6
Párty: Bylo nás tak trapně málo, že jsme se v sobotu
po hře Na Slamníku jenom najedli, dali si pár piv a
šli jsme si každý po svém. O páteční párty nemůže
být ani řeč.
Hra: Na vysoké, skoro by se dalo říci světové úrovni.
Šli jsme v jedné rodinné skupině, abychom si mohli
co nejvíce povídat, rozebírat taktiku, posmívat se
sobě navzájem apod. Nejvíce zaujal Mark a jeho
nejhorší finále v životě – náskok pěti hodů před finále
dokázal během devíti jamek provařit, a nakonec o
dva hody prohrál s Danym! Na těch devíti jamkách
vybral snad všechna O.B., co byla cestou, k tomu
přidal ne-dohazování, na které u něj nejsme zvyklí, a
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bylo! V sobotu se o zábavu a oživení hry starala Zdenička svým anti-discgolfovým a brzdícím projevem.
Jenom je škoda, že je to holka přelétavá a dlouho
nevydrží – v neděli už nepřišla. Ale stihla utopit dva
disky – až bude jaro a půjde je lovit, tak Vám všem
dám vědět – mohla by být sranda!
Celkový dojem: Dokonalý! Opět po roce se disky
klouzali po ledě, opět se někteří hráči brodili v ledové
vodě a opět zůstalo několik disků pod hladinou. Je
jenom škoda, že se v pražské Stromovce během letních měsíců pohybuje tolik lidí, že je skoro nemožné
tu discgolf provozovat – tenhle kurz opravdu stojí
za to a je skoro škoda hrát ho jenom jednou do
roka! A ti, kteří si ho nezahrají ani jednou do roka,
si můžou trhat vlasy, co že to zase udělali za blbost,
že dali před Vánoci přednost něčemu jinému než
golfu (třeba cukroví)!!!
h
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mčr mixed

Pořadatel: 3SB (ČALD)
Datum: 08.-09.9 2007
Místo konání: SCM Složiště, České Budějovice
Počet týmů: 8
Ubytování: nafukovací hala
Hrací plocha: umělá tráva (bohužel, tu pravou si majitelé šetřili, obhajovali se tím, že hřiště jsou po vytrvalém
dešti „pod vodou“ – rozuměj vstup jen pro fotbalisty)

R

áno nás přivítalo nepříliš přívětivým počasím, vlezlá
zima a vlhko dalo zapříčinu některým nesmyslným
rozhodnutím, příkladem byly dvojčecí pletené rukavice, které se pro hru zrovna nehodili a způsobily první
hádku turnaje v podání Zimnice. Tato hádka byla také
příčinou papírově nepředpokládaných výsledků, kdy
např. ŽZ prohrála s FUJ a její plánovaný hladký postup
ze skupiny byl najednou velmi přibroušený a záleželo
hlavně na zápasu Monkeys versus FUJ, jak skupina A
dopadne. Právě tento poslední zápas rozhodl o tom,
že ve skupině vzniklo kolečko týmů s dvěma výhrami,
ale rozdílným skóre vzájemných zápasů a tím Zimnice
skočila na prvním místě ve skupině. Skupina B měla
průběh méně komplikovaný, dle papírových předpokladů prošli skupinou hladce PD. Vyrovnaný a napínavý
zápas podaly věkově nejmladší týmy 3SB a PeaceEgg.
Další dva zápasy byly barážové, týmy na třetích místech
dostali šanci hrát s druhými týmy druhých skupin. Utkali
se tedy TM a PeaceEgg, skóre bylo dlouho vyrovnané, pak ale Monkeys odskočili na rozdíl 4 bodů, přes
úsilí píseckých stahnout náskok, konec času určil za
vítěze Monkeys. V druhém zápase se utkala P7 proti
FUJ, v tomto utkání byli FUJ ti šťastnější a spolu s TM
postoupili do semifinále.
Nedělní utkání začala křížovými zápasy dolní skupiny,
poté následovalo semifinále, kde Zimnice tentokrát
nezaváhala a zajistila si účast ve finále. Stejně tak si
počínali Devils. V bojích o umístění nakonec rozhodovaly zkušenosti nad mládím a rychlostí, proto Atruc v
poslední čtvrtině vybojovali 7. příčku nad 3SB, páté
místo získala P7 nad týmem PeaceEgg. Odvetou se
po skupinovém souboji stal zápas o bronz FUJ vs. TM,
který tentokrát vyšel lépe Fujům.
Ve finálovém klání proti sobě stanula dá se říci klasická dvojice týmů – Zimnice a Devils. Papíroví favorité
PD se vrhli do zápasu s vervou sobě vlastní a získali
si mírný náskok, ale Zimnice ještě před poločasem
začala stahovat. Na hřišti kromě napětí, kdo si odveze
titul, vládlo větrné počasí. Mnoho disků nabralo po
větru směr, který nikdo moc nepředpokládal. V druhém
poločase Devils zabrali a náskok si udrželi a zvítězili.
Titul patřil PD, kteří potvrdili 2 zlata z MR Open a Ženy
a stali se mistry venkovní sezóny.

ultimate

česká

spring spirit ´07/ první kvalifikační ligový turnaj /
Pořadatel: Peaceegg
Místo: písecký areál Spartak
Datum: 21.-22.4. 2007
Ročník: 1.
Počet týmů: 10
Ubytování: tělocvična nedaleké školy
Hrací plocha: mechově měkký trávníček

S

pring Spirit se povedl, PeaceEgg ale nezářil. Přehlídku kvalitních zápasů ve Frisbee
Ultimate má za sebou písecký sportovní areál
Spartak. V nádherném slunečném počasí se
konal o předposledním dubnovém víkendu první
ročník ligového turnaje, kdy se utkala nejlepší
česká družstva o účast na červnovém mistrovství
republiky. Tam postoupily nejlepší týmy ze dvou
kvalifikačních turnajů. Druhý se uskutečnil na
konci května v Grygově u Olomouce.
Domácímu zástupci se v silné konkurenci nepodařilo navázat na slibné úspěchy z halové sezóny
a obsadil předposlední – deváté místo. Po čtyřech
sobotních prohrách v základní skupině porazil v
nedělním zápase o umístnění brněnský tým Rektálka. Pořádající tým si tak značně zkomplikoval
cestu do závěrečného turnaje mistrovství České
republiky, ten je totiž pouze pro osm nejlepších.
Víkendu kralovaly celky z Prahy. Podle očekávání zvítězil tým FUJ A, když ve finále porazil Prague
Devils A jasně 16:4. Třetí byla Žlutá Zimnice. Čest
jižních Čech tak zachraňovalo českobudějovické
3SB, které obsadilo pátou příčku.
Ocenění od soupeřů Spirit of the game za nejfé-

rovější přístup ke hře získali taktéž pražští Terrible
Monkeys (v turnaji na čtvrtém místě).
Mladý písecký tým v letošním roce stále sbírá
zkušenosti, vždyť první turnaje odehrál teprve v
loňském roce a navíc do svého středu začleňuje
několik nových hráčů. Týmu také chyběl kapitán
Marek Holický, který nastoupil za vítězný FUJ A.
Pořadatelsky výborně zvládnutý turnaj, krásné
počasí, luxusní hřiště, voňavé klobásky ve stánku, spaní v nedaleké tělocvičně a party v mírně
vzdálené restauraci, ke které vedla romantická
cesta podél řeky Otavy. No nekupte to :)!
h
Zelí (zdroj www.peaceegg.net)

nasazení do skupin (skóre a počet vítězství)
Skupina B
FUJ A – 43:13 – 4
TERRIBLE MONKEYS – 33:26 – 3
PRAGUE DEVILS B – 36:23 – 2
BOA – 18:38 – 1
PEACEEGG – 15:48 – 0

Skupina A
PRAGUE DEVILS A – 44:12 – 4
ŽLUTÁ ZIMNICE – 36:22 – 3
3SB – 34:19 – 2
FUJ B – 18:36 – 1
REKTÁLNÍ VYŠETŘENÍ – 5:48 – 0
křížové zápasy:
o 5. – 8. místo
FUJ B – PD B 2:17
3SB – BOA 12:7
o 1. – 4. místo
PD A – TM ?:?
ŽZ – FUJ A 4:16
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o umístnění:

finále
FUJ A – PD A

16:4

o 9. místo
RV – PEACEEGG 8:12

o 3. místo
ŽZ – TM

11:8

o 7. místo
BOA – FUJ B

o 5. místo
3SB – PD B

8:7

?:?

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

FUJ A (PRAHA)
PRAGUE DEVILS A (PRAHA)
ŽLUTÁ ZIMNICE (PRAHA)
TERRIBLE MONKEYS (PRAHA)
3SB (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
PRAGUE DEVILS B (PRAHA)
BOA (CHRAST U CHRUDIMI)
FUJ B (PRAHA)
PEACEEGG (PÍSEK)
REKTÁLNÍ VYŠETŘENÍ (BRNO)

SPIRIT: TERRIBLE MONKEYS

past 3/2007

liga

/ druhý ligový kvalifikační /

„o hanácké šálek“

Pořadatel: Frkot
(pod záštitou DDM a UP Olomouc)
Místo: Grygov (kósek od holomóca)
Datum: 26.-27.5 2007
Ročník: 1.
Počet týmů: 11
Startovné: 300Kč na hráče
Ubytování: v přilehlých šatnách nebo ve stanech
na hřišti

D

ruhý ligový turnaj se konal nedaleko hanácké
metropole v obci Grygov. Sjela se sem česká
ultimatová špička, aby získala body nutné pro
postup na MČR. Nabité startovní pole ještě posílily přizvané týmy ze Slovenska. Svou pozici ve
vedení ligy potvrdili FUJové, kteří ve finále zdolali
PD. Na třetím místě se umístili slovenští Golden
Ants (GA), kteří v zápasu o ně porazili Žlutou Zimnici.Do bodování ligy ale GA jako zahraniční tým
nepromluvil. Hrálo se za různorodého počasí, od
krásného prosluněného dne přes neuvěřitelnou
průtrž mračen, až po večerní bouřku s bleskovými
efekty na nedalekém sloupu el.vedení ČD.
Možnost spaní byla v přilehlých šatnách nebo
ve stanech u hřiště. Zde nelze nevzpomenout
neuvěřitelnou stavbu megastanu Žluté Zimnice,
která sice časově nepřekonala stavbu pyramidy,
ale inženýrský dohled kuřat mužského pohlaví nad
kuřátky ženského pohlaví měl vše pod kontrolou
stejně, jako kdysi dozorci nad otroky ve starém
Egyptě. Všechny stany prošly zatěžkávací zkouškou nepromokavosti a větruodolnosti při večerní
bouřce. Party se odehrávala ve vynikajícně, i přes
den, fungující restauraci na hřišti. Beerrace ve
formě letadélkové stolní bitvy a hudební doprovod

k poslechu a tanci neměly chybu. K večeři nám
Frkoti připravili pochutiny těstovinového rázu.
Na turnaji se odehrál i přípravný zápas na evropské mistrovství v Anglii mezi reprezentanty Open
a Mixed týmu. Pořadatelský Frkot tým zajistil medializaci a sponzoring turnaje. Byl to velice vydařený
turnaj. Frkot obsadil předposlední místo (stejně
jako v prvním kole ligy pořadatelský PeaceEgg).
Z toho plyne ponaučení: kdo chce získat více
ligových bodů nechť nepořádá:-).
q
Zelí

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

FUJ (PRAHA)
PRAGUE DEVILS (PRAHA)
GOLDEN ANTS
(ZLATÉ MORAVCE)
ŽLUTÁ ZIMNICE (PRAHA)
OUTSITERZ (BRATISLAVA)
3SB (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
MENTAL DISCORDERS
(BRATISLAVA)
TERRIBLE MONKEYS (PRAHA)
PRAŽSKÁ 7 (PRAHA)
FRKOT (OLOMOUC)
BOA (CHRAST U CHRUDIMI)

SPIRIT: GOLDEN ANTS

létat je tak snadné
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ligové výsledky
nasazení do skupin 2. kvalifikace (skóre a počet vítězství)
Skupina B
PRAGUE DEVILS – 54:17 – 5
MENTAL, DISCORDERS – 45:28 – 3
ŽLUTÁ ZIMNICE – 40:24 – 2
OUTSITERZ – 31:39 – 2
5. PRAŽSKÁ SEDMA – 32:35 – 1
6. BOA – 4:63 – 0

Skupina A
FUJ – 42:17 – 4
GOLDEN ANTS – 32:28 – 3
3SB – 23:27 – 2
TERRIBLE MONKEYS – 24:29 – 1
FRKOT – 19:40 – 0
zápasy ve skupině:
TM – GA
3SB – FRKOT
FUL– TM
GA – 3SB
FUJ – GA
TM – FRKOT
FUJ – 3SB
GA – FRKOT
FUJ – FRKOT
TM – 3SB

6:9
7:5
8:5
7:5
11:5
9:6
10:5
11:6
13:2
5:6

PD – MENTAL
8:6
ŽZ – OUTSITERZ 10:4
BOA – P7
2:13
PD – ŽZ
7:5
OUTSITERZ – BOA 11:1
MENTAL – P7
8:7
PD – OUTSITERZ 13:3
5:3
ŽZ – P7
MENTAL – BOA 13:0
13:0
PD – BOA

OUTSITERZ – P7 7:6
MENTAL – ŽZ
9:7
PD – P7
13:3
ŽZ – BOA
13:1
MENTAL – OUT 9:6

křížem horní skupina:

druhý kříž:

semifinále:

3SB – ŽZ
2:10
FUJ – OUTSITERZ 10:4
GA – MENTAL
8:6
TM – PD
2:11

OUT – MENTAL
3SB – TM

křížem dolní skupina
BOA – P7
FRKOT – BOA
FRKOT – P7

0:7
8:7
4:10

o 3. místo
ŽZ – G A

ŽZ – PD
FUJ – GA

4:9

o 5. místo
3SB – OUTSITERZ 2:9
finále
FUJ – PD

1.liga (skóre a počet vítězství)

2.liga (skóre a počet vítězství)

1. PD – 41:16 – 3
2. ŽZ – 27:30 – 2
3. FUJ – 26:34 – 1
4. TM – 22:35 – 0 – BARÁŽ

1. 3SB – 41:12 – 3 – BARÁŽ
2. BOA – 29:30 – 2
3. PE – 21:34 – 1
4. P7 – 19:34 – 0

FUJ – ŽZ
PD – TM
FUJ – TM
PD – ŽZ
FUJ – PD
ŽZ – TM

3SB – BOA
P7 – PE
BOA – PE
3SB – P7
3SB – PE
P7 – BOA

6:15
15:5
10:8
15:1
10:11
10:9

semifinále první ligy
PD – 3SB
15:8
13:8
FUJ – ŽZ

1.liga:

6:5
8:6

8:12

1. FUJ A (20)
2. PD A (14)
3. ŽZ (10)
4. TM (7)
5. 3SB (7)
6. P7 (2)
7. PD B (2)
8. BOA (2)
9. FRKOT (1)
FUJ B (1)
PEACEEGG (1)
REKTÁLNÍ VYŠETŘENÍ (1)
postupujících 8 týmů na MČR a jejich
rozdělení do lig:

1:12
13:1

o umístění:
o 7. místo
TM – MENTAL

Po dvou kvalifikačních turnajích
vypadalo pořadí v kategorii Open
následovně (počet získaných ligových
bodů je v závorce)

12:7
8:9
11:8
14:1
15:4
10:11

9:6

1. FUJ (PRAHA)
2. PRAGUE DEVILS (PRAHA)
3. ŽLUTÁ ZIMNICE (PRAHA)
4. TERRIBLE MONKEYS (PRAHA)
2. liga:
5. 3SB (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
6. PRAŽSKÁ 7 (PRAHA)
7. BOA (CHRAST U CHRUDIMI)
8. PEACEEGG (PÍSEK)

barážový zápas
3SB – TM
14:10

o 5. místo
TM – BOA

o 7. místo
P7 – PE

o 3. místo v 1. lize
10:14
ŽZ – 3SB

15:8

15:8

finále 1.ligy
FUJ – PD 7:15

2. liga křížové zápasy
TM – P7
15:6
BOA – PE
11:9

Pozn. – Některé výsledky zápasů v uvedených tabulkách bohužel chybí, redakce se tímto čtenářům omlouvá za dílčí nepřesnosti.
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past 3/2007

mistrovství

/ mčr open a ženy /
Pořadatel: Žlutá Zimnice, ČALD
Místo: Třebechovice pod Orebem
Datum: 23.-24.6. 2007
Ročník: 2.
Počet týmů: 8 open, 6 women
Ubytování: stany
Jídlo: dobroty z místního kiosku
Hrací plocha: dvě na „hlavním stadionu“ a jedno
na paloučku u lesa

P

oprvé v historii českého ultimate se mistrovství dělilo na první a druhou ligu v kategorii
Open, s možností barážového zápasu a přestupu do vyšší ligy. Na MČR se nominovalo 8 týmů
v kategorii Open a 6 týmů v kategorii Ženy.
Prvních 8 týmů v kategorii open postoupilo na
MČR, po předchozích dvou kvalifikačních turnajích. Tyto týmy byli rozděleny na první a druhou
ligu podle celkového počtu získaných bodů z předchozích ligových kol (viz. tabulka str. 16).
V kategorii ženy předchozí ligová kvalifikace
neproběhla – tým se kvalifikoval automaticky přihlášením do soutěže.
Mistrovství ČR se konalo už podruhé v Třebechovicích pod Orebem na jednom velmi kvalitním
upraveném trávníku místního fotbalového stadionu a na druhém spíše lesním přírodním paloučku.
Počasí nám dopřávalo slunce, ale přihnal se i
deštík, který nás donutil svlažený pažit na nějaký
čas opustit. Také netradiční beer-race v podání
týmového hledání indicíí a následného nalezení
klíčků a vlezení do správného vozidla byl ohodnocen smíchem a troubením rychlejších týmů.
Finálový turnaj kategorie Open se dělil na 1.
a 2. ligu, (naposledy se tímto systémem hrálo
v roce 2002 v Mostě). Eliminovala se tím série

létat je tak snadné

třebechovice

snadno vyhraných zápasů pro týmy obsazující
pravidelně medailové příčky. Pro všechny týmy
byla připravena menší porce zápasů na dva dny,
než jsme bývali zvyklí. Vedlejším příznivým efektem měla být minimalizace zranění plynoucích z
únavy hráčů. I přes tuto snahu se zranění nevyhnulo několika hráčům a bohužel mezi nimi byli i
dva reprezentanti pro EUC v Anglii.
Mnoho zápasů bylo velmi vypjatých. Jedněm šlo
o to dostat se do baráže z 2. ligy, a dalším zas o to
nedostat se do ní z první ligy. Barážový zápas si
zahráli borci z Terrible Monkeys, kteří v něm, i přes
veškerou snahu, nedokázali zastavit našlápnutý
českobudějovický rychlík 3SB. Rychlík postoupil do první ligy, kde ukázal, že jeho mašina má
našlápnuto i na výhybce o třetí místo a to neustál
již značně oslabený spěšný vlak Žluté Zimnice.
Tímto počínáním si rychlík z “Budějic“ vysloužil
uznání ostatních souprav a byl ohodnocen cenou
nejvyšší – Spirit of the game.
Vozovému parku první ligy vévodil „Super City“
PD. Jediný jeho menší výpadek byl ve skupině,
kde mírně drhl podvozek a toho plně využívali
budoucí finalisté neméně rychlého vozu FUJ. SC
PD ale svůj podvozek do finále vyspravilo a razilo
si cestu rychlostním koridorem směrem k titulu.
Také počínání lanovek, které se šplhaly k vrcholu (titulu v kategorii Ženy) bylo zajímavé. Některé lanovky dokonce pomáhaly táhnout i vlakové
soupravy v týmových barvách. Nejvýše vystoupila
lanovka pražských Devils a na vrcholu hory našla
také cenu nejvyšší. A jelikož tou dobou už bylo vše
dané bylo na čase rozehnat vlakové soupravy po
ČR. Doufejme že konkurence pražským depům v
dalším ročníku vyroste a přidají se i depa moravská.
h
Zelí

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

PRAGUE DEVILS (PRAHA)
FUJ (PRAHA
3SB (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
ŽLUTÁ ZIMNICE (PRAHA)
TERRIBLE MONKEYS (PRAHA)
BOA (CHRAST U CHRUDIMI)
PRAŽSKÁ 7 (PRAHA)
PEACEEGG (PÍSEK)

SPIRIT: 3SB
women
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PRAGUE DEVILS (PRAHA)
ŽLUTÁ ZIMNICE (PRAHA)
FUJ (PRAHA)
PRAŽSKÁ 7 (PRAHA)
3SB (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
TERRIBLE MONKEYS (PRAHA)

SPIRIT: PRAGUE DEVILS

kategorie women
základní skupina
ŽZ – 3SB
P7 – FUJ
PD – TM
3SB – TM
PD – FUJ
ŽZ – P7
TM – FUJ
ŽZ – PD
P7 – 3SB
ŽZ – FUJ
PD – 3SB
P7 – TM
ŽZ – TM
PD – P7
FUJ : 3SB

14:2
8:10
13:4
6:13
15:5
10:8
2:15
4:9
15:1
13:4
15:0
6:11
11:1
15:4
11:7

o 5. místo
TM – 3SB

10:15

o 3. místo
P7 – FUJ

9:15

Finále
PD – ŽZ

15:8
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rozhovor

červas

/ chlupatá žába /

Ivan Čermák (22) alias Červas, spoluzakladatel týmu Chlupatá Žába, student Pedagogické fakulty
Univerzity v Hradci Králové (obory výtvarná výchova, společenské vědy a zeměpis), pochází z malé
vesničky Orel nedaleko Slatiňan. Ve svém volném čase mimo jiné učí výtvarnou a hudební výchovu na
základní škole ve Slatiňanech a vede skautský oddíl. Tento usměvavý, umělecky založený a frisbee oddaný
člověk nezkazí žádnou legraci. Je to rychlý a rychle se učící hráč, který do obrany často nastavuje i svou hlavu
(svědkem toho je jizva po několika německých stezích), hráč, co se při chytání disku už nikdy nezastaví...
rozhovor pro Vás připravil Zelí
Proč frisbee ultimate?
Hodně mi vyhovuje rychlost hry a náš tým. Baví
mě, že tým může těžko stát na individualitách a
musí fungovat jako celek. Když mám najednou
disk, musím spoléhat, že mi někdo naběhne a
pomůže. To se mi na ultimate oproti jiným sportům
hodně zamlouvá.
Jak ses dostal k ultimate?
Poprvé jsem ultimate viděl a hrál v Hradci Králové na skautském turnaji SFC v roce 2006.
Jak vznikl tým ve Slatiňanech?
Právě na zmíněném turnaji. Přihlásili jsme se
tam, aniž bychom ultimate někdy viděli někoho
hrát a tušili, o co přesně půjde. Cestou na turnaj
jsme ve vlaku studovali pravidla a zjišťovali, o co
jde. Vrátili jsme se s třetím místem, ale hlavně
ohromně nadšení. Další víkend jsme už trénovali.
Všechno bylo hodně spontánní a veselé.
Jaké máte možnosti tréninku?
Vstoupili jsme do TJ Spartak Slatiňany a zaregistrovali se jako oddíl frisbee ultimate. Platíme
každý 100,- ročně a za ní máme k dispozici hřiště
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a halu na celou zimu (bohužel nepraktickou pro
pořádání turnaje). Podmínky máme super, horší je
situace ohledně počtu hráčů, je nás málo.
Vidíš rozdíl mezi nástupem do vznikajícího
nebo již založeného týmu (jako začátečník)?
Osobně tenhle rozdíl vnímám jako dost zásadní.
My jsme začínali všichni od nuly. Neměli jsme se
od koho učit, tak jsme zkoumali internet apod.,
ale za moc to nestálo. Určitou dobu jsme trénovali
s BOA a to nám trochu ukázalo směr. Teď jsme v
podstatě tam, kde jsme byli.
Kdo u vás připravuje tréninky?
Tréninky chystám stále já a jsem z toho na rozpacích, protože vím, že bych já sám potřeboval,
aby mě někdo trénoval. Snažím se je dělat smysluplně, ale stejně je to z nouze ctnost. Ohromně
bychom potřebovali někoho, kdo by nám mohl
ukazoval co a jak dál. Hodně nám pomohl Training
camp v Praze.
Jak jste na tom s počtem hráčů, děláte nějaké
nábory?
Dělali jsme nábor a chodí nás pravidelně oko-

lo osmi starších. Na turnaj musíme často hledat pomoc u jiných týmů. Slatiňany jsou malé
a s novými hráči je potíž. Pomalu se vzdáváme
naděje, že v dohledné době budeme mít konkurenceschopný tým a nabíráme i děti ze 4. tříd a
doufáme, že za pár let budeme něčeho schopní.
S malými dětmi nás bývá okolo 12-15. let
Tvůj začatek hraní ultimate měl rychlý vzestup.
Čím si myslíš, že to je?
Osobně myslím, že šlo o souhru náhod, která
mě najednou vytlačila výš, než odpovídá mým
schopnostem. Na druhou stranu jsem rád, že se
tak stalo, protože jsem se dostal mezi lidi, od
kterých jsem se mohl něco naučit a potom to
poslat dál v Žábě.
Viděl jsi a dokonce jsi i hrál proti vrcholovému evropskému ultimate, jaké to bylo? Je to
hnací motor pro další rozvoj?
Určitě to člověka nakopne a ohromí. Bylo to
opravdu úžasné. Taky mi ale došlo, že se na tak
vysokou hráčskou úroveň v Čechách lze dostat asi
hlavně v Praze a pokud je člověk bez šance tam
začít trénovat, je v nepříjemné situaci ...

past 3/2007

interview

Co říkáš na letošní EUC v Anglii?
Byl to veliký zážitek, který měl v mém případě
trošku hořký průběh.
Dalo ti EUC něco? Vzalo ti něco?
Týden se dvěma hráči BOA ve stanu dá člověku
mnoho! Na hřišti a během přípravy jsem se snažil
hodně nakoukat a naposlouchat. Ještě teď z toho
všeho čerpám. Jestli mi EUC něco vzalo? Na
měsíc schopnost volného pohybu. Během zápasu
s GB jsem si natrhnul vazy v levém koleni.
Co plánuješ s týmem?
Rádi bychom sjezdili hodně turnajů. Jelikož je
ale hodně hráčů středoškoláků, nebo dokonce ze
ZŠ, vyvstávají různé potíže s dopravou, penězi od
rodičů na startovné a pak je tu skaut. Většina z
nás vede skautský oddíl či družinu a akce musíme
plánovat kvůli dotacím a rodičům s velkým předstihem, často větším, než jsou zveřejněné termíny

létat je tak snadné

turnajů. To nás z účasti diskvalifikuje nejčastěji,
ale snažíme se to nějak vyřešit. Vnímám, že je
u nás velká vůle makat, takže hlavně plánujeme
vydržet a makat dál.
Co plánuješ sám?
Snažím se rozjet ultimate na univerzitě v Hradci,
zatím je vše jen ve fázi vyjednávání s vedením.
Chtěl bych jet do Francie na pláž, nebo aspoň na
přípravu. Na písku mě hra hodně baví. Taky bych
potřeboval zase získat nějaké zkušenosti, o které
bych se mohl podělit v Žábě.
Četl jsi nový soutěžní řád?
Řád jsem četl.
Co na něj říkáš?
Pokud má nový řád zvýšit prestiž mistrovství,
připadá mi rozumné, aby během turnaje mohl hráč
hrát jenom za tým, za který se přihlásil. Nové týmy

na tom budou určitě bity, přímo se nás to týká.
Společně chystáme „východní blok“ vidíš to
jako možnou variantu?
Je to ve fázi jednání, necháme se překvapit a
třeba překvapíme.
(VB by měli vytvořit členové z týmů východních
Čech tak, aby ti hráči, kteří se chtějí účastnit turnajů open ligy, měli možnost hrát v tom případě,
kdy se jejich domovský tým turnaje neúčastní
- pozn.red.)
Chtěl bys něco vzkázat VR ČALD, hráčům, začátečníkům, lidem, kteří ultimate teprve objeví,
komukoli?
Pro radu: už jsem to zmínil výše, ale přesto
znovu, díky za training camp. Připadá mi, že tahle
akce má smysl!
Ostatním ? Třiďte odpad … :).		
q
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cel a european championship series
L

etošní sezóna patřila k těm nejnabitějším, co
jsem kdy zažil. Ať už se jednalo o repre, domácí ligové turnaje a nebo CEL (potažmo EUCS).
Systém pro postup do EUCR z našeho regionu
byl následující – z prvního kvalifikačního turnaje
postupovalo 8 týmů do finále CELu, ze kterého se
5 týmů kvalifikovalo do EUCR. Prvního kvalifikačního turnaje se zúčastnilo 16 týmů. S přehledem
ho vyhráli BigEz za druhými Flugsaurier, kteří
pro mě byli trošku překvapením, protože jsem je
nikdy hrát neviděl. Teď jsem našel že Flugsaurier
v překladu znamená "ptakoještěři", tak bacha na
ně :). Nás (PD) bylo 10 i s naší posilou (Davídek)
a Týnou. První zápas jsme porazili Wunderteam
(dále WT) 7:6, když jsme prohrávali už 6:4. Tahle
výhra se ukázala jako klíčová, protože WT porazil
o bod TooEz a ti zase o bod porazili v silném větru
nás. Rozhodovalo tedy celkové skóre a my vyhráli
skupinu, což nám v podstatě zajistilo postup do
finálového turnaje. Druhý den jsme těsně prohráli
s FUJema i s Mentálama a skončili sedmí po
výhře nad nějakým Rakouským týmem.
Finále CELu se hrálo v Lábu. Některé zápasy
CELu se měly hrát i na tom zadním hřišti, ale
nakonec z toho naštěstí sešlo. Nás přijelo asi
11 s Kačerem, Tomášem Radilem a Jerrym. Po
prohře s WT jsme se nabudili na Mentály a porazili
je 15:10. Další zápas jsme hráli s Flugsaurier,
ale ti byli, naštěstí pro nás, jenom v sedmi a
dostali asi 15:7. To nám zajistilo účast na EUCR.
Semifinále jsme s BigEz prohráli asi o 3 body, ale
zdálo se mi že v plné síle by jsme je mohli porazit.
Souboj o třetí místo jsme hráli s Fujákama, kteří
nás nakonec udolali 11:10, když jsme pokazili
konec zápasu. Překvapením byla špatná hra Dji
Sam Soe (UpsaDaisy posílení o pár hráčů), kteří
skončili až šestí.

Na EUCR do Norimberka jsme jeli v plné sestavě. Prohráli jsme celkem jasně s Woodies a i s
Ragnarokem, i když poločas vyhráli jen 8:7. Potom
jsme ale vytvářeli chybu za chybou a zápas skončil
15:8 a to se nám ještě zranil Kačerr. Potom jsme
porazili Bad Raps a šli na BigEz. Měli jsme jim z
loňska co oplácet. Zápas pro nás začal výborně,
do stavu 11:9 jsme neudělali jediný turnover, hráli
agresivně v obraně i v útoku. Potom jsme však
udělali 2 chyby a rázem to bylo 13:12 pro BigEz.
Srovnali jsme útokem a po jejich házecí chybě
šli do vedení. V posledním bodě došlo ke několika turnoverům ale nakonec jsme se z vítězství
radovali my. V neděli jsme porazili Mentály a hráli
o páté místo s možností baráže se čtvrtým. Vedli
jsme nad WallCity už 6:2, potom začali kazit a
poločas vyhráli jen 8:6. Nakonec jsme prohráli
15:13. Finále Zamperl – Feldrenner moc zajímavé
nebylo, Zamperl vyhráli asi 15:8.
Osobně jsem byl docela překvapený dobrou
hrou FUJů, kteří hráli s obrovskou chutí a dostali
se na 10. místo, když porazili Dji Sam Soe. Jsem
docela zvědavý, jak si povedou skautíci dál, protože potenciál určitě mají.
Sezóna CEL 2007 byla pro PD tedy docela
úspěšná, zůstali jsme jen krůček od postupu do
EUCF. Z našeho regionu (CEL) postoupily do
EUCF jenom HBčka.
h
Frankie
pár slov od Oddieho:
Next year it is planned to hold the Final in
St. Peter (A) on the end of june or beginning of
July, while we are still looking for an organiser
for the qulification round which should be in may.
A minimum of 5 full-sized Ultimate fields is requested. Planned divisions are OpenCEL, Junior

Open, Women and maybe Open-nonCEL.
Pokud máte zájem pořádat kvalifikační kolo,
neváhejte a kontaktujte koordinátory CEL turnajů.

k va lif i k a č ní kol o

Pořadatel: Dreh Und Trink frisbee club
Místo: Amstetten (A)
Datum: 05.-06.5. 2007
Počet týmů: 14 CEL open, 8 open non-CEL,
5 women

results
open cel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

THEBIGEZ (VIENNA - A)
FLUGSAURIER (WELS - A)
DJI SAM SOE (VIENNA - A)
WUNDERTEAM (VIENNA - A)
MENTAL DISCORDERS
(BRATISLAVA - SK)
FUJ (PRAGUE - CZ)
PRAGUE DEVILS
(PRAGUE - CZ)
2EZ (VIENNA - A)
SPIN (VIENNA - A)
OUTSITERZ (BRATISLAVA - SK)
CZ OPEN TEAM
CHUCK BRONSONS
(VIENNA - A)
UFOZD (OZD - H)
FRIZMI (SLO)

SPIRIT: WUNDERTEAM
open non-cel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CZ JUNIORS
NEIN
FRISKY BEEZ
AMPULLEN
DREH & THINK
STACK OVERFLOW
W.ADIES

SPIRIT: CZ JUNIORS
women
1.
2.
3.
4.
5.

FRISKY BEEZ (VIENNA - A)
W.ADIES (VIENNA - A)
HOT BEACHES (PRAG - CZ)
OUTSITERZ (SK)
THE BEEZ (VIENNA - A)

SPIRIT: FRISKY BEEZ
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league
f in á l e

Pořadatel: Chorche
Místo: Láb
Datum: 30.6.-1.7. 2007
Počet týmů: 8 CEL open, 16 open non-CEL,
8 women, 4 juniors, freestyle soutěž
Startovné: team fee open 70 EUR, women
50 EUR, players fee 15 EUR

results
open
1.
2.
3.
4.
5.

THEBIGEZ (VIENNA - A)
MENTAL DISCORDERS
(BRATISLAVA - SK)
FUJ (PRAGUE - CZ)
PRAGUE DEVILS
(PRAGUE - CZ)
FLUGSAURIER (WELS - A)

----------------- not qualified for EUCR-CE -----------------

6.
7.
8.

DJI SAM SOE (VIENNA - A)
WUNDERTEAM (VIENNA - A)
2EZ (VIENNA - A)

------------- not qualified for CEL final round ------------

9.
10.
11.
12.
13.
14.

SPIN (VIENNA - A)
OUTSITERS (BRATISLAVA - SK)
CZ OPEN TEAM
CHUCK BRONSONS
(VIENNA - A)
UFOZD (OZD - H)
FRIZMI (SLO)
women

1.
2.
3.

FRISKY BEEZ (VIENNA - A)
W.ADIES (VIENNA - A)
HOT BEACHES (PRAGUE - CZ)

----------------- not qualified for EUCR-CE -----------------

4.
5.

OUTSITERZ (SK)
NEWBEEZ (VIENNA - A)

EU C F B a s i l e j (Šv ýc a r sko)

Datum: 5. – 7. 10. 2007

N

a finále evropské klubové soutěže, utkání
nejlepších evropských klubů, se sjelo 16
mužských a 8 ženských týmů z celé Evropy.
EUCF přineslo 3 dny plné Ultimate. Na nejprestižnější událost venkovní klubové sezóny 2007 se
nakonec probojoval pouze jeden český zástupce a to fenomén českého ženského ultimate –
Hot Beaches.
HB zde vybojovaly konečné 6. místo. Malé
družstvo (v pátek 7 a v sobotu a neděli 8 hráček)
zde odehrálo 6 zápasů po zhruba 90ti minutách.
HB byly ostatním ženským týmům rovnocenným
soupeřem a k lepšímu celkovému umístění chybělo trochu štěstí a několik hráček na střídačce.

létat je tak snadné

Troufám si říci, že dívčí družstvo neudělalo českému ultimate ostudu. Pro fandy českého ženského
ultimate Vám přinášíme postřehy z jednotlivých
utkání turnaje.
Sestavu HB tvořily: Alena Semerádová, Zuzana
Špírková, Ivana Srbová, Lea Srbová, Jana Vejmelková, Katka Svobodová, Radka Balážová, Iva
Klimentová (ta přijela v sobotu ráno).

pá t e k 5 . 10 .
Swift (UK)
Britky měly být relativně slabším soupeřem. Jejich
výhodou byla početní převaha. Měly o 2 hráčky
více než HB. Dalším jejich plusem byl fakt, že se
nebály hodit dlouhou. HB si s nimi však poradily,
zkusily zónovou obranu, a když na Swift neplatila

obrana: 3-3-1, přešly Češky plynule na systém
2-3-2, který už bezpečně zafungoval a dočkaly
se prvního vítězství a skóre 15:9.
Woodchicas (GER)
(délka zápasu: 86 minut)
Pro Němky byly HB rovnocennými soupeřkami.
Bylo jich 7 a v záloze měly jednu hráčku s chřipkou. HB nastoupily s plnou parádou a úvodní
stav skóre 6:1 vypadal víc než jednoznačně. Do
poločasu nás ale Němky dotáhly na 8:7, následovalo přetahování o každý bod do stavu 10:9. Pak
se ale projevila asi únava a nejspíš jsme chtěly
vítězství méně než naše soupeřky. Chyběla nám
štáva a větší dravost v soubojích. Čas skončil a
počítadlo ukazovalo stav 11:15. Byla to tedy první
prohra turnaje.
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evropské finále
LeedsLeedsLeeds (UK)
(délka zápasu: 60 minut)
Poslední sobotní zápas přinesl setkání s dalším
britským týmem, který měl snad dvakrát více hráček než HB. Obě družstva hrála vyrovnaně až do
stavu 3:3. Pak se Leeds ujal vedení a nepřerušenou šňůrou nás dovedl do poločasu za stavu 8:3.
V útoku hrály zejména přes „dlouhé“, a využívaly
tak výšky několika opravdu vytáhlých spoluhráček.
Často jim to vycházelo, ale někdy jsme očekávaný
hod dokázaly ubránit. V obraně se HB jejich útok
pokoušely zastavit pomocí zónové obrany. Na
obranu osobní bohužel nezbývaly síly, takže by
ani nemohla být účinná. HB hrály v útoku hlavně
příčnou lajnu 4-3 (čtyři hendlerky a tři hráčky v
poli). Hráčky Leedsu hodně poučovaly, čímž HB
dost vyváděly z míry. Nervózní hráčky HB si disky
samy zahazovaly a podle vlastních slov nebyly
schopny přizpůsobit přihrávky náhle pomalejším
(rozuměj unavenějším) spoluhráčkám. I přes řadu
zaváhání, které se HB staly osudnými a přinesly
konečnou prohru, se nám povedlo přesně 9 pěkných akcí. Jedna z nich byla zakončena parádní
rybičkou Zuzky Š., která ji okomentovala slovy:
“Já už prostě nemohla běžet, tak jsem si lehla.“
Konečné skóre 15:9 pro Leeds.

s o b ot a

Little Lotus (SUI)
(délka zápasu: 100 minut)
V sobotu dopoledne se HB poprvé setkaly se
zbrusu novým švýcarským týmem. Do zápasu
jsme nastupovaly s respektem. Vždyť z protější
střídačky se na nás usmívalo 14 hráček, z nichž
některé jsme znaly jako opory legendárních Bliss.
Řada z jejich hráček hrála na EUC 2007 v dívčím
reprezentačním výběru. V kapse je tedy hřály ještě
teplé bronzové medaile. Dalo se čekat, že nám
při hře předvedou oprávněné sebevědomí. HB se
však nedaly zastrašit, zvlášť když konečně dojela
posila, kterou v kapse hřálo nablýskané stříbro z
mixu ze stejné soutěže. HB předvedly parádní
nástup a vedení 4:1, převahu si udržovaly až do
stavu 6:3, kdy došlo ke zlomu a Lotus poprvé
dorovnaly na 7:7. HB dokázaly urvat poločas a
za stavu 8:7 přišel kýžený oddech. Po poločase
už hra nebyla jednoznačná jako na začátku, oba
týmy střídavě dávaly body a po zaváhání HB se
Švýcarky dostaly do vedení. Za stavu 13:14 signál
oznámil konec času a hrál se tzv. hard cap, kdo
dosáhne první 16ti bodů, zvítězí. HB dokázaly
vyrovnat na 14:14, Little Lotus opět utekly na
14:15 a v dalším bodě potvrdily svoji převahu a
posledním bodem ukončily epickou bitvu. Konečné skóre 16:14.
Misscoldisco (IT)
Druhý sobotní zápas HB odehrály proti malým
běhavým Italkám. Začátek se HB povedl a vedly
až do stavu 6:6, kdy Italky vyrovnaly. HB se vrátily
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a za stavu 8:6 pro ně se uzavřel první poločas.
Na Italky fungoval jednoduchý dump a swing. Čas
vypršel za stavu 14:12 pro HB. Následovala hra
do 16ti nebo do dosažení dvoubodového rozdílu.
Zápas jsme vyhrály 15:13. Italky se s prohrou
nebyly ochotné srovnat a tak jsme na hřišti strávily
nejen herních 100 minut, ale dalších 15 minut
dohadováním a vysvětlováním. Naštěstí měla
Ája načtená pravidla (díky Jani) a nenechala se
obměkčit tvrzením Italek, že se má hrát do 16ti.
Rozčilující bylo, že na jejich straně stál i člověk,
který počítal skóre a do sporu vůbec neměl zasahovat.

Věděli jste, že ve Švýcarsku používají protiletecké
kryty jako ubytovny? V jedné jsme bydlely. Vědeli
jste, že jsme každý den cestou na hřiště procházely nádhernou botanickou zahradou, kde pobíhaly
veverky s huňatými ocásky? Věděli jste, že jsme si
v sobotu večer daly přípitek na radnici? Že kluci z
Ragnaroku jsou celkem sympaťáci ;)? A taky, že
Švýcaři často plavou v Rýnu … třeba cestou do
práce, oblečení hodí do nepromokavého pytle a
svezou se po proudu? Taky, že na nábřeží hrají
dědoušci petanque, tak jako ve Francii? Ne? Tak
příště pojeďte s námi!
q

neděle

Turku Terror (FIN) – zápas o 5. místo.
Byl to opravdu terror. Finky do zápasu vstoupily s
převahou jak herní, tak početní. Ujaly se vedení,
které jsme stáhly až v poločase. V druhé půlce
nám Finky znovu o tři body utekly, ale my jsme
dokázaly srovnat na 14:14. Finky dokázaly kontrovat, a každý dával svoje body. Za rozhodujícího stavu 15:15 jsme zaváhaly a vítězství se
přiklonilo na finskou stranu. Konečné skóre 16:15
pro Finky.

p e rl i č k y n a z áv ě r :

Výlet do Basileje byl poněkud větším zásahem
do rodinných rozpočtů, ale bylo moc fajn tam
být. Zažít při hře pocit naprostého vyčerpání i
neskutečné radosti z každého dosaženého bodu,
zklamání z těsných proher, ale i radost z respektu,
který nám dávaly najevo Švýcarky, Angličanky a
Němky. Byla to škola herních dovedností, psychické odolnosti, soudržnosti týmu (jsme jenom
lidi ne?), tolerance, asertivity při domlouvání s Italkami, které ještě pořád neumí anglicky (a bohužel
neumí ani pravidla), trpělivosti při hře s protivnými
Finkami (promiň Hanno). Je bezva vidět, jaké
holky hrají ultimate jinde v Evropě, že se od nich
Češky mají pořád co učit...

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

WOODCHICAS (GER)
ICENI (GBR)
LEEDSLEEDSLEEDS (GBR)
LITTLE LOTUS (SUI)
TURKU TERROR (FIN)
HOT BEACHES (CZE)
MISSCOLDISCO (IT)
SWIFT (GBR)

SPIRIT: LEEDSLEEDSLEEDS

past 3/2007

ultimate v polsku

lemon cup
Místo: Sosnowiec, Polsko
Ročník: 1.
Počet týmů: 11 (7 x Polsko, 2 x Slovensko a
1 Frkot)
Kategorie: asi mix – podmínkou byla jen jedna
holka na lajně
Hřiště: 2, dobrý povrch, ale obě krátká
Startovné: 45 zlatých (1 zlaty = asi 13 Kč)
Jídlo: snídaně klasika (ale bez kafe a čaje),
večeře – polévka, řízek, brambory, zeleninový
salát
Sestava: Miguel, Kondor, Izza, Koži, Milusha,
Abu, Vosa, Ládin (RV), Evex a Dr.Úd (oba
Atruc)

Z

ačalo to, jako jakýkoliv jiný turnaj s jiným
týmem. Jednoho dne se ozval Miguel z Frkotů:
„Evex, pojeď s náma na super levnej turnaj hned
za polskejma hranicema!“ No jo, jenže hned za
hranicema znamená něco jiného pro toho, kdo
jede z Olomouce a pro toho, kdo jede z Plzně.
Tak já na to: „Když seženu ještě někoho k sobě,
tak pojedu.“ Atrucáci jako Adam a Úd řekli, že
pojedou, tak se jelo. Ale tu začali komplikace.
Jako obvykle řekl Adam dva dny před odjezdem,
že nejede. Tak Miguel slíbil, že nám sežene další
3 lidi do auta, abychom to neměli tak drahé.
V pět hodin odpoledne jsem nasedla do auta,
sama, a vyrazila do Prahy, kde jsem vyzvedávala Úda. Tam jsem potkala první hodinovou
zácpu. Pak, s Údem v autě, jsme potkali druhou
hodinovou zácpu (obě dopravní samozřejmě).
Dalšího člověka, Kožiho, jsme vyzvedávali ve Velkém Meziříčí na benzině. Čtvrtého jsme nabírali
na Masarykově autodromu před Brnem. To byl
Evžen, přezdívaný Izza. A posledního Ládina,
posilu z Rektálního vyšetření, nakonec u Tesca
v Brně. Byli jsme kompletní v totálně narvaným
autě, bylo asi deset večer, tak hurá směr Polsko.
Hranice jsme překračovali už po půlnoci. Polské
silnice jsou jedna velká hrůza. No, mohli jsme jet
po lepších, ale to jsme zjistili až na cestě zpátky,
jak už to tak bývá. Místo toho, abychom jeli pořád
po dálnici, tak jsme se nechali zlákat první cedulí,
která ukazovala směrem na Katovice (tam jsme
potřebovali) a od té chvíle už jsme brousili okresky
plné objížděk jak o život. Ručička na tachometru
neslezla pod 120 km/h a to ani v obci! Po tom,
co jsme se na cestu ptali taxikářů, auta, co stálo
vedle nás na semaforu a vožralý pumpařky, jsme s
nebývalou radostí našli Sosnowiec. Malý problém
nastal ve chvíli, kdy jsme konečně zastavili, a
zjistili jsme, že jsme sice u areálu hřiště, ale spací
hala je trošku někde jinde. Agent přes navigaci
(Miguel), který měl za úkol neusnout a počkat na
nás, samozřejmě dávno spinkal a my v tu chvíli
neměli jedinou informaci, jak se dostat do spací
haly (lépe řečeno školní tělocvičny). Naštěstí se
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nám soustavným prozváněním podařilo Miguela
probudit, ale to byla pouze poloviční výhra. Náš
navigátor si přes své lihové kóma pamatoval cestu
z hřiště do školy sotva z půlky a usilovně nám
popisoval posledních 200 metrů cesty ke škole, i
když cesta hřiště – škola mohla mít přes kilometr.
Polští mobilní operátoři si pěkně namastili kapsu,
než se nám podařilo školu najít. V půl čtvrté ráno
jsme zastavili na místě. Snad všichni Poláci tu
házeli talířema všema směrama, v oblibě byly
hlavně hody o zem o beton. No nic, stanů netřeba,
tak rychle na čilitátu, do spacáku a spát alespoň
čtyři hodiny, to by bylo skvělé.
Snídaně byla na hřištích a byla standardní.
Dostali jsme každý tričko, kdybychom potřebovali
změnit barvu na nějaký zápas. Už na první pohled
bylo vidět, že jsou hřiště menší než obvykle. Zóna
byla hluboká podle pravidel, ale vlastní hřiště bylo
opravdu dost krátké. Hned po prvních zápasech
jsme se se Slovákama z Outsiterz a Golden Ants
shodli, že úroveň polského frisbee je trochu nižší
než jsme čekali. Je pravda, že ze sedmi polských
týmů byly tak tři týmy naprostými začátečníky,
ale (když pominu typický hurá styl) tak naprostá neznalost pravidel byla dost zarážející. Ještě
smutnější byl ale fakt, že se na nás občas Poláci dívali dost nevraživě, když jsme jim nějakou
neznalost pravidel vytkli – moc spritově to nepůsobilo. Uznejte ale sami: když váš útočník stále
dělá kroky, tak je dobrý ho na to upozornit, ať se
mu to líbí nebo ne – ale to se ještě se zavřenýma
očima dá tolerovat. Když si mě obránce v jiném
zápase neustále jistí rukou, jak kdybychom hráli
basketbal, a pořád do mě strká, tak už mě to štve
trošku víc, ale i to se dá vyřešit docela v klidu. Ale
když Miguelovi jeho útočník během bodu odběhl
do autu vystřídat a najednou mu přiběhl do hřiště
jinej týpek, tak to už jsme šli opravdu do kolen.
Miguel říkal, že z toho šoku neměl ani sílu mu
cokoliv zahlásit. Na druhou stranu musím říct,
že většina zápasů byla natolik jednoznačná, že
nemělo smysl se neustále dohadovat a hrou jsme
se hlavně bavili.
Bylo vedro, tak jsme se koupali v nedalekém
rybníce s písečnou pláží a jak jsme málo spali,
tak jsme se prostě mezi zápasy jen tak váleli. Na
večer za umělého osvětlení byla naplánovaná
All Star Game. Z Frkotů byli vybráni Evex a Úd.
Dostali jsme další tričko a skvěle jsme si zahráli
a zaběhali s těma nejlepšíma na tomhle turnaji.
Pak byl pivní závod, který spočíval v tom, že první
vypije pivo, pak druhý chytne třetího za nohy a
jako trakař běží ke druhé metě. První běží s nimi
až k třetí metě – disku na zemi, kolem kterého se
točí tak dlouho, jak dvojice pije další pivo. Jakmile
pivo dopijí, udělají ze svých rukou otvor, kterým
musí první prohodit disk. Frkoti byli druzí.
Druhý den se počasí trošku pokazilo a koneč-

ně se hrály i vyrovnanější zápasy. Do finále se
nakonec probojovaly oba slovenské týmy a po
bratrovražedné bitvě si prvenství odvezli Outsiterz. Frkot hrál o třetí místo s týmem RJP Squad
z Varšavy a velkou spoustou zbytečných chyb
daroval vítězství svým soupeřům.
Ráda bych na závěr jen dodala, že přes překotný příjezd a počáteční zklamání ze hry to byl
turnaj příjemný, dobře zorganizovaný a překvapivě
i plný sponzorů. Mít na ultimate turnaji šest sponzorů se v Čechách asi ještě nestalo a asi ještě
nějakou dobu nestane. O to víc to překvapuje v
Polsku, a ještě k tomu na prvním ročníku turnaje.
Vyplýval z toho fakt, že spousta věcí byla zdarma
nebo skoro zdarma – od zmrzliny až po klobásy!
Při vyhlašování se kromě pořadí a dalších obecně
známých cen vyhlašovalo i spousta netradičních
cen, jako například Nejlepší hráč All star game
nebo Miss LemonCup a každý byl bohatě odměněn. Cenami za první tři místa byly kromě chlastu
i přenosné ledničky, což je velmi slušná a drahá
záležitost.
Pro začínající a mírně pokročilé týmy tento turnaj vřele doporučuji, ale i pro mazáky z pohraničí
to nemusí být špatný výlet. Je vidět, že se Polsko,
co se frisbee týče, začíná rozjíždět. Uvidíme, kam
až dojede.
h
EVEX a Udice

results
1. OUTSITERZ (SK)
2. GOLDEN ANTS (SK)
3. RJP (PL)
4. FRKOT (CZ)
5. SPIRIT ON LEMON (PL)
6. WD-40 (PL)
7. COOL FLIGHTS (PL)
8. EL BANDITO( PL)
9. - 10. ASTRODISCO & ZDOBYWCY
OSCARÓW (PL)
11. METROPOLIA SILESIA (PL)
SPIRIT: METROPOLIA SILESIA
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loučení s létem

the show must go on
S

ezóna je již vlastně pryč a možná už oprášils
sálovky, první spáleniny jsou na dočich, ale
přec ještě nazuješ špuntovky. Poslední turnaj
pod širým nebem, tak s kým se tam svezem a s
kým opět slezem, jak se my na spaní proboha
vlezem…?
Přehlídka gardy vítá nás u hranic, rozdávaj
kokardy, poslední dobou je tu trošku hic, v košilích černých zní národní hesla, úroveň kulturní
zde jaksi klesla. Hráči s diskem však nedbali a
i pro Chorvaty poslali, aby nás při hře bylo víc
a nebáli se gardy nic. Tam, kde se slovenským
vzduchem maďarský se míchá, tam tedy proběhla v hru ultimate psýcha. I Monkeys a PD tam
přiráží, za víkend se všeho nabaží, na kotel se
svařanem doráží. Kurzují ke kotlům tam a zpět a
ostatní berou si příklad hned – za chvíli huby jak
od lízátek, na hřišti nastává „svařený“ zmatek. Nic
nejde rychleji, jak se zdá, než tahle alkoholová
odezva. Pozornost hráčskou nutno jest přepoutat,
kotle pohubly a na hráčích je to znát, tím poutem se má tradiční dárek stát. Padají sázky, čím

potěší tentokrát, zaslech jsem vzkazky, že letos
převezem ten vlezlý chlad. Po loňské šále rozdali
čepice, středních uch záněty nás nepotkají více.
Barvy a barvičky na frisbee hlavičky. Každý mohl
si vybrati dle svého gusta, ty čapky na hráčích lze
vidět zhusta. Snadné je velice poznati persónu, jež
k Maďarům vyjela změniti fazónu. „Vysoké rozlišení“ hráč zajištěn má, pod názvem „HD Player“
každý ho zná.
Suchý listí habaděj, leckdy po kotníky máš – tak
hrej. Země chladnější jest znatelně, vítr zafouká
ti na témě, večer šero – je to v řiti, pod žárovky
musíme jíti. Pod lampami nadávek bylo víc než
přihrávek – popis tento zobecníme když název
KIMLE vyslovíme. Hráči sedí na lavičkách, jeden
vedle druhého, nohy dané v ultimate-cvičkách,
z hrnků pijí cosi rudého. Kdo nemá lavičku, má
vlastní židličku a v podpěrce židličky pohárek
ukrytý… maličký, leckdy i veličký, záleží na tom,
jestli má majitel kuličky…
Oslava sobotní, za Eura ochotní, v místním
lokále jsme jako na bále. Po snědení kultovní
hotovky, útrata počítá se lehce na stovky... Slezina
koná se i s partou štamgastů a holky tančí nám
s tím největším z ochlastů. Zdejší to tatíci, co se
často zde pojí, ale jen jedinkrát do roka to tu za to
stojí… Večer se poroučí, tančíme v kruhu a žilou
forintů dál pouštím svým druhům, okno se blíží,
světlo za ním spěchá, kráčím mu rychle vstříc,
snad mě ta opice nechá. Co dělo se potom, ví
jen má parta, mokrý je cotton a Černý Petr, jest
přátel mých karta…
Ráno se ksichtíme vzájemně navzájem a k
večeru do Prahy zas platit podnájem. Kolovrat
točí se dokola kolem, zápasy liší se rozdílným
skórem. Jak praví příručka, vítěz nám vzniká,

když druhý tým s diskem se sotva stýká. A pražské
juntě se toto zdařilo, víno se finálně doslova vařilo.
Tak nám to vyhráli a vítězi zůstanou, než příště v
kopačkách dáme si shledanou…
q
Jaromírovo básnické střívko

poznání hráčů různých kvalit. Tak vznikl turnaj,
kde nezáleží na vítězích, ale na hře samotné.
Na hře ve smyslu její krásy a pohody při ní. Na
poznávání nových kamarádů, nových herních
návyků a nabírání dalších zkušeností a nových
hráčů do příští sezóny.
Pro někoho historie, pro někoho neznámá současnost, pro mne smutek ze stárnutí a zapomínaných věcí. Jednou z nich je pro mne nezapomenutelné „stříhání“ družstev (obr, skřítek,
čarodějnice), které vlastně určovalo vítěze utkání.
Z původní myšlenky zůstala tak jen hra samotná a
nevnímané nevyhlašování spirita. Ten se nevyhlašuje, protože ho mají všichni, kteří přišli.
Dopracovali jsme se tak k patnáctému opakování této příjemné záležitosti s létajícím talí-

řem a kamarády, kteří nemohou opustit travnatý
plácek a létající placičku. Každoroční losování
náhodných družstev dle systému „Mistr“ – „Hráč“
– „Začátečník“ pokazí jen špatné sebehodnocení
přihlašujících se lidiček a samozřejmě špatná ruka
losujícího pořadatele.
Díky za účast všem 88 hráčům (rekord účasti
100 nepřekonán) i hráčkám a přeji úspěšné zlepšení v zimním přípravném období.
Hra byla úžasná a zvítězili Ti nejlepší. (Andy,
Tomáš.R.TM, Frenkie, Zelí, Fréza, Mates, George
TM, Klára ŽZ, HaniTM, Punkejt, Marta Písek)
Příští sezonu si na ně musíme dávat bacha.
Snad frisbeeový bůh nedopustí, aby takovéto
akce zmizely z kalendáře ČALD.		
h
Papá

hh cup
B

yl jednou jeden Honza a jmenoval se Hanousek. Byl to čiperný hošík, který se od mala
věnoval sportování. Běhal, skákal, jezdil na lyžích,
jezdil na surfu, ale stále to nebylo ono a tak hledal
a hledal, i když stále nevěděl co. Prožil několik
let tápáním, až se dostal do velkého města, kde
potkal pár chlapců s placatým míčem. Po chvilce
pozorování se mu činnost zalíbila natolik, že se
zajímal o pro něj nové sportovní odvětví víc a
víc, až se stal prvním předsedou České asociace frisbee. Za podpory dalších kamarádů se
mu podařilo rozběhnout činnost v několika oddílech. A protože bylo vše v plenkách, vymýšlel,
jak si nejlépe a co nejčastěji zahrát. Vymyslel
tak „kloboukový turnaj“, který na závěr ultimatové sezony umožňoval vytvoření nových týmů a
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dogfrisbee
„Ahóój!“
„Čau! Jak se máš? Co pořád děláš?“
„Jó, mám se dobře. Jedu z dogfrisbee“
„Z dog…čeho?“
„Dogfrisbee.“
„…???…“
„Frisbee.“
„Jo táák! To sou ty lítající talíře. No jasně!“,
náhle rozjasněná tvář se ale pomalu mění v
nechápavý výraz, „a to jako se psem, jo?“
Přikývnu.
„Ahá…“ A strnulý úsměv vyjadřuje: tak to už jim
asi fakt úplně přeskočilo.

O

co tedy jde? Zjednodušeně řečeno se jedná
o házení disků psovi. Frisbee samo o sobě je
zábavné, tak proč se o to nepodělit se svým zvířecím kamarádem. Některé psí rasy jsou pro sport
vhodnější a jiné méně, dogfrisbee však mohou
dělat v podstatě všechny. Hlavní je, aby byl pes
zdravý a bavilo ho aportovat. Dá se hrát „just for
fun“ kdekoliv na louce nebo v parku, existují ale
i soutěže. Za úspěšný hod se při nich považuje
jen ten, který pes chytne ještě před dopadem
disku na zem. Závodí se v různých distančních
disciplínách, od nejjednodušších hodů na dálku,
čas nebo přesnost, královskou disciplínou je ale
freestyle – dvouminutová sestava složená z různých hodů, triků a akrobatických skoků psa, to
vše na hudbu..

létat je tak snadné

Začátky dogfrisbee v ČR
Tento „psí“ sport je v České republice hodně mladý. Vznikl v Americe již v 70.letech, ale k nám se
dostával poměrně pomalu. Občas někdo psovi
místo míčku házel disk, většinou látkový, který
špatně létá nebo klasický, který je zase nevhodný
pro psa, k většímu rozvoji ale došlo až během
posledních dvou let.
Zásluhu na tom má Jakub Štýbr. Jako první
Čech se zúčastnil závodů v zahraničí a nevedl si
vůbec špatně. Zároveň tam také sbíral zkušenosti
a na jaře v roce 2006 zorganizoval první seminář
u nás. A pak už se to začalo hýbat rychleji.
Díky Kubovi se dalo dohromady pár dogfrisbeeových nadšenců z celé republiky (a dokonce i Slovenska). V průběhu léta a podzimu jsme párkrát
vyrazili do ciziny, kdy největší událostí bylo Mistrovství Evropy v Holandsku. Koncem léta také
vznikl DiscDog klub ČR (jehož cílem je propagace
dogfrisbee a organizace soutěží u nás), na podzim
se v Jaroměři konaly historicky 1. závody, zatím
pouze v distančních disciplínách.
Dogfrisbee se vším všudy
Letošní rok se ale dogfrisbee rozjelo i v Česku
opravdu naplno. Uskutečnil se Dog Chow DiscDog
Cup 2007 složený ze čtyř závodů: v Kácově, Praze, Olomouci a Dvoře Královém, tentokrát již se
dvěma freestylovými soutěžemi. Učili jsme se
na několika seminářích nejen od Jakuba, ale i

Sabiny a Markuse z Německa, Rona a Apryl z
USA a Yachiho z Japonska. Vyjeli jsme na několik
závodů do Polska, Německa, Holandska a na
ME do Wroclawi.
Dala se dohromady prima parta lidí ze všech
koutů republiky. Je jich zatím ještě poměrně málo.
Na soutěžích v cizině už ale naše týmy znají nejen
díky vzájemnému bouřlivému povzbuzování, ale
i díky pár zásekům na bedně. ME 2008 by se
dokonce mělo konat v Praze. Tak uvidíme... q
Yvona Andrová
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training camp ´07 / volume 2
Datum konání: 22. – 23. 2007
Místo: hřiště PD, Praha-Strahov
Startovné: 200,- Kč (100,- na jeden den),
zahrnovalo hřiště, tři jídla denně a vody
Ubytování: Stany a šatny na hřišti

P

o prvním Training campu, který ČALD pořádala na jaře, bylo jasné, že se tato akce ujala
a bude jen dobře když se dočká svého pokračování. To přišlo na konci září opět na stejném
místě. Odborného vedení se znovu ujal Tomášek
a už odpočátkou upozorňoval, že tento training
camp nebude užitečný jen začátečníkům, ale i
hráčům pokročilejším. Proto byli účastníci, kterých
se sešlo o něco více než 50, rozděleny do dvou
skupin. Pokročilejší si vzal na povel sám Tomášek,
nováčky pak svěřil do rukou Frankiemu. Dvěma
hlavním trenérům pak pomáhalo dalších deset
zkušených hráčů, převážně reprezentantů. Počasí
nám navýsost přálo, snad jen v noci mohlo být o
něco tepleji. Ale ani zima nám nemohla znepříjemnit večerní grilovačky. Jídlo bylo celý víkend
ve znamení hub, guláše a buřtů. Tyhle tři ingredience nechyběly v žádném jídle. Trénink byl v
neděli zakončen dlouhou hrou, po které se všichni
rozjeli zpět domů. Pevně věřím, že se nám dobře
započatou tradici podaří udržet i tomto roce. h
Héřa

ladronka ´07
L

adronka 2007 byla pestrou přehlídkou aktivit
pro volný čas dětí a mládeže. Mladí návštěvníci
si mohli vyzkoušet řadu sportů: americký fotbal,
lacrosse, petanque, indo board, své příznivce si
tu, ať už exhibicemi či prezentací ve stáncích,
snažili najít zástupci yoya, capoeiry i diabola. K
vidění byla řada tanečních vystoupení. Vyžití těm
umělecky založeným nabízely výtvarné dílny a
workshopy. Každý, kdo měl zájem, získal u Info
stánku papírový aršík, na který shromažďoval
razítka za splněné úkoly u stánků jednotlivých
sportů a aktivit, a za jeho odevzdání mohl získat
hodnotné ceny. U stánku frisbee děti házely na
discgolfový koš.
Akce se už druhým rokem účastnili zástupci hráčů frisbee. Ultimate a Discgolf byly prezentovány
ve stánku Pavla Voloczka, kde byly k dostání disky
za lidové ceny. Zájemci o sporty hrané s létajícím
diskem si zde mohli prohlédnout velkoformátové
fotografie ze hry, zdarma si půjčit ultimatové disky,
získat propagační letáky o frisbee i kontakty na
týmy Ultimate z celé ČR. Nebo jen slyšet dobré
slovo jednoho z přítomných odborníků: Czerta TM,
Štěpána (Dreda) PD, Radky ŽZ, Michala (Čup-
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čáka) ŽZ a dalších. Letos, narozdíl od loňského
ročníku, byla na „festivalu volného času a zábavy“
přítomna početná skupina freestylistů. Ti svoje
umění předváděli celý den na travnatém placu
vedle stánku, ale i během tří exhibic, které proběhly postupně u hlavního pódia akce. Ke slovu
přišli na konci dne i hráči Ultimate, kteří si zahráli
exhibiční zápas, pro větší efekt přenášený na
velkoplošnou obrazovku na pódiu.
Malou inspirací pro příští ročník akce by pro
Ultimatovou komunitu mohlo být počínání amerických fotbalistů. Fotbalisté se sešli v počtu asi
40ti hráčů a na vyhrazeném prostoru od 9 hodin
trénovali, cvičili a dokonce hráli. Jejich výrazné
dresy a helmy byly k nepřehlédnutí. Dvakrát se
ze svého stanoviště přesunuli na exhibici před
hlavní pódium. Čas strávený na Ladronce tak
využili dvakrát, potřebovali a zároveň měli možnost oslovit zájemce o svůj sport. Jejich model:
trénink, exhibice, trénink, byl prostě vidět a mohl
by být inspirací i pro propagaci Ultimate na příštím
ročníku akce.
Akci podle informací pořádající agentury navštívilo více než 12 000 lidí. Termín akce pro dal-

ší rok bude nejspíše 20. - 21. 9. 2008. Více na
http://www.ladronka2007.cz.
Pracanti a hráči účastnící se exhibice:
Czert, Maňas (TM), Martina, Jana, Čupčák, Radka
(ŽZ), Jájes, Štěpán (PD), Zdeněk, Iva, Lea (P7),
Ewex, Lucie, Martin F., Mgr. Blahout (Atruc). q
Díky všem a doufám, že jsem na nikoho
nezapomněla! Radka ŽZ
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skautské turnaje

frisbee mezi skauty
N

ení tomu tak dávno, kdy se na halovém turnaji v Ústí nad Labem vyskytl tým Létající
Žába. Není to náhoda, že se právě dva týmy z
východních Čech daly dohromady pro turnaj v
Ultimate a dlouhou cestu, která je k tomu vedla,
se dozvíte dále.
V létě roku 2004 vznikla v Hradci Králové myšlenka na uspořádání skautského turnaje ve "frisbee"
- Scout Frisbee Cup. Proč právě ve frisbee?
Létající talíř se vyskytl jenom na pár skautských
schůzkách jako doplněk, ale nic dalšího. Prostě
další sportovní hra. Pak ale vyšlo najevo, že je
nějaký "Spirit", a že se hraje bez rozhodčích a
hráči hrají fér. Právě tento fakt byl nepochybně
hlavním impulsem, proč se této hře věnovat víc.
Když se pořádá nějaká skautská akce, většinou
není problém naplnit kapacitu, ani u sportovních
akcí. Jenže frisbee ... frisbee jako hru nikdo nezná.
Termín byl zvolen první listopadový víkend, a tak
byly dva měsíce na to přilákat aspoň 6 týmů.
První tým - z Prahy, se ozval koncem září a ještě
se strachoval (přihláška šla poštou asi 10 dní), zda
byl přijat, zda se vešel do kapacity. Život by byl bez
těchto vtipných situací nudný. Nakonec se povedlo
získat celkem 6 týmů, 4 pražské, jeden z Moravské
Třebové a domácí, pro turnaj ve hře, kterou půlka
lidí nikdy pořádně nehrála. Včetně pořadatelů. O
čemž svědčí i to, že první kontakt s opravdovým
Ultimate získali na HH Cupu týden před turnajem.
Velký královehradecký městský park se stal svědkem něčeho, co ještě asi dlouho neuvidí.
Počasí dávalo znát, že je začátek listopadu a
byla docela zima, ale ještě bude hůř. V sobotu
odpoledne začalo pršet a ti, kteří neměli kopačky
(asi polovina lidí), se mohli jít normálně klouzat.
Celému turnaji jasně vévodil tým Záře, ve kterém

létat je tak snadné

hráli tehdy mladí hráči z týmu FUJ, dnešní základ
ambiciózního týmu. Výsledky Záře byly asi 10:2,
12:1 apod. Finále bylo další exhibicí, kdy porazili
skauty ze Zbraslavi podobným rozdílem. Domácí
Borci, ranný základ dnešního Létajícího Cirkusu
se umístil na 3.místě. Úroveň hry byla velice nízko.
No ještě o kousek níž, než vás teď napadlo. V
průběhu týdne byl park již pokryt sněhem...
Netrvalo dlouho a skauti se sešli opět, tentokrát
koncem května 2005 v Praze na Letenské pláni
na jeden den, aby na Scout Frisbee Tournamentu
pod vedením Záře zopakovali velké úspěchy s
diskem. Na turnaji opět zvítězila Záře, ale kvalita
hry byla již o třídu vyšší než na podzim. Turnaje
se účastnilo 5 týmů.

Pro velký úspěch se v Hradci Králové navázalo
na pražský turnaj a na již lepším místě s kvalitnějším povrchem a dokonalým počasím Babího léta
se na Scout Frisbee Cupu 2005 utkalo již 9 týmů
z celé republiky. Nejvzdálenějším účastníkem byly
hráčky z Prostějova - Netopýři. V neděli turnaj navštívili hráči z týmu BOA. Na tomto turnaji poprvé
a zatím naposled byla Záře poražena alespoň ve
skupině domácím týmem, tehdy pod názvem Bílý
Hranostaj, ale již ve složení, jako je známý Létající
Cirkus. Finále si však pražští skauti nenechali
pokazit a obhájili první místo.
Začátek června 2006 opět na Letenské pláni
létaly disky a hrálo se i celý víkend. Bohužel, počasí příliš nevyšlo hlavně v nedělní části a semifinále
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s diskem u skautů

i finále se hrálo za deště, což se podepsalo na
celé hře. Účastníky finále si každý jistě domyslí, stejně tak výsledek. Narozdíl od předchozích
turnajů však již bylo finále vyrovnané, stejně tak
nadcházející roky.
Třetí Scout Frisbee Cup 2006 byl ve velkém
stylu na fotbalovém hřišti a vypadalo to na hodně
týmů. Týden před turnajem jich bylo přihlášených
12, krásný počet. Protože by to bylo moc krásné,
tak postupně týmy odpadávaly, až se do Hradce
v září sjelo jen 7 týmů, což byla veliká škoda, ale
i přesto se turnaj podařil a poprvé se ho účastnila
Chlupatá Žába ze Slatiňan, kousek od Chrasti u
Chrudimi. Jako oživení akce a zároveň ukázka
"jak se to má hrát" posloužila exhibice v sobotu po
poledni, kdy skvělí hráči Ultimate týmů z Prahy přijeli do Hradce a předvedli oslňující hru. Největším
překvapením turnaje byla právě Chlupatá Žába,
která, ač jako nováčci, předváděla neuvěřitelné
výkony a to především po fyzické stránce. Nejzajímavější byla situace v semifinále, kdy domácí
Létající Cirkus (všímáte si již ustáleného názvu?)
prohrával se Žábou v celkem třicetiminutovém
zápase asi deset minut před koncem 7:3 a vůbec
nevěděl, která bije. Nakonec si však domácí uvědomili, kolik uhodilo a do finále se Září (s kým
jiným) nastoupili s chutí vyhrát. Výsledek 8:7 pro
Záři však nechal Létající Cirkus dál jen "slintat"
po prvenství.
Série turnajů pokračovala v Praze místo na
Letné na Ladronce. Přibyly týmy, název jednoho
z nich "Nadoraz" plně odpovídal tomu s jakým
nasazením a v jakém počtu (malém) hráli. Turnaj byl opět jednodenní, ale přesto stál za to a
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finále přineslo vytrvalý boj Létajícího Cirkusu s
domácí Září, ve kterém nakonec těsně zvítězil ...
Záře. Po skončení turnaje a báječných dortech za
umístění akce pokračovala ve formě párty doma
u Míši Čakrtové. (Více o loňském SFT na straně
33 - pozn. red.)
O prázdninách si na EUC 2007 zahrálo za juniorskou reprezentaci celkem 11 skautů - dva hráči z
Létajícího Cirkusu (Lukáš Barborik - Pirát, Tereza
Kulichová - Tereska), 5 hvězd ze Záře (Vojta Prušák, Daniel Ryšavý - Xao, Daniel Jarolím - Blesk,
Josef Bělohradský - Pepík, Hana Bělohradská Klíště) a Matěj Kříž, nyní hráč FUJů, jinak vedoucí
skautského týmu ze Zbraslavi. Skautskou část
týmů doplnili 3 písečtí skauti (Tomáš Němeček,
Jiří Boček - Jura, Lenka Valentová). Skauti tak
tvořili polovinu úspěšného mladého týmu.
Zatím posledním turnajem byl Scout Frisbee
Cup 2007, na stejném místě jako loni a nakonec
i se stejným počtem týmů. Objevily se dva týmy
nové, ale zase některé už nepřijely a některé už
zřejmě nikdy nepřijedou. Třeba holky z Prostějova
se po SFC 2005 účastnily ještě jednoho turnaje v
Praze, na SFC 2006 do Hradce na hřiště už ale
nedorazily. I přes nižší počet týmů, než by bylo
vhodné, patří z hlediska herní úrovně poslední
turnaj jistě k nejzdařilejším. Tentokrát přes polední
horko nebyla exhibice, zato byl zvolen miniturnaj
ve hře Double disc court, v kuloárech známější
pod názvem "pičky". 16 týmů o dvou hráčích vyřazovacím systémem se dralo k prvenství. Hned na
začátku se nechali vyřadit domácí Pirát & Kačer
mladými skauty (Skřet & Matouš) ze Záře (jmenovaní domácí dodnes pořádně nechápou, jak

se to stalo). DDC vyhrál minitým Pěstební dělnice
(Blesk & Pepík ze Záře). Zatím vždy vítězný tým
tak získal double, když ve finále otočil krátce před
koncem zápas, ve kterém Létající Cirkus držel
vedení po velkou část hry. Pražští skauti ukázali
zkušenost a mladší generace Záře se také ukázala ve velice dobrém světle. Tým z Jilemnice posílili
tři hráči z ThreeBones.
A co dál? 7.června se těšíme, že se na Ladronku přijde podívat i někdo z pražských hráčů
povzbudit mladé skauty, aby vznikaly další týmy,
jako je Létající Cirkus či Chlupatá Žába. A v září
2008 se jistě sejdem "U Negra" v Hradci Králové
na hamburgeru, nejlíp na "devět á".
h
Kačer Hradec
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sft 2007

scout frisbee tournament ´07
Pořadatel: Záře
Místo konání: Praha, Ladronka
Ročník: 3.
Datum konání: 2.6.2007
Počet týmů: 6
Startovné: 40Kč/os
Ubytování: u Míši doma :)
Jídlo: vlastní, sušenka, jablko,
večeře – bramborák
Hrací plocha: 2 hřiště na Ladronce za věží

Č

tyřletá historie skautských turnajů pokračovala první červnový víkend v Praze na Ladronce. Druhého června se tam sešlo šest týmů
složených ze skautů zajímajících se o disk.
Navzdory všem předpovědím, zázrakem na
hřiště nespadla ani kapka a příjemně chladné
bezvětří bylo naprosto ideálním počasím ke hře.
Vzhledem k nižšímu počtu týmů se hrálo systémem každý s každým, 35 minut nebo do deseti
bodů. Z výsledků vzešly dvojice pro boj o páté,
třetí a první místo.
Záře, oTisk a Létající cirkus patří k tradičním
účastníkům skautských turnajů, ale přivítali jsme i
tři úplně nové a neznámé týmy, pro jejichž hráče to
bylo poprvé, kdy si zkusili zahrát ultimate frisbee.
Například skautské středisko Blaník z Prahy 4 do
hry nasadilo hned 14 hráčů a menší zkušenosti
vyrovnávalo běhavostí a nasazením.
Neveselým a zprvu opravdu hrůzně vypadajícím
narušením turnaje bylo zranění Kuby z Létajícího
cirkusu, kterému se po smolném střetu s protihráčem rozlomilo sklíčko brýlí a jedna část se mu
zasekla jen pár milimetrů od levého oka. Povolaná
sanitka Kubu odvezla do Vojenské nemocnice,
kde jeho tvář ozdobili osmi stehy. Kuba se ze zranění rychle oklepal a zbytek turnaje povzbuzoval
svůj tým „z lavičky“.
Ve finále se i tentokrát střetla Záře a oslabený
Létající cirkus. Vítězství v poměru 7:6 nakonec
vybojovala Záře posílená několika jedenácti
až čtrnáctiletými nováčky, kteří udivovali svými
spolehlivými chyty i chladnou hlavou a herním
nadhledem. Právě přilákání nových hráčů a příležitost vyzkoušet si opravdové ultimate je určitě
největším přínosem SFT a SFC. Na podzim je
řada opět na Hradci Králové, na turnaj se mohou
přihlásit týmy i jednotlivci (ze kterých se složí
pick-up) a nečlenům Junáka dveře rozhodně
nezůstanou zavřené.
Zakončení turnaje bylo opravdu sladké, pro první tři místa byl připraven dort a spirit byl oceněn
ovocnými košíčky, vše domácí výroba.
Více informací o skautských turnajích:
www.sfc.animato.cz, www.zare.sipka.org/sft
q Míša Čakrtová

létat je tak snadné

results
1. ZÁŘE (PRAHA 6)
2. LÉTAJÍCÍ CIKRUS (HRADEC KRÁLOVÉ)
3. OTISK (ZBRASLAV)
4. VĚTEV (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
5. BLANÍK (PRAHA 4)
6. NADORAZ! (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
SPIRIT: LÉTAJÍCÍ CIRKUS
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kecy-hecy

skandální odhalení :

Atrofované Ruce / Plzeň
atrucplzen@centrum.cz
atruc.pc.cz

čupíto a jirka mají rádi velké výstřihy !!!

BOA / Chrast u Chrudimi
boateam@seznam.cz
www.boateam.unas.cz
Exit / Ústí n.L.
frisbeeul@email.cz
www.frisbeeul.unas.cz
FrkotTeam / Olomouc
zdenek.krakora@centrum.cz
www.frkot.cz
F.U.J. / Praha
brauchli@volny.cz
www.pragueaccommodations.com/
fuj.html
Hot Beaches / Praha
hot_beaches@hotmail.com
Létající cirkus / Hradec Králové
vosecek.jirka@inmail.cz
hradecke.frisbee.cz
Peaceegg / Písek
team@peaceegg.net
www.peaceegg.net
Prague Devils / Praha
info@praguedevils.org
www.praguedevils.org
Pražská 7 / Praha
p7@p7.cz
www.p7.cz
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
Žlutá Zimnice / Praha
list@zlutazimnice.cz
www.zlutazimnice.cz
3SB / České Budějovice
tym@3sb.org
www.3sb.org
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>> Jitka PD:
„Chlapi jsou jak hajzl, buďto zasraný nebo obsazený...“
>> Kačerr o dvojčatech:
„..to je dobrý oni jsou v tomhle na pérko...“
>> Radka ŽZ při finále na MR mixed zvedne za stavu 9:6 oči ke skóre a ptá se: „Kdo vede?“
Aleš PD: „No co myslíš?“
Radka: „P7?“
>> Pipi na Lucku (TM): „Ty máš nový vlasy žejo? (myslí tím samozřejmě účes)“
Lucka: „Jo to mám, naši kluci na tréninku tvrdili, že kromě účesu mám i nový prsa…a taky říkali, že je
mám vzít s sebou do Chomutova.“
>> kdosi kdesi:
„...no v porovnání s lidma z poradny je trochu divnej...“
>> kdosi kdesi:
„...jo ty ses vlastně předtím šel nasnídat, abys měl co nabídnout!?“
časopis vychází za podpory ČALD a je distribuován pouze za pořizovací náklady tisku
Past tiskne Česká reprografická a.s. / náklad 60 ks / toto číslo vychází 1. 3. 2008
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Vážený příteli, sportovče!
... mlask, držíš ho v ruce a zahajuješ
pivotovací balet nebo mlask vystřihneš
vítězný tanec v koncové zóně ...
Co na tom, že ti většinu roku nikdo
nerozumí. Od dubna do konce října
pořád a stále častěji mlaskáš. Máš to
moc rád. A když máš někdy zimní depku, mrkneš do komory na kopačky ,
na kterých pořád ještě drží bláto z HH

cupu a řekneš si možná: těch pár týdnů
to ještě vydržím. Jaro je na spadnutí a
tu chvíli než opravdu příjde si můžu
zkrátit třeba čtením.
Tentokrát Ti tedy nabízíme na převážně
ještě zeleném podnosu dva rozhovory,
shrnutí české ligy, mistrovství republiky, CELu a evropské klubové soutěže.
Novinkou je pak článek o dogfrisbee.

Vše je pochopitelně doprovázeno bohatou fotodokumentací ...
... mlask měkká tráva šustí pod nohama, ty běžíš a celým tělem cítíš jak
prorážíš vzduch, cítíš vůni posekané
trávy, vnímáš sílu letícího disku, vnímáš krásu jeho letu a ... mlask
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Názor
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info: http://poliz.eu/
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společenská rubr:ka

/Retz, A/
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sun on the beach
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v tomto čísle:
zimní discgolfová liga
european ultimate championship series
shrnutí ligových turnajů
rozhovory
a mnohem víc... :)
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občasník, slunečník a v ě trn ík o fris b e e

