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aždý ví, co dělá fo8ák,
každá trafika má filmy,
každý ví, co je to minilab
aždý to může zmáčknout

(Podrobnější dezinformace na str. 8)

ULTIMATE-FOTO‘99

Každý týden se více méně pravidelně schází parta ctitelů Jarryho odkazu tu ve Stromovce,
m i ...
tu na Vypichu, tu v Kryštofkách, tu u Bobika v haciendě v Ledcích, tu i onde.
Protože Disc-golfu se stejně odolat nedá, neztrácejte čas neopodstatněnou nesmělostí, a přij.te se někdy taky podepsat na Jarryho
památce. S kontaktem není problém, potřebné informace
obdržíte zdarma u všech golfistů emailem po internetu. Anglická verze pravidel je k disposici u
Carlose (protisk@vol.cz). Navíc pravidla
jsou stejně tak jednoduché, že je
pořádně zná jenom Mar6ák a
všichni ostatní hrajou v příjemné pohodě. Takže
nakoupit disky a
tatranky, napla to je pro tenhle měsíc všechno.
nit čutory
a ......
Redakce se s vámi loučí a Indra Vostrá se již těší na
....
dopisy diváků, maily přispívatelů a fotky fotografů.
..
.

ULTIMATE-FOTO‘99

Výroční fotografie I. ročníku
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JARRYHO GOLFOVÝ MEMORIÁL

máme tu další
číslo. Letos už třetí
a to nám ještě ani
nezačala sezóna.
Zkrátka, jedeme podle
plánu. Burton se nám
zabydlel v novém
zaměstnání (TV-NOVA),
což jej odsunulo na
pozici korespondenta a
poradce. Kompletní
grafickou úpravu si vzali
do parády Wacki a
Carlos. Wacki dělá
stránky, kde jsou fotky a
Carlos vnitřek. Jediné
co mi v současné době
dělá starosti je nulová
odezva čtenářů.
Komunikace (až na
výjimky) mezi vámi a
námi nefunguje.
Málokdy se dozvím, jak
se vám to které číslo
líbilo, co kde schází,
kde jsme se sekli nebo
naopak trefili do
černého. Tenhle krok je
ale na vás. Čtěte
pozorně a aktivně. Když
už je nás tak málo, a8
máme alespoň pořádné
periodikum.

Existuje

MINI
POSTER
jistý rozpor mezi tím,
Qízz pro čtenáře Pasti:
kolik nepřátelských bitevníků
již spadlo do Fontány pre
zuzanu ?

jak hrajeme a tím, jak bychom chtěli hrát. Tady je několik inspirujících záběrů
z internetu. Předkládáme je ze samé radosti, že už můžem v pasti tisknout,
alespoň na obálce fotky. (Teda jestli se to povede).

a) dosud žádný
b) všechny
c) 123
d) jen ten Burtonův
(tzv. vlastňák)
jeden autor správné odpovědi bude
odměněn posterem hvězdy v posmrtné velikosti.

láska,
ssex,
něžnosti
...

... a až
oči najdou oči,
ruce najdou ruce,
a pak zas chvíli budem mít
pocit, že stojí za to žít ...

Česká asociace létajícího
disku:
Prague Devils
Jan Filandr
KTV FEL ČVUT
Technická 2
166 27 - Praha 6
filandr@feld.cvut.cz
02/ 89 32 55
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3SB
David Novák
Haškova 20
370 04 - České budějovice
David.Novak@cb.ds.mfcr.cz
038/ 347 04

Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00 - Praha 9
centerpr@bohem-net.cz
02/ 628 29 67
Pražská 7
Libor Saifrt
U lípy 25
155 00 - Praha 5
prague7@usa.net
02/ 57 95 03 62

Terrible Monkeys
David Průcha
Penzion Malešice 620/1
Počernická 524
100 00 - Praha 10
prucha@fnkv.cz
02/ 67 16 28 44
SPLT
Pavel Kolařík
Nad úpadem 274
149 00 - Praha 4
xkolp13@vse.cz
02/ 794 00 36

Juggers
Břetislav Daněk
Ve svahu 425
793 26 - Vrbno pod Pradědem
0646/ 75 192
SK 92 + Krvinky
Vítek Grigartzik
P. O. Box 328
430 05 - Chomutov
bursam@feld.cvut.cz
0602/ 424 102
Medici
Olda Vlasák
Nad Turbovou 19
150 00 - Praha 5
02/ 57 21 61 96

Jak hluboko?
Rudolf Ringelhán
SPT TELECOM a. s.
ringel@vol.cz

za
• Rimini • Chrast • Golf
• Profil • Treninky • CALD
• Ženy ve frisbee

kecy

hecy

•V obci Plzeň na Plzeňsku vjel Bohumil Kloub na vzdory zákazu vjezdu do slepé ulice. Tam naprosto
ignoroval zákaz stání a v pohodě si zaparkoval. Celému incidentu netečně přihlíželi místní zevloun
Bedřich Andrle a policista Miroslav Zasadil. Redakci se zatím nepodařilo zjistit, proč dotyčný orgán
nijak nezasáhl.
•TM se velikonoční pondělí vydařilo natolik, že z původních 8 lidí dokončili pou po chalupách a
chatách v Kryštofových Hamrech 3 velmi unavená zvířátka. Např. Bobík se ztratil a nějakou dobu
chrupkal v příkopu.
•PD postavili do ligy 2 týmy, na treninky jich chodí břibližně 11 (pozn. redakce: ?)
•Kristína s Liborem S. zakládají nový tým, přihlásilo se jim asi 12 děvčat.
•Dany a Zuzka se přestěhovali na letní sídlo do vily na Strahovském kopci. Služebnou jim dělá paní
Hokešová.
•Béda (TM) se chystá na delší dobu do Francie. Již nyní umí 4 věty, které se naučil jako básničku.
•Kristína si s kamarádkou ze školy založila vlastní masážní salónek.
•Jeff a Rudka se od Rimini dopravují na všechny turnaje letecky (pozn. redakce: Rudo nejbližší letiště
od Chrasti je v polích nad Dobrkovem, což je asi 4 km od Chrasti vzdušnou čarou, dále podle fáborků
pěšky nebo traktorem).
•Přišlo jaro, na každém rohu je možné spatřit otevřené pokladnice zlatého deště.
•V Rimini se opět ukázal Ono. Pišča říkala, že se Ono chystá do Čech.
•Ruda, Karel a Libor S. vděčné objekty keců heců založili nový tým a přihlásili ho do ligy pod názvem
Jak hluboko? (pozn. redakce: jak hluboko je jako co, Karle?)
•Burton (PD) přijal nabídku od televize MARKÝZA na hlavní roli Májky v připravovaném akčním
rodinném seriálu Spadla z oblakou do fontány pre Zuzanu (snímek na protější straně byl pořízen z
natáčení jubilejního dvoustého dílu). Jak nám prozradil scénarista Mjr. Konzíšek citujeme: “Seriál je
samozřejmě teprve v počátku, avšak již nyní je zcela zřejmé, že zápletka na sebe nenechá dlouho čekat”
(pozn. redakce: takže se máme na co těšit).

!

2. Ligový turnaj
se koná již
za 14 dní po turnaji v Chrasti
což je 22. - 23. května 1999
pořádají ho SPLT a to v
Čestlicích u Prahy

V.

VI.

01/02 Bruggy (B)
Tom’s Tourney 99
glenn@km.be

05/06 Praha
Pražské jaro
janek.b@nova-tv.cz

08/09 Chrast
1. ligový turnaj (TM)
prucha@fnkv.cz

12/13 Karlsruhe (D)
Fridericana Cup (students teams)
frisbee@sport.uni-karlsruhe.de

13/16 Rotterdam (NL)
Harbour Ultimate
15/16 Poznaň (PL)
1st annual Poznan Half-Hat
CMIL@ ifa.amu.edu.pl
22/23 Čestlice
2. ligový turnaj (SPLT)
xkolp13@vse.cz
22/24 Ženeva (CH)
11 th Wiz Open
speedy@wizards.ch
29/30 Sauerlach (D)
1000 beers Boelk tournament
R.Veitl@pronet-systems.de

19/20 Davle
3. ligový turnaj (P7)
prague7@usa.net

17/20 Praia do Meco/Lisbon (P)
Bar do peixe (beach tournament)
valk@mail.telepac.pt

26/27 České Budějovice
Golf + Double Disc Court (3SB)
David.Novak@cb.ds.mfcr.cz

!
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03/04 Bratislava
juraj.oravsky@swh.sk

11/17 Kalmar (SWE)
WFDF World Flying Disc
Championships (Overall)

24/25 Chrustenice
Oslavenecký turnaj
l-saifrt@geocities.com

VIII.
07/08 Praha
Turnaj P7
prague7@usa.net

07/15 St. Andrews (Skotsko)
WFDF MS klubů

ČAF

a přípravný výbor

ČALD

informují

1. Zápis ze zakládající valné hromady ČALD.
Jednání se uskutečnilo v Plzni dne 28.2.99 za přítomnosti 86 zakládajících členů.
Usnesení:
a) Valná hromada rozhodla o založení nové asociace s názvem ČESKÁ ASOCIACE LETAJÍCÍHO DISKU, která bude jako zkratku
používat označení ČALD. Nová asociace bude sdružovat všechny hry, soutěže a disciplíny s létajícím umělohmotným diskem.
b) Valná hromada schválila složení přípravného výboru. Přípravný výbor zajistí všechny potřebné kroky k registraci nové asociace.
c) Valná hromada schválila stanovy ČALD.
d) Valná hromada pověřila přípravný výbor - vypracovat návrh soutěžního řádu:
připravit návrh na nové představenstvo asociace,
připravit návrh na kontrolní komisi,
připravit volební valnou hromadu a zajistit pozvánky všem členům ČALD.
2. Registrace ČALD - předáno na MV-čekáme na odpověï. Pokud bude registrace schválena, proběhne v Chrasti volba představenstva.
3. S ohledem na to, že většina oddílů nezaplatila poplatky za přihlášení do asociace, předsednictvo rozhodlo o prodloužení termínu do
zahájení turnaje v Chrasti (100 Kč členství, 50 Kč registrace na let. rok).
4. Na základě došlých připomínek byl upraven a schválen Soutěžní řád her s létajícím diskem. Soutěžní řád Ultimate byl upraven v některých bodech. Konkrétní dopracování a vysvětlující doplňky předloží STK (Schreiber + Filandr) do příštího jednání. Soutěžní řád musí
být k dispozici před zahájením letošní soutěže.
5. Předsednictvo rozhodlo, že letošní ročník soutěže bude pouze tříturnajový (Chrast, Čestlice, Davle). První rozdělovací, druhý ve dvou
skupinách a třetí o mistra (podle pořadí v prvních dvou - vybraná xtice) a zbytek o pořadí . Podzimní část soutěží bude již zahájením
ročníku 1999/2000. Finále bude závěrečným turnajem pro výběr reprezentace na MS 2000. Samostatná soutěž žen se v letošním roce
neuskuteční (počet družstev a případné samostatné zápasy budou dohodnuty na dubnovém soustředění v Kravařích u české Lípy,
24.-25.4., cena: 100 Kč bez jídla, 400 Kč s plnou penzí, spacák sebou, vítána každá dívka).
6. Přihláška na ligu 1999 : přihlášeno zatím 10 družstev: PD-2x, SPLT, PL, TM, MEDICI, P7, 3SB, JAK HlUBOKO? a SK 92. Pravidla
přihlašování a další podrobnosti řeší soutěžní řád Ultimate.
7. Repre 2000. Předsednictvo rozhodlo o maximálním počtu přihlášených družstev. Ve výběru budou kategorie open, ženy a coed.
Organizaci přihlášek a zajištění vlastní akce bude mít na starost V.Grigartzik. Předsednictvo doporučuje do realizačních týmu tyto pracovníky: trenér m. - Filandr, organizační pracovník m. - ??, trenér ž. - Novák, org. pr. - Grigartzik. Porada a informace o přípravě - v
Chrasti.
8. Příprava na MS 2000-zahajovací testy - připraví Novák, Filandr. Výběr reprezentantů v kompetenci trenérů, schvaluje předsednictvo.
Kritéria pro výběr:
fyzická připravenost - 40%
technické dovednosti - 30%
frisbijový měsíčník
taktická vyzrálost - 30%
Návrhy na počet a dobu soustředění připraví STK.

PAST

REDAKCE:

9. Turnaj v DDC a golfu se může uskutečnit 26.- 27.6. 1999 v Českých
Budějovicích. Přihlášky budou v Chrasti. Předsednictvo nabízí ke koupi oficielní disky na DDC. Cena jednoho páru disků je 400 Kč. K dispozici je pět
párů disků.
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11. Cena Pasti pro rok 1999 je 150,- Kč. Objednávky na počet zasílejte
Davemu. Platbu vyřídíme na turnaji v Chrasti.

Redakce děkuje:
firmě Protisk plus
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10. Upřesněn termín BEACH turnaje. Září 4.-5.9. 1999 - Máchovo
jezero.

Naše emajlová adresa:
prucha@fnkv.cz
janekb@nova-tv.cz

Naše majlová adresa:
Jan Bechyně
Drahobejlova 37
Praha 9 - Libeň

Fotografové
Miroslav Andrle

tel.: 0603/205 331

Česká asociace letájícího disku

Soutěžní Řád
her s létajícím diskem
Základní ustanovení:
Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná pro všechny účastníky sportů s létajícím diskem.
Výklad soutěžního řádu přísluší sportovně technické komisi (dále jen STK) ČALD.
Soutěžní řád nabývá platnost 9.4. 1999.
Návrh, doplňky nebo změny v soutěžním řádu a jeho platnost schvaluje výkonná rada (dále jen VR) ČALD.
Termínové listiny
Termínovou listinu připravuje STK ČALD a schvaluje VR ČALD.
Předepsané termíny jsou závazné pro všechny účastníky soutěží.
Věkové kategorie:
Dospělí od 19 let
Junioři do 18 let (včetně)
Žactvo do 14 let (včetně)
Hráč (hráčka) je zařazen do příslušné kategorie v tom kalendářním roce, ve kterém dosáhne věku dané kategorie. V mistrovských
soutěžích mohou soutěžit hráči (hráčky) patřící do příslušné kategorie. Žactvo a junioři mohou soutěžit i v kategoriích vyšších.
Organizace soutěží:
Soutěže řídí STK ČALD.
STK ČALD přiděluje jednotlivým oddílům organizaci mistrovských soutěží.
Za řádné uspořádání soutěže a dodržení soutěžního řádu je vždy odpovědný pořadatel.
Systém mistrovských soutěží.
Celostátní soutěž
Oblastní soutěž
Celostátní soutěž je vyvrcholením celoročních oblastních soutěží. Její vítěz se v kategorii dospělých stává mistrem České republiky pro
příslušný rok v daném sportu. V kategorii juniorů a žactva se vítěz stává přeborníkem České republiky pro daný rok v daném sportu.
Oblastní soutěž je pořádána jako kvalifikace pro postup do celostátní soutěže, a to nejméně 3 krát ročně. Do celostátní soutěže
postupují minimálně 4 a maximálně 16 nejlepších českých družstev. V individuálních sportech je to minimálně 8 a maximálně 40
nejlepších českých hráčů.
V mistrovských soutěžích může pořadatel upravit hrací dobu, počet bodů nebo jiná měřítka omezující dobu trvání soutěže, pokud to
pravidla hry umožňují.
Povinosti pořadatel mistrovských soutěží:
Zajistit regulérnost a hladký průběh soutěží.
Připravit a podle pravidel řádně upravit a vyznačit hrací plochu.
V případě vícedenní soutěže zajistit ubytování.
Zajistit odeslání výsledků na STK ČALD do deseti dnů od ukončení soutěže.
Soutěže se řídí :
Pravidly příslušného sportu
Soutěžním řádem příslušného sportu
Hospodářskými směrnicemi ČALD
Schváleno VR ČALD dne 9.4. 1999

TERRIBLE MONKEYS
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“v Chrasti se trávě už od dubna zdá jeden a
tensamej sen, že v květnu se sem sjede
Ultimate liga s frisbee cirkusem”
si Vás dovolují
pozvat na

1. ligový turnaj
Kde: Chrast u Chrudimi
Kdy: 8. - 9. května 1999
kontakt: prucha@fnkv.cz

Koutek

Počínaje tímto číslem bude mít Disc-Golf pravidelně jednu stranu v Pasti. Na této straně bychom Vás
rádi informovali o různých typech golfových disků, protože je objednáno na asociaci 30 golfových
disků, které by měli dorazit do konce května, tak aby jste případně měli z čeho vybírat. Jinak se
chystá 1. oficiální golfový turnaj v Čechách, který bude spojen s turnajem v Double Disc
Courtu (Pičkách). Uskuteční se 26. - 27. června 99 v Českých Budějovicích (podrobnější informace
uvedeme v příštím čísle). Pro toto číslo jsme vybrali to nejlepší z golf. disků firmy Innova. Na konci
stránky se můžete podívat na průběžné pořadí Jarryho golfového memoriálu, který nám vstoupil do
příjemnější jarní a letní fáze.

Golfový
AERO - nepatrně hypostabilní při vysokých
rychlostech s velmi pravidelným vracením k
původní dráze letu. Na delší vzdálenosti.
(180 gramů maximum)

PIRANHA

GAZELLE - lehce hypostabilní disk na delší
vzdálenosti. Menší parametry a nízký profil.
Vyborný k hodům po větru.
(176 gr. max.)

CHEETAH

ROC

- trochu hyperstabilní disk na delší
vzdálenosti když je nový. S používáním se stává
méně stabilní, ale stále je velmi předvídatelný.
(180 gr. max.)

STINGRAY - hypostabilní disk na delší
vzdálenosti s nízkým profilem. Lehce se s ním
hází a je dobrý pro začátečníky.
(180 gr. max.)

RAVEN

COBRA

SHARK

- senzační, stabilní letec. Jednoduchý
pro hod i kontrolu. Výborný disk pro začátečníky.
(180 gr. max.)

AVIAR - tento disk má speciální kvality.
Stabilní let, hluboký okraj. Lehce kontrolovatelný. Univerzální disk pro široké spektrum hodů.
(176 gr. max.)

MORAY

PEGASUS

BIRDIE

DOLPHIN

- lehce hyperstabilní disk pro
doha-zování a pro hody na kratší vzdálenost. Je
podobný jako Birdie s okrajem, který je pohodlný
na házení.
(176 gr. max.)

- disk pro velké vzdálenosti, při
rychlé fázi letu trochu hypostabilní. Dráha letu
jakoby vytváří písmeno “S”
(178 gr. max.)

- vynikající disk na delší vzdálenosti.
Hyper-stabilní dokonce i při vysokých rychlostech.
Tento disk drží jakýkoliv úhel ve větru.
(180 gr. max.)

- hypostabilní, dobře předvídatelný
disk na delší vzdálenosti. Podobný jako Stingray.
Lehce se s ním hází.
(180 gr. max.)

- velmi stabilní disk pro střední a
dlouhé vzdálenosti.
(180 gr. max.)

- velmi hyperstabilní disk pro
dlouhé vzdálenosti. Výborný pro házení ve větru.
(182 gr. max.)

- stabilní disk pro dohazování a pro
hody na kratší vzdálenost. Menší parametry a
hluboký okraj.
(176 gr. max.)

- velmi stabilní pro střední až
dlouhé hody. Plave na vodě.
(pouze třída 150 gramů )
informace o discích byly staženy z katalogu firmy The Wright life
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Dany

HRÁČ

11,0
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7,0

53,5

Carlos

12,0

3,0

6,0

8,0

5,5

10,0

9,0

53,5

Burton

10,0

5,5

-

9,5

4,0

8,5

6,0

43,5

-

5,5

7,0

7,0

8,0

-

8,0

35,5

Mezsány

8,0

7,0

4,5

-

-

8,5

5,0

33,0

Marák

8,0

4,0

4,5

4,0

3,0

5,0

3,5

32,0

Bobo

6,0

8,0

2,0

5,0

2,0

3,5

3,5

30,0

Dave

8,0

-

1,0

6,0

-

3,5

-

18,5

Wacki

1,0

2,0

-

2,0

1,0

6,0

2,0

14,0

Štěpán

4,5

-

-

3,0

5,5

-

-

13,0

Libča

3,0

1,0

-

-

-

2,0

-

6,0

Jarry

4,5

-

-

-

-

-

-

4,5

Libor

2,0

-

-

-

-

-

-

2,0

Prcík

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

Káča

-

-

-

1,0

-

-

-

1,0

Tomášek

-

-

-

-

-

-

-

0,0

Tomáš Pajkr

stabilní (stable) - let disku se
během letu příliš nemění. Pokud
je disk vypuštěn rovně a
dostatečně rychle, letí přímo
hypostabilní (understable) - disk poletí
zleva doprava během rychlé fáze
letu, po zpomalení zatočí zpět
doleva

S

hyperstabilní (overstable) - disk má silnou
tendenci stáčet se zprava doleva i
během rychlé fáze letu

C

M E M O R I Á L

I

Jarryho golfový

- pro leváky to platí
obráceně
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TO BYL ZASE TURNAJ,
zničen vlastním přičiněním jsem koordinovanou chůzi ze schodů
předváděl až ve středu.
Ale popořadě. Českou turnajovou nabídku se podařilo rozšířit o
další halu. Zrušenou /bohužel/ "TVRĎÁRNU" nahradil " No
panic" skvěle. Okamžitě se zařadil na první místo v počtu zúčastněných družstev /více bylo pouze venku na Pražském Jaru 94/.
Takový gigant se zákonitě potýkal s organizačními problémy.
Jedním byly změny v herním systému a nasazení družstev do skupin
proti první verzi na webu. Neznám důvody, ani rozsah změn, ale měl
jsem pocit, že i neděle byla ve zmatku. Zejména přejezdy družstev
mezi halami způsobily přehození některých utkání. Všichni však svá
utkání nakonec odehráli a jistě byli spokojeni tak jako já, kterého se
ani jedna změna nedotkla. Druhou záležitostí byla nedělní snídaně
a drobný nedostatek některých požadovaných potravin. Na první
pohled jsem nic nepoznal. Na snídani jsem byl poměrně brzy, ale
stále jsem kolem sebe slyšel, že M vše snědli a proto nic není.
Nepovažujte má slova za kritiku práce druhých. Naopak, měl jsem
radost z toho, že jsem schopen v té euforii pohody vidět a slyšet, že
existují i problémy. Nikdy dřív jsem si turnaj tímto způsobem neužil.
Také jsem nikdy dřív neviděl takovou šíři nabídky jídla a pití přímo
v hale /připravenou přímo pořadateli/, to mi potěšilo, a patřičně
jsem toho dle svých potřeb využil.
Abych dodržel klasický scénář popisu turnaje, musím ještě přidat
párty hospodu u Švejka. Byla to další třešnička na pomyslném víkendovém dortíku. Papáníčko ňam ňam; bumbáníčko mi přestali
nosit včas, protože poznali, že by mi bylo druhý den špatně.
Tak jsem odcházel do hajan obklopen přáteli a spokojen.
výsledky

VÝSLEDKY

Noční odpočinek narušoval jen nešastný německý klučina svým
kašlíčkem tuberáka.
Nejen jídlo a pití na ultimatovém turnaji je to důležité. Občas někdo
přijede i kvůli hře. Ta může některým "nešastníkům" přinést libé
pocity, uspokojení a vzrušení, které jsou důležitější než cokoli
jiného. Rád bych se mezi takovéto pochoutkáře počítal. Turnaj jsem
proto herně využil co nejvíce a přihlásil se do dvou družstev. /V
zásadě tento postup neschvaluji a jsem proti vícestartům, ale
nemohl jsem odolat/. Obě družstva v sobotu postupovala turnajem
dle mých představ až na závěrečné rozuzlení, kdy jsem musel řešit
dilema s kým hrát. Nastoupil jsem totiž sám proti sobě. Již na
začátku utkání bylo jasné, že nemohu prohrát, bohužel ani vyhrát.
Nedělní hra nastavila zrcadlo poslednímu sobotnímu utkání, a jsem
dělal co jsem dělal, výsledky utkání byli střídavé - jedna výhra, jedna
prohra... To, zda výsledky utkání byly mou osobou ovlivněny kladně
či záporně musí posoudit jiní. Pro mne je důležité vnitřní uspokojení
z podaného výkonu a počet chyb které si připisuji. I v této oblasti
jsem se nedělní dopoledne pohyboval na velice vratké houpačce.
Bohužel, většinu kladných pocitů jsem ztratil v posledním absolvovaném utkání. Z turnaje jsem tedy odjížděl značně rozladěn až nasrán. Tyto pocity však nic nemění na tom, že v pomyslné pětihvězdičkové stupnici bych plzeňskému turnaji dal čtyři.
Ještě jedné věci jsem si všiml. Byla to hra pozdějších vítězů. Lehkost
pohybu a přesnost jejich hodů byla nechutná. Tak nějak bych chtěl
hrát až vyrostu. Díky za pozornost.

Ferda M.- práce všeho druhu

výsledky

VÝSLEDKY
ky
led
výs

výsledky

výsledky
VÝSLEDKY

Plzeň. 2. 1999
28
27. -

1. Zamperl (D)
2. Catchup (A)
3. Idioteam (H)
4. Uncle John s Band (Europe)
5. Prague Lions (CZ)
6. Dp (CZ)
7. Feige Mädchen (D)
8. Kalosok (H)
9. Scheibletten (D)
10. Terrible Monkeys (CZ)
11. F UCK Kaiserslautern (D)
12. SPLT (CZ)
13. Prague devils (CZ)
14. Disco (D)
15. Pick up
16. Searching Woodpeckers (D)
17. Prague 7
18. 3SB
19. P72
20. 3SBw
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ULTIMATE-FOTO”99
Vyhlašujeme fotografickou soutěž
v těchto kategoriích:
NEJLEPŠÍ FOTKA ZE HRY
NEJLEPŠÍ FOTKA Z FRISBEE PROSTŘEDÍ
Podmínky soutěže:
• zúčastnit se může kdokoliv, kdo se o této soutěži doslechne
• formát nejméně 18x24, aby bylo možné později fotografie vystavit
• na druhé straně každé fotografie musí být uveden autor,
název snímku a kde jej pořídil
• všechny fotografie musí být nafoceny v roce 1999
• uzávěrka soutěže je 30.10. 1999
• fotografie budeme průběžně zveřejňovat v Pasti
• vyhodnocení provede po uzávěrce pětičlenná porota
• vyhlášení výsledků, předání cen a výstava proběhnou na
silvestrovskémplese a ještě na jednom turnaji příští rok
("Složení poroty a ceny pro vítěze v jednotlivých kategoriích
zveřejníme v květnovém čísle Pasti.")

O TURNAJÍCH
Většina lidí se už těší na hru pod slunnou oblohou. Zelený trávník, přijatelné teplo i sluníčko, perfektní hra. Prostě pohoda. Přesto
bych se vrátil k právě skončivší halové sezóně. Byli tři turnaje a všechny mezinárodní a dokonce pořádány v různých městech. Což je
pro nás stále ještě pozoruhodné. Bohužel tuto sezónu skončila i Bedna. Je pravda, že to není klasická záležitost, přesto si ale myslím, že
především pro krátkou dobu hrající členy je každá příležitost šáhnutí si na talíř dobrá. Rozhodně nechci srovnávat tyto turnaje. Chci se
spíše podělit o myšlenky, proč se rád účastním pořádání turnajů.
Okolo pořádání turnajů se motám již od dob, kdy v Čechách existoval pouze jeden tým - Prague Devils. V současnosti mně pořádání
turnajů baví pouze pro ono prosté kouzlo - udělat ostatním hráčům potěšení. Myslím si, že většina lidí jezdí na turnaje proto, aby si
odpočala od svého zažitého prostředí, vypadla z pracovního stresu a samozřejmě si řádně zahrála. Dělat turnaj pro Čechy nebo cizince
je pro mě něco zcela jiného. Nejedná se snad tolik o ceny na turnajích, ale spíše o komfort turnaje a to ve smyslu kvality občerstvení,
snídaně či party což se samozřejmě odvíjí od toho kolik je kdo ochoten zaplatit. Abych se přiznal, tak si myslím, že na "český" turnaj si
většina udělá rozpočet do 200,- Kč. Za tuto cenu si asi moc neužije nikdo a tak třeba, že by se na takovém turnaji prodávalo pořádné
pivo mi přijde jako utopie.
Jak bych tedy viděl ideální turnájek? Asi nejspíš tak jako většina. Perfektní hřiště, bezva počasí (a to i v hale - například v Plzni se
nám prý docela vyvedlo), vynikající párty a samozřejmě i všeobecnou organizaci.
Co se týče kvality hřiště, s tím se toho moc udělat nedá a tak je potřeba ukecávat správce, aby ho posekal, či tak udělat sám, potom
ho shrabat za pomoci hráčů, kteří si po chvilce myslí, že se spletli a jsou na plantážích. V případě nutnosti, když zjistím, že se hřiště
změnilo v pískoviště vyhlásit turnaj za plážový.
Bezva počasí to se zajišuje docela snadno. A když nevyjde, tak musí klapat všechno ostatní - hlavně teplá voda ve sprše. Ta představa, že na turnaji prší mě děsí už dost dlouho. Né snad proto, že jsou všichni trochu dopředu podrážděný, ale proto, že hřiště vypadá na
konci dost zle a žádnýmu správci nevysvětlíte, že to bude za tři týdny dobrý, když se o něj postará.
Vynikající párty - velký bol českých turnajů. Lidi přijdou do hospy, sednou si a většinou se až do svého odchodu na záchod či do
spacáku nehnou. Proto se již párty u nás ani nevidí (vynechám-li turnaje Terrible Monkeys). Prostě představa živé kapely, spousty různě
postávajících a bavících se lidí mezi sebou pro mně vždy zůstane krásnou představou. Přidá-li se k tomu ještě kus nějakého nápadu tak
se už blížím k hranici snu. Samozřejmě pivní závod. Málem bych na něj zapomněl. Věcička, která jasně řekne "Teï začíná zábava a tak
se bavte!" V žádném případě by nemělo jít o likvidační záležitost, ale opravdu o začátek zábavy.
A ten zbytek počítám do všeobecná organizace. Tedy připravit co nejlepší systém tak, aby si družstva co nejlépe zahrála a aby byl pro
ně srozumitelný. Bohužel v této části je vždy velká neznámá v tom kolik z přihlášených vůbec přijede. A tak se velice snadno může stát,
že na turnaj místo 20 týmů jich přijede horko těžko 17. (Jak říká Honza Hanousek: "na turnaj přijede 20 hráčů a postaví 22 družstev,
aby si řádsky zahráli".)
To se to potom špatně připravuje, nebo ona slušnost omluvy se nějak moc v Ultimate nenosí. Bohužel z toho důvodu razím poměrně
radikální názor, že si prostě pořádající team na svém turnaji nemusí zahrát, či se musí nějak rozpustit. Potom otázka startovného.
Celkově otázka peněz je nejčastějším důvodem mých střetů. Myslím si, že na turnaj jede každý s určitým počtem peněz a ty buï utratí
za poplatky nebo i za služby. Proto chci aby zisk za startovné i ostatní prodej se co nejvíce blížil nule. Což se mi bohužel příliš nedaří.
Myslím si, že výdělek z prodeje talířů, triček a jiných nápadů by se měl bohatě vyplatit a celkově řeči "vždy jim je jedno, jestli dají o
marku či dvě navíc" mně vadí čím dál víc. O otázce propagace či informovanosti ostatních snad netřeba mluvit.
Jedním z hlavních důvodů proč Bedna skončila, byla podle mně právě naprosté podcenění toho, že turnaj, který se hraje každý rok ve
stejném termínu se nemusí nijak připomínat. I ostatní věci jako pořádný popis cesty, orientační šipky po městě, kde se bude hrát, usměvavej člověk v bufetu a plno dalších drobností dokážou turnaj jen a jen vylepšit a zachránit plno jiných nedostatků.
A tak doufám, že se někdy v budoucnu budu ještě účastnit pořádání turnaje, za který se nebudu muset ještě dlouho červenat. Nebo
těch ostatních mám již plnou řádku.
Na závěr moje aktuální nej ..horším turnajem, kde jsem se účastnil na pořádání asi je No Panic z Plzně a ..lepším druhé Turné 2-3-7,
které se poprvé konalo v Chrustenicích.

Libor

nesprávné chycení disku

správné chycení disku
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Jak na to? Odpověï těžká. Odborníci všech sportů bádají a bádají, aby vymysleli něco, co ti druzí nevědí. Pak najdou sportovce, který jejich teorie uskuteční a vyhraje co se dá. Je to jednoduché, je třeba běžet rychleji než všichni ostatní
a v případě, že běží všichni stejně rychle, vyhrává ten, který vydrží běžet tak rychle déle. Nebo prostě vzít nějaké to náčiní a hodit ho
nejdál. To jsou individuelní sporty. O co těžší to mají hráči. Mohou běhat a skákat jak chtějí dobře, ale pokud jim do běhu či skoku někdo
správně nepřihraje, není jim to nic platné.
Konečně jsem se dostal k věcem bližším naší problematice. Z uvedeného vyplývají dvě věci.
U her /u ultimate zvláště/ je třeba k FYZICKÝM schopnostem přidat i TECHNICKÉ dovednosti. Bohužel, ani to není vše. Každý hráč
potřebuje ještě jednu dovednost či schopnost a tou je znalost TAKTIKY podpořená herním přehledem a myšlením.
Známe-li tyto skutečnosti, můžeme zahájit trénink. Co však trénovat dřív, co víc a jak?
Další pokus o návod je zde.
1. Varianta A - primitivní, radostná ale zdlouhavá
Nejprimitivnějším způsobem tréninku je neustálé opakování samotného výkonu. Všichni jsme touto metodou prošli a ještě nyní je v
českém ultimate hojně užívána. Prostě a jednoduše hrajeme. Postupně získáváme větší cit pro směrování odhozeného disku a ti bystřejší
začínají chápat, že pokud nepopoběhnou, nikdo jim nepřihraje. Pracujeme na všech třech atributech podílejících se na výkonu komplexně.
Pokud nedojde k diskusím a předávání individuelních poznatků, zlepšují se pouze dravější a vnímavější jedinci.
Tuto variantu lze výrazně vylepšit izolováním jednotlivých atributů. Zejména pouhé házení /TECHNIKA/ ve dvojici je výrazně účinnější
než náhodný kontakt s diskem při hře.
2. Varianta B - dělená, vhodná pro kompaktní kolektiv, kterému záleží víc na partě než na absolutní výkonnosti.
Přípravu provádíme izolovaným tréninkem jednotlivých atributů nejlépe v pořadí důležitosti - technika, taktika, fyzická příprava. Mezi
jednotlivými částmi a úrovní jejich zvládnutí je jakási úměra. Pokud neumím diskem hodit třicet metrů, těžko zvládnu taktiku útoku na
jednu přihrávku přes celé hřiště. Chci -li provádět útok "hoï a běž" , musím být schopen takového běhu, abych se od obránce uvolnil......
Příprava je tedy zaměřena na postupné zdokonalování celé skupiny zhruba ve stejné úrovni. Ti lepší se snaží pomáhat horším aby je dohnali
na úkor vlastního zlepšování , hází si na kratší vzdálenosti až do zvládnutí jednotlivých hodů, taktiku hry volí podle těch slabších a tempo
běhu se přizpůsobuje nejpomalejšímu. Tento princip tedy nenechává jednotlivce na holičkách a ani nevyřazuje ty, kteří se dovednostem s
diskem učí pomaleji. Je vhodný především v prvním roce kontaktu s hrou nebo ve školní výuce - kde se začíná stále znova od základů.
3. Varianta C - komplexní,vhodná pro cílený postup ke stále lepší výkonnosti.
Využívá z velké části metodu dělenou, kterou zdokonaluje cíleným výběrem průpravných a herních cvičení zaměřených k záměrnému
procvičení herních činností jednotlivce, taktických variant i fyzické přípravy. /např. kill dril-technická, fyzická, taktická (na hoï a běž)
příprava /. Izolovaná cvičení jsou používána pro rozcvičení /přímé hody ve dvojicích/ nebo v období přípravném /nesoutěžním/ - fyzická
příprava = kondice/běhání,plavání/, obratnost, pohyblivost.
Taktická příprava již není pouhým dohadováním o možných variantách, ale nacvičují se herní stereotypy - dump-swing-flou ve kterých jsou
jasně dány úkoly jednotlivým hráčům na hřišti.
Do taktické přípravy zařazujeme také nácvik signálu = herních variant vycházejících ze standartní situace.
Poslední varianta předpokládá individuální dohánění osobních nedokonalostí tak, aby jednotlivec nebrzdil celý kolektiv. Jediným problémem zustává osobní výkonnostní limit /strop/ jednotlivce. Tento limit ostatní buï respektují, nebo s dotyčným ukončí spolupráci.
Jakýkoliv trénink, který postrádá pravidelnost a ochotu pracovat, ztrácí smysl. Naopak chu do trénování usnadňuje překonávat bolestivé
stavy, které jsou základem tréninku. Vše se schovává do jednoduché a známé věty "těžko na cvičišti, lehko na bojišti".
Tak to by mohlo být k nejobecnějším zásadám tréninku vše. V dalších kapitolách bude následovat rozbor a návod dle jednotlivých atributů
tréninku.
Ještě se pokusím rozebrat situaci v českém ultimate dění tak jak ji z dálky vidím. Samozřejmě podle toho, jak si myslím, že se trénuje. Začnu
od loňských mistrů - PL . Jak všichni vědí, tot o družstvo dle vlastních slov netrénuje a chodí jen vyhrávat na turnaje. První tvrzení není až
tak pravdivé. Někteří hráči si občas chodí zatrénovat s jiným družstvem a jiní zlepšují dvě z důležitých složek tréninku při jiném sportu.
Bohužel musím uznat, že jim tato činnost stačí k tomu, aby porazili družstva která o sobě tvrdí, že trénují. Je to především tím, že jejich
technické dovednosti jsou na stejné nebo o málo nižší úrovni než u hráčů ostatních družstev-jsou na házení šikovní. Taktiku nemusí příliš
trénovat, protože mají dostatečně dobré herní myšlení a přehled na hřišti. Stačí jim jedno základní pravidlo - nepřekážet si. No a kondice,
to je více problém ostatních družstev, které je vlastně k velkým výkonům nedonutí.
Druzí byli trénující Pd. Skupina lidí, kteří vlastně bojují sami se sebou. Tréninky spočívají především v učení základů nových hráčů klubu.
I tak předvádějí pokusy o naučené signály, které většinou proti silnějším soupeřům končí nezdarem. Silnou zbraní družstva je zkušenost
několika veteránů českého ultimate. Nevýhodou je nepřístupnost v uznání vlastních chyb a poučení se z nich a malá ochota ve vypjatých
situacích akceptovat méně zkušené hráče ve vlastním týmu.
Dalším týmem je TM. Neskutečná partička pohodových hráčů, kteří jsou téměř všichni zakladateli českého ultimate. Bohužel, právě u nich
je vidět jednoznačná převaha jiných než sportovních zájmů. Většina z nich udržuje shodnou výkonnost již tři až čtyři roky. Výhodu mají
týmy, které na ně narazí na začátku soutěže. Jsou nerozehraní a na své dobré hráčské návyky si začínají vzpomínat v okamžiku kdy jim
docházejí síly. Vše nahrazují neobyčejnou obětavostí a chutí do hry. Tato obětavost a snaha však přináší velké množství házecích i c h y tacích chyb.
Žabáci - pokus o stmelení mladých nadějných hráčů z několika družstev velmi rychle ukončila jednoturnajová sezóna.
Nelze o nich příliš říci, protože se připravují ve svých klubech. Škodou je, že nebyli schopni společně odjet na více
než jeden turnaj. Jsou to hráči, kteří potřebují jen hrát a získávat tak zkušenosti. Pokud by v takovémto družstvu bylo
alespoň 10 rovnocenných hráčů, brzy budou konkurovat nejlepším.

6

3SB - družstvo, které velmi rychle dosáhlo dobré výkonnosti, která vzešla z tréninku a společných diskusí o jednotné
taktice družstva. Bohužel tato iniciativa trvala pouze jednu max. dvě sezóny. Po skoku nahoru následoval stejný vývoj
jako u Pd a TM. Těžké shánění hráčů na turnaj a jednoznačná přednost mimosportovní zábavy.
P7 - družstvo v roce 98 složené z relativně mladších hráčů Pd. V polovině sezóny se jednoznačně osamostatnilo a zahájilo přípravu. Výsledek přípravy bude vidět v letošním roce. Předpokládám, že nevybočí z průměru.
Bosorky - dívčí družstvo, složené pro účely reprezentace. Chu se kterou se dámy praly s mužskými soupeři byla obdivuhodná. Samostatný tým donutil některé hráčky nastupovat v postech na které nebyly zvyklé. Pramenila z toho spousta technických chyb
a nedorozumění. Platí pro ně stejně jako pro Žabáky, že náhodné složení družstva z lidí ovládajících rozdílný způsob hry je obtížné a na
krátkou dobu nesmyslné. Hráček, které se rychle dokážou přizpůsobit jinému hernímu stylu, je u nás málo. Jejich samostatná příprava
asi neexistovala.
Medici - nové družstvo s malými zkušenostmi. Trénink zahájilo dva měsíce před turnajem. Snad letos ukážou něco víc. Připravují se již
od září a pomáhají jim lidi z P7.
Krvinky - dorostenky, které umějí házet a chytat. Bohužel, to je vše. Promiňte, ještě znají pravidla - ale v praxi toho nevyužívají.
Obdivuji Vítkovu /a těch kteří mu kdy pomáhali/ trpělivost. Bohužel je to již druhá generace mláïat a z té první zbyla jen Ježura a ta
kvůli jiné lásce než je ultimate. Toto je jediné družstvo, které pravidelně trénuje a připravuje se. Bohužel příprava dostává přednost
před vlastní hrou. Jsou mladé na to, aby konkurovaly družstvům chlapů a u nás nemají vlastně protihráče. Snad se situace zlepší.
To bylo keců, bohužel rubrika k tomu určená byla již obsazená a tak jsem to namlátil do sem. Možná si toho někdo všimne, řekne to
dál, někomu to bude vadit a NĚCO s tím udělá. Přinejmenším bude číst pravidelně rubriku trénink.

7

papá
“Stalo se již tradicí, že součástí koncertů Pražského jara je dvoudenní vystoupení
České filharmonie pod taktovkou Jana Filandra na Strahovském stadioně ( 20 000 míst k sezení).
V případě nepřízně počasí se koncert uskuteční na hřišti ČVUT
( pouze k stání, noviny pod zadek sebou ).
Hvězdami koncertu budou:
První Housle - Jan Bechyně, Piano - Martin Mencl, Violončelo - Daniel Hokeš,
Harfa - Marie Borská, Trubka - Douglas Růžička
Vstupenky zakoupíte v síti TicketPro a v obvyklých předprodejích”

PRAŽSKÉ JARO ’99
5. - 6. června
Strahov (hřiště ČVUT)
pořadají Prague Devils
A h o j
ČauDave,
pisálkové
tak jsem si
všeho druhu.
vzpomněl na Tvou
Včera a dnes jsem
se pokoušel rozluštit
řeč o ozvech na past.
čtverečky a obdelníčky
Proto píšu. Jsem spokokontakt:
jen. Zejména článek jedné
jednoho textu, který pro
janek.b@nova-tv.cz
opičky. V některých lidech dřímne byl dost důležitý.
mou schopnosti, které je třeba
Samozřejmě se mi to nepodařilo.
Pátral jsem proč a dopátral se. Jako
využívat víc.
běžný uživatel jsem pochopil, že existují
Nedostatek vidím v tom, na co mne
vlastně upozornil Burton - dvakrát zopakorůzné verze jenoho programu /Word,
vaný text u obrany. K tomu tréninku bych měl
Excel..../. Také jsem pochopil filosofii výrobců,
ještě jednu připomínku. Každému je jasné, o čem
kteří nutí uživatele jít stále vpřed a pořizovat si
článek "Náběhy...." je, ale asi by mohla být vytvořena
poslední novinky co nejdříve, nebo pokud je nemají, nemohou komunikovat /tak jako já/ s ostatními.
jakási hlavička či titulek /grafická upoutávka/, která by
Naštěstí jsou k nám na druhé straně milostiví a nová verze
jednoznačně a vždy uváděla !! rubriku !! tréninky/taktika/jak na to/házet či běhat/..... Asi nebude nic jednoduchého
je vždy schopna číst všechny verze staré a zárověň svůj text
přizpůsobit těm zaostalým.
vytvořit něco takového aby se pod to schoval ultimate i případně další sporty s diskem. /těžko na cvičišti lehko na bojišti/.
Doufám, že ten blb nejsem jen já a proto si dovoluji navrhnout
tuto dohodu pro komunikaci frisbijáku.
Opravdu sám nevím co by bylo nejvhodnější. Prostě něco na
Při zasílání vždy uvést program a jeho číselnou verzi. Pokud
způsob Kecy Hecy.
možno domluvit unifikovanou verzi, kterou budou schopni číst
Nevím jestli je to reálné, ale možná jdou přetáhnout některé
fotky z WWW stránek a přetisknout je u nás, abychom nevšichni /nebo alespoň já/. = 7.0 bych mohl zvládnout i když 6.0
koukali stále na ty naše kamarády, ale i na někoho jinýho.
je jednoznačně přístupnější.
Možná lze takto i ušetřit " scanování " a vlastní fotku ?
Děkuji všem za jakékoliv vyjádření a věřím, že se sjednotíme.
Teï budu slibotechna - pokusím se do dubnové něco napsat.
Počítačový maniak Papá
Diky Čau Papá
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aždý ví, co dělá fo8ák,
každá trafika má filmy,
každý ví, co je to minilab
aždý to může zmáčknout

(Podrobnější dezinformace na str. 8)

ULTIMATE-FOTO‘99

Každý týden se více méně pravidelně schází parta ctitelů Jarryho odkazu tu ve Stromovce,
m i ...
tu na Vypichu, tu v Kryštofkách, tu u Bobika v haciendě v Ledcích, tu i onde.
Protože Disc-golfu se stejně odolat nedá, neztrácejte čas neopodstatněnou nesmělostí, a přij.te se někdy taky podepsat na Jarryho
památce. S kontaktem není problém, potřebné informace
obdržíte zdarma u všech golfistů emailem po internetu. Anglická verze pravidel je k disposici u
Carlose (protisk@vol.cz). Navíc pravidla
jsou stejně tak jednoduché, že je
pořádně zná jenom Mar6ák a
všichni ostatní hrajou v příjemné pohodě. Takže
nakoupit disky a
tatranky, napla to je pro tenhle měsíc všechno.
nit čutory
a ......
Redakce se s vámi loučí a Indra Vostrá se již těší na
....
dopisy diváků, maily přispívatelů a fotky fotografů.
..
.

ULTIMATE-FOTO‘99

Výroční fotografie I. ročníku
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JARRYHO GOLFOVÝ MEMORIÁL

máme tu další
číslo. Letos už třetí
a to nám ještě ani
nezačala sezóna.
Zkrátka, jedeme podle
plánu. Burton se nám
zabydlel v novém
zaměstnání (TV-NOVA),
což jej odsunulo na
pozici korespondenta a
poradce. Kompletní
grafickou úpravu si vzali
do parády Wacki a
Carlos. Wacki dělá
stránky, kde jsou fotky a
Carlos vnitřek. Jediné
co mi v současné době
dělá starosti je nulová
odezva čtenářů.
Komunikace (až na
výjimky) mezi vámi a
námi nefunguje.
Málokdy se dozvím, jak
se vám to které číslo
líbilo, co kde schází,
kde jsme se sekli nebo
naopak trefili do
černého. Tenhle krok je
ale na vás. Čtěte
pozorně a aktivně. Když
už je nás tak málo, a8
máme alespoň pořádné
periodikum.

Existuje

MINI
POSTER
jistý rozpor mezi tím,
Qízz pro čtenáře Pasti:
kolik nepřátelských bitevníků
již spadlo do Fontány pre
zuzanu ?

jak hrajeme a tím, jak bychom chtěli hrát. Tady je několik inspirujících záběrů
z internetu. Předkládáme je ze samé radosti, že už můžem v pasti tisknout,
alespoň na obálce fotky. (Teda jestli se to povede).

a) dosud žádný
b) všechny
c) 123
d) jen ten Burtonův
(tzv. vlastňák)
jeden autor správné odpovědi bude
odměněn posterem hvězdy v posmrtné velikosti.

láska,
ssex,
něžnosti
...

... a až
oči najdou oči,
ruce najdou ruce,
a pak zas chvíli budem mít
pocit, že stojí za to žít ...

welcome to the Paganello’99

PAST
aždý ví, co dělá fo)ák,
každá trafika má filmy,
každý ví, co je to minilab
aždý to může zmáčknout
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edá mi to, musím projednou zneužít svou pravomoc
a napsat to hned do úvodníku . Všem vám moc
děkujeme! Za to, že jste přijeli a dobře se ba-vili.
První dva dny po turnaji chodil jeden děkovný mail za
druhým. Některé z nich jsou otisknuty uvnitř tohoto čísla.
Vaše spokojenost nám dává sílu a chu) do příštích ročníků.
Týden po Chrasti jsem si byl poprvé zahrát na turnaji
v Rotterdamu. Turnaj trval čtyři dny a zúčastnilo se ho 32
týmů. Článek a fotky budou v příští Pasti. Nyní už jen malý

postřeh. Prvních 8 týmů by si hravě poradilo s jakkoliv
nakombinovaným týmem z Čech. A už je to venku.
Chystáme se vytvořit reprezentaci schopnou zastupovat
český ultimate ve světě, konkrétně příští rok v Německu.
Podle mne, je to neuskutečnitelný sen. Neznám u nás,
v současné době, ani jednoho hráče, který by se mohl,
v některém z uvedených týmů, postavit na lajnu. No nic,
sezóna nám teprve začala. Čtěte Past, trénujte a hlavně
jezděte na turnaje.
Dave

ABBA & BONEY’M v Chrasti !
účastníci chrasteckého turnaje byli doslova šokováni vystoupením světově proslulých skupin ABBA a
BONEY’M v městečku Chrast u Chrudimi. “Něco takového Chrast ještě nezažila,” říká ostřílený
DeeJej DJRZ.

Qízz pro čtenáře Pasti:
Co vyčnívá z písku ?
a) blecha písečná
b) vysušená škeble
c) Meszanyho falus
d) jen ten Burtonův
(tzv. vlastňák)
jeden autor správné odpovědi
bude odměněn posterem
v životní velikosti.

Tímto se s vámi loučí

... redakční rada

... a její grafici.

Česká asociace létajícího
disku:
Prague Devils
Jan Filandr
KTV FEL ČVUT
Technická 2
166 27 - Praha 6
filandr@feld.cvut.cz
02/ 89 32 55

3SB
David Novák
Haškova 20
370 04 - České budějovice
David.Novak@cb.ds.mfcr.cz
038/ 347 04

Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00 - Praha 9
centerpr@bohem-net.cz
02/ 628 29 67
Pražská 7
Libor Saifrt
U lípy 25
155 00 - Praha 5
prague7@usa.net
02/ 57 95 03 62

Terrible Monkeys
David Průcha
Penzion Malešice 620/1
Počernická 524
100 00 - Praha 10
prucha@fnkv.cz
02/ 67 16 28 44

·Honorovaný fotoreportér Pasti Rudka Ringelhán (JH?) fotografoval v Rimini pouze
delfíny, vrtuli letadla a Mezsányho falus. Redakce s velikým napětím očekává umístění jeho
záběrů ve fotosotěži. Chtěli bychom touto cestou pouze Rudolfa upozornit, že zvětšeniny
Mezsányho ohanbí přijímáme výhradně na formátu 18 x 24 cm.
·Zbyněk Meruňka zřejmě nebyl poslední obětí nechvalně známého otco-synovského tandemu Becciinových, známějších spíše pod přezdívkou Kosa Indra Vostrá, kteří pokračují v
nekalých rejdech na půdě TV Nova a poslední dobou spíše v prvním patře. Po oblíbeném
Zbyň<ovi musel z televize i neméně oblíbený Vladimír Železný, a to si ani nestihl dohrát s
diváky svojí sobotní partii šachu. Ptáte se, kdo ho z TV Nova vyšachoval? Neradi bychom
šířili nepodložené domněnky a dohady, avšak jak jinak si vysvětlit nového maskota TV Nova
bobra Nováka.
·Burton si od 1.5. 1999 maže pravidelně celou hlavu opalovacím krémem.
·Dany si za nastřádané peníze koupil stan, discmana a sluchátka Koss. Co je mu to však
platné, když mu poněkud ukrutně smrděj nohy. Například v Rotterdamu omylem zabodl
palec do svačiny Bobika™ načež následovala krátká diskuze a výměna svačin.
·V Čechách se po pěti měsících opět objevil Jarry. Zahrál si v Chrasti ultimate, zůčastnil se
golfu na Vypichu, opekl si buřty s celou rodinou, s Carlosem postupně navštívil čajovnu a La
Casa Blue a zase zmizel v USA.
·A na závěr namátkou několik šikovných frází z Burtonova slovníčku zejména vhodných do
kroužku na zahraničních turnajích. Dovolili jsme si citovat: "Thank you for the game", "It was
a hard game", "Weather is cool", "Sure".

SPLT
Pavel Kolařík
Nad úpadem 274
149 00 - Praha 4
xkolp13@vse.cz
02/ 794 00 36

T EA M

· Rotterdam · Čestlice · Golf
· Profil · Treninky · ČALD

U

DAVLE
a to 19. - 20. června 1999

V.
29/30 Sauerlach (D)
1000 beers Boelk tournament
R.Veitl@pronet-systems.de

19/20 Davle
3. ligový turnaj (P7)
prague7@usa.net

11/17 Kalmar (SWE)
WFDF World Flying Disc
Championships (Overall)

17/20 Praia do Meco/Lisbon (P)
Bar do peixe (beach tournament)
valk@mail.telepac.pt

24/25 Chrustenice
Oslavenecký turnaj
l-saifrt@geocities.com

VI.
05/06 Praha
Pražské jaro
janek.b@nova-tv.cz

za

E CH
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Jak hluboko?
Rudolf Ringelhán
SPT TELECOM a. s.
ringel@vol.cz

který se bude konat nedaleko Prahy
v obci Vafle, Datle

U

Medici
Olda Vlasák
Nad Turbovou 19
150 00 - Praha 5
02/ 57 21 61 96

Finálový turnaj České ligy,

E CH

SK 92 + Krvinky
Vítek Grigartzik
P. O. Box 328
430 05 - Chomutov
bursam@feld.cvut.cz
0602/ 424 102

Vás zve na
CZ

Juggers
Břetislav Daněk
Ve svahu 425
793 26 - Vrbno pod Pradědem
0646/ 75 192

hecy
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26/27 České Budějovice
Golf + Double Disc Court (3SB)
David.Novak@cb.ds.mfcr.cz

VII.
12/13 Karlsruhe (D)
Fridericana Cup (students teams)
frisbee@sport.uni-karlsruhe.de

03/04 Bratislava
juraj.oravsky@swh.sk

VIII.
07/08 Praha
Turnaj P7
prague7@usa.net

07/15 St. Andrews (Skotsko)
WFDF MS klubů

ČAF

a přípravný výbor

ČALD

informují

Zápis z 8. schůze předsednictva ČAF a přípravného výboru ČALD
Přítomni: Borská, Filandr, Hokeš, Klímová, Mencl, Průcha

1. ligový turnaj v Čestlicích
- nasazení týmů dle výsledků turnaje v Chrasti
- přestup v letošním zkráceném ligovém ročníku nebude povolen (přestupní termín bude až na podzim).
Toto ustanovení bude striktně dodrženo.
- přípravný zápas na ME žen se uskuteční před začátkem turnaje 22 . 5. v 9:00

2. upřesnění soutěžního řádu pro letošní sezónu
- délka hry je 50 minut popřípadě do 13 bodů. Každé družstvo má právo na 1 time-out o délce 2 minuty. Je-li po vypršení
časového limitu výsledek nerozhodný, hraje se plus 1bod.
- letos (jaro 99) budou odehrány dva kvalifikační turnaje. Podle umístění budou přiděleny body.
Dle dosažených bodů budou týmy na třetí (finálový) turnaj rozděleny do dvou skupin po 5 družstvech.

3. Finanční hospodaření ČALD
- byly zapůjčeny peníze na nákup disků na golf, double-disk a ultimate s potiskem TM.
- dotace Pasti na letošní rok (10 čísel) - 10 000 Kč.
- zaplacení půjčky na startovné v Rimini - 3 800 Kč/osoba.
- Burton zaplatí golfové disky (cca 12 000 Kč). Dále Papá 3 600 Kč za disky na double-disk.
Celkem na nákup bylo vydáno 15 623 Kč.
- Poplatky za pronájem hřiště - nechat vystavit fakturu na ČAF !!! + daňový doklad.
Příjem od Sazky - 57 300 Kč
Stav konta ČAF ke dni 31.3.99 je + 201 564,86 Kč
4. Past - dotace ČALD viz. bod 3.
- zaplacení předplatného Pasti v Čestlicích Davemu - 150 Kč na 10 čísel
- uveřejnění nabídky double-disk v Pasti - sada za 400 Kč - Papá
5. Stáhnout z internetu (Burton)
- soutěžní řády jiných asociací a jejich stanovy
- nová pravidla (změny) - srážení disku po výhozu atd. - popř. Filip
Česká asociace letájícího
Příští jednání se uskuteční 21.5. v Dejvicích na FEl - čas bude upřesněn
Program :
- soutěžní řád - definovat co vše by měl soutěžní obsahovat, upřesnění kategorií, pravidla soutěže na podzim
- repre - termíny soustředění (ženy - Davídek, muži - Papá ?), obstarání dalšího bafuňáře k Vítkovy pro chlapy.
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Kucííííí a holky
Přestože oslovuji na začátku všechny
čtenáře tohoto plátku, rád bych te<
REDAKCE:
promluvil spíše k samotné redakci Pasti
dave a bartoloměj
a k jejím stálým přispěvovatelům.
Spolupracovali:
Už delší dobu se chystám pochválit a
papá , štěpán /Pd/
především ocenit práci těchto lidí.
ruda, karel /Jak hluboko?/
Mnozí z nás totiž Past rádi na
wacki, carlos /TM/
každém turnaji čtou, někteří
davídek /3SB/
dokonce po jejím přečtení hledají
jiří, adéla, monika,
ještě nějaký článek na který snad
markéta /chodmutov/
omylem zapomněli (patřím mezi
ně i já). A asi ani já si pořádně
neuvědomuji, kolik práce a času
Redakce děkuje:
to užírá. A snad proto, když
firmě Protisk plus
jsem dostal NOVOU PAST,
Naše emajlová adresa:
jsem se rozhodl, že mi
prucha@fnkv.cz
nezbyde nic jiného, než Past
janekb@nova-tv.cz
celkově
pochválit
a
protisk@vol.cz
poděkovat redakci a
Naše majlová adresa:
ostatním, za její fungování.
Jan Bechyně
Vím, že těchto pár vět
Drahobejlova 37
přesně nevystihuje,
Praha 9 - Libeň
tel.: 0603/205 331
co bych rád řekl, ale
Fotografové
alespoň se to
marMák /TM/
snažím naznačit.
ruda /Jak hluboko/
Chci všem, kteří
internet /WWW/
mají na každé
Pasti podíl,
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disku

popřát hodně dobré nálady do budoucna,
aM je Pastí co nejvíc a nedostatků v ní co
nejmíň.
Snad nejen za sebe díky
Jiří SK92

Tak jsem zhltnul novou Past a jsem
unešen... nevim co mě nadnáši, ale je
to fakt pěkný.
tady máte nejaké moje reakce:
1. qizz pro čtenáře: jasně za d)!!!!
A doufám že vyhraju ten poster!
2. Jak hluboko? má špatnou kont. osobu...
ale to Dave už ví.
3. líbí se mi zkratka STK ("státní techn.
kontrola") z článku soutěžní řád a ČAF.
Tzn. ze jednou za dva roky je třeba
přeměřit geometrii kol?
4. Vzkaz pro Burtna: v ticket pro o
koncertu
Bechyně/Mencl/Hokeš/Borská/Růžička nic
nevědí... můžu si vstupenky
zakoupit přímo u Vás?
5. Ferda M. - kdopak to asi je?
6.Četl bych dál... škoda, že jsem už na
konci:
díky chlapi jen tak dál!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RR
bohužel Rudo odpově na qizz není správná
to znamená, že nevyhráváš

chrast chrudimi
8. - 9. kvetna
U

1999

1.
LIGOVý
TURNAJ

by
teRRible
MoNkeys

Banány na stromech
V pátek odpoledne mi bylo sděleno že
mám něco sesmolit do Pasti do soboty. Píšu to vestoje neb nemám
kdy. Tak jsem něco sesmolil a
tady to máte.
Jak se vám pracuje?
Každý už byl na turnaji,
Mě bolí uplně celý tělo, takže se
OK. Byl už každý na
báječném turnaji?
nemůžu hejbat. Když se podívám
Já doufám že kdo
do spisu, kterej mám na stole, tak
ne, ale jel do
vydím tancovat Boney M a ABBU,
Chrásti, tak už jo.
což se mi po turnaji ještě nestalo.
Některé věci se
Musím říct, ze to byl pro mě jeden z
mají a jezdit na
opičáckej
turnaj, no
nejlíp strávených víkendů, co jsem
nerad
bych
se
poznal Frisbee.
rouhal, ale je to jako
Ještě jednou díky Opice. Jdu se
chodit pravidelně ke
podívat na stůl, jestli ještě frčí
zpovědi. Nemusí se, ale
čokoládová partička z Jamajky a
mělo by se. Mám dojem že
už
jsem se vymluvil do
švédska trojka
emailu
a nejradši bych Vám to
...David(ek) +3SB.
přetiskl, ale to by nebylo ono.
Snad tam ve mně ještě něco zbylo.
Tak v pátek, kdy pro normalní lidi turnaj začíná, pro někoho i končí, jsme si
poseděli u ohýnku. Pohodička, přivítání a
ty jiné obřady. Pátek je vyřízen.
Sobota byla slunná, hra pohodová, sprcha přijatelná, zázračně, a party jedinečná. Tak to by
byla sobota. Nedělní ráno bylo krušné. Projeli
jsme zápas, mě to padalo jako obvykle. Zbytek už
byla opět náramná pohoda. Jsem rád že hraji za Jak
hluboko?. Dává mi to nový pohled na hru a vždy se
nejvíce naučíš když hraješ s nejlepšími :-). No bylo vyhlášení a odjezd. Tak to je asi vše. Přesto ještě něco. Tedy,
mám-li tu už

Je to krasa,
máme stejné pocity.
Já jako stydlivý stařík jsem si tajně tančil v noci, aby to nikdo
neviděl. Takže tělo KO. Hlava v oblacích a kouřové cloně.
Jinak nevim jak Vám, ale mně se ráno v práci líbilo. Házel jsem
diskem a pak několika nadšencům radil jak se to vlastně hraje a
vzpomínal na svoje sobotní a nedělní erory. Te) je to horší, už sedím
v kanclu a koukám do monitoru /pracovně/.
čau Papá

možnost psát, tak se s Vámi podělím o můj zážitek. Byla to
sobota večer. Ne ani tak party jako samotná, scénky a tak,
ale to co vzniklo když se správně na sebe položí kvádry a
vznikne z toho hrobka faraónů. Je to takový cizí slovo. A
ty jedny vopice to položily tak úžasně přesně, že na to
není slov. To jste museli cítit, né? Jak bylo Vám přiblížím na tomto příkladu. Koupíte si nový kolo. Jste z
toho trochu nervózní, z tý první vyjíž<ky a když ho
projedete, náramně se pobavíte, ale není to ono.
A tak ho zaparkujete v garáži, trochu něco
přitáhnete, sem tam kapnete olej, vyměníte
pružiny ve vidlici, no prostě ladíte. A při té
práci se oddáváte snění jak jedete, cítíte
vítr, kapky potu tekoucí po těle, trávu
šlehající Vám do nohou, tu slast
lehké únavy, tu nádheru. Tuhletu
fázi mám opravdu rád. A pak
to přijde. Ráno za sluníčka
sednete na svůj bike a
vyjedete. Pak na vlastní
Nazdárek
kůži ucítíte to o čem
Nemůžu odolat a též se vymluvím.
jste snili. Už to fakt
Je nádhera že někdo nám pomůže se
cítíte a jste při
takhle bavit. Abba je samotná kapitola,
v ě d o m í ,
prožíváte to. Jo
ale co doslova sedlo bylo časování jedto byl
notlivého. Po pivním závodě video z Rimini
okamžik.

(jak předpokládám), to bylo něco co tak nadherně zapadlo do mého vědomí.
Karel
Nechal jsem se unášet na vlnách rybyček, hodu a
chytu, cítil jsem písek jak mi prolézá mezi prsty u
nohou a ....na okamžik jsem se stal skvělým hráčem
kterému nic neupadne a vše hodí. Tahle chvíle mi doslova rozežrala mozek a já si uvědomil, jaká je to krása
sportovat, mít radost z pohybu, jakéhokoliv, a po chvíli
hledání jsem našel odpověd že ten blbej plastovej talíř je to co
tomu sportovaní dává jiskru. Nebylo třeba mluveného slova,
stačilo pár hýbajících se obrazků a mysl.
Jsem nesmirně rád za tyto okamžiky.

Vůbec se mi nechce nic dělat, nejradši bych jen tak ležel a snil.
Takovéto víkendy našemu hospodářství asi produktivitu nepozvednou
co?
Karel
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Jediný jistý zjištění jsou spálený záda, ale pěkně po pořádku.
To, že byl o víkendu 8.a 9. května turnaj v Chrasti žádnýmu pořádnýmu plácačisesdiskem nemusím připomínat a tak jenom dávám
k nahlédnutí obrázek mojí kamerou bez dioptrií.
Je mi strašně líto, že jsem neviděl první výhoz, první bod a
nezažil to pěkný chvění se nedočkavostí, až konečně začnu
hrát já. Tak zatím co já jsem byl ještě v sobotu dopoledne v
práci, už padaly první body,už se prvně prohrálo, i zvítězilo.
No, já jsem tedy přežil těch pár hodin a už jsem seděl ve
Vítkově autě a frčeli jsme ještě s Rádiem směrem na jediný
ULTIMATE pól ve střední Evropě.Možná bychom stihli i
celý třetí zápas (stihli jsme prohrát jenom zbytek), kdybych
se v Kolíně neptal jak se jede do Kolína a podobně.
Ale dorazili jsme ještě včas - stačili jsme prohrát ještě
jeden zápas, tuším, že s 3SB. Nesehranost na nás byla
trochu viděl a základní chyby, kterých jsme se dopouštěli,
nesvědčily o velký šanci na vítězství.
Důležitý ale bylo zachovat naši chomutovskou paniku a
vyhrát alespoň nedělní zápas o umístění s Medikama.

výsledky

Zchrasti

1.
2.
3.
4.
5.

VÝSLEDKY

Večer u nás proběhl docela v pohodě, až na nějakýho pomalýho (upozoňuji pomalýho nejen fyzicky) číšníka, i když,
všechno se dá kousnout.
Neděle byla plná překvapení. Kromě toho našeho vítězství
bylo velice příjemné vyhlášení výsledků a netradiční udělení
Spirita.
Tak na závěr bych tenhle turnaj ohodnotil jako velice
zdařilý, jak celkovou hrou, tak počasím, i organizací.
Nemůžu si ale odpustit můj osobní dojem z finálového zápasu. Teda pánové (PD), kdyby měly Opice zkušeností z turnajů tolik, co vy, asi by to vypadalo trochu jinak. TO JE VÝZVA!
Tak doufám, že se zase uvidíme někde na turnaji a nebo vás
nechám nahlédnout na obrázek mojí kamerou,v tuhle chvíli už
s pár dioptriema.

Za Kapitána SK'92 - Jiří

výsledky

VÝSLEDKY
ky
led
výs

výsledky

výsledky
VÝSLEDKY

Prague devils
Terrible Monkeys
Jak hluboko?
3SB
Prague lions

Byl pátek odpoledne a my vyráželi směr
Chrast. Po celou cestu vlakem byla legrace. Když jsme
dorazili, tak jsme měli za sebou pěkný kus cesty. Ale zvládli jsme
ji. Někteří autem, někteří pěšky. Když jsme dorazili, tak jsme byli
všichni unaveni, ale špetka energie v nás zůstala, tak jsme prožili
skvělý večer. Následující den jsme se vypravovali na zápas. Když
jsme přišly, tak nás Davídek rozdělil do družstev a začaly jsme hrát.
Ale ten zápas byl abychom poznaly, jak hrajou holky z jiných týmů.
Bylo to super.
Ale pak jsme začali hrát tým proti týmu. Bylo nás devět a jeden
statečný hoch, který nás povzbuzoval a říkal chyby, ale také odehrál
tři zápasy bez střídání. Ale na čtvrtý nám přibyli dvě nové silné
chlapské síly. Takže se nám hrálo super. Některé hráčky se velice
zlepšily a bylo to poznat. Nechtěli jsme hned všechny zápasy předem vzdávat, i když jsme věděli, že je neporazíme. Ale poslední
zápas se nám to vyplatilo a vyhráli jsme. Měli jsme velkou radost.
Bylo na hru úplně ideální počasí. Myslím, že se všem hrálo skvěle.
Jedna z našich hráček měla akorát v sobotu narozeniny.

6.
7.
8.
9.
10.

z Chrasti

SPLT
P7
Prague devils 2
Kancel
Medíci

Bylojí krásných 15 let. A dokonce jedna
z našich hráček čekala přesně na půlnoc, aby jí mohla
poblahopřát jako první. Ostatní jí popřáli samozřejmě také.
Jiřímu, kterému se nechtělo vstávat, mu jeho dva spoluhráči
pomohli - posadili ho na okno a překulili ho do ranní rosy. I když
venku svítilo sluníčko, tak se mu chtělo hned zpátky. Ale hrál
dobře i když měl odřeninu na zádech.
Při vyhlašování spiritu nám tým "Jak hluboko" ukázal to, co jsme
ještě neviděli. Už víme, proč se tak jmenují.
Byl to skvělý turnaj, i když tam tekla studená voda. Když jsme jeli
domů, byla jako vždy legrace a Jiří nás naučil i písničku od jeho
oblíbeného zpěváka Erica Claptona. Když jsme přijeli do
Chomutova, byl už pozdní večer. Tak jsme se rozloučili a odjeli
jsme domů. A vychutnávali si zbytek nedělního večera.

Markéta
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Začnu tím, co by vlastně každý trénink měl obsahovat a jak by se měl vést. Jasnou záležitostí je osoba "trenéra". Může být jeden, ale i více. V každém
případě musí mít podporu ostatních. Jde tedy o to, správného člověka /lidi/ určit. O více lidech mluvím proto, že je možné
mít jednoho na útok, jednoho na obranu, jednoho na kondici... V žádném případě by to neměl být člověk, který v klubu dělá
téměř všechno. Jeho vytíženost pak bude vidět i na přípravě tréninků. Pokud vyberete více lidí, jejich kompetence či specializaci musí znát všichni a hlavně do nich nesmí při tréninku nikdo mluvit. Prostě na tréninku se o ničem nedohadovat a
plnit to, co trenéři připravili. Pokud se Vám něco nebude líbit, domluvte se a prodiskutujte vše až po tréninku či sezóně.
Obsah vlastního tréninku:
První fází musí být jednoznačně rozcvičení. Můžeme začít
rozházením na krátkou vzdálenost /do 15 m/. Po 15 minutách se
společně /ve skupině/ rozběháme. Pomalu minimálně 1,5 - 2km.
Toto minimum je důležité pro rozehřátí organizmu. Po rozběhání
následuje rozcvičení - protažení. Nejvíce využívané partie postupně
procvičíme na místě. Ideální je vybrat 8-10 cviků, které se budou
vždy opakovat a trenér může vysvětlit jejich provedení a účinnost.
Čas rozběhání a rozcvičení je dobré využít k informaci o tom, co se
bude ten den na tréninku dít. Po rozcvičení se ještě krátce
rozházíme /5minut/.
Druhou částí tréninku jsou drily. Čím nižší úroveň skupiny, tím
jednodušší drily zařazujeme. V jednom tréninku maximálně dva.
Více dbáme na kvalitní provedení a pochopení, než na časté
obměny. Kontrolujeme především kvalitu a úspěšnost prováděné
činnosti. Jeden z drilů může být více statický, druhý pak dynamický/ s obranou nebo bez/. Statickým drilem můžeme nazvat házení
s obranou házeče ve trojici, výuku nového způsobu hodu ve dvojici. Dynamický je třeba přihrávka ve dvojici či trojici s postupem
vpřed, přímý náběh, náběh do pasti..
Třetí částí může být vlastní hra. Dobré je hru nějakým způsobem
limitovat a připravovat tak hráče na plnění taktických variant
družstva a poznávání širší škály herních variant i individuálních činností. Např.: Před dosažením bodu se musí disku dotknout X
útočníků. Bráníme jen past . tlačíme útok stále na jednu stranu
hřiště.

změnit či dělat příště. Trenér sdělí, co viděl za chyby a trénující
mohou říci svůj názor na trénink či navrhnout co dělat příště.
Vlastní vedení tréninku, tedy informace o tom co se bude právě dít
musí být:
a/ předem připravené
b/ stručné a přesné
c/ vždy řečené všem zúčastněným /nejlépe najednou/
Bod b upřesním. Stručnost je na místě. Máme málo času a po
rozcvičení chladneme. PŘESNOST - je třeba jasně specifikovat
kde a jak stojíme. Odkud, kam a jak házíme disk. Odkud a kam se
pohybují hráči při vlastní akci a po jejím ukončení - návrat do pozice. Pokud je vysvětlování složité, lze vše namalovat nebo
provedeme pomalou ukázku. V průběhu cvičení je třeba upozornit
na nedostatky a chybné provedení, popřípadě cvičení zastavit a
znovu vysvětlit nebo upozornit na konkrétní či obecné chyby .
Pokud trenér současně trénuje, může ho některý z hráčů upozornit.
Důležitá je i doba tréninku. 1,5-2 hodiny je maximum. Pak nám již
únava nedovoluje provádět činnosti s takovou intenzitou jakou si
zasluhují. Právě intenzita je problémem českého ultimate.
Posledním odstavcem se pokouším vyvolat diskusi a Váš zájem o
tréninkovou problematiku. Pokud bude mít někdo chuM cokoli se
mnou prodiskutovat, jsem k dispozici. Ještě lepší bude diskuse či
požadavky veřejné. Dejte mi vědět, jestli je nějaké téma o kterém
je třeba něco napsat a já se pokusím odpovědět. Otázka je , kterou
z příprav je třeba diskutovat víc a dřív.

Čtvrtou a poslední částí tréninku by mělo být vyklusání a krátká
debata o tom jak to vlastně vypadalo a co by se mohlo případně

I chlapi budou mít možnost reprezentovat
Chrast byla prvním krokem k přípravě open reprezentace. Promluvil jsem s lidmi, kteří by měli začít pracovat na všem co se týká ultimate
a jejich osoby. Na přípravu družstva máme o něco málo více času než je jeden rok. Prvním krokem je vybrat potencionální reprezentanty a domluvit termíny akcí, které by měli zájemci absolvovat a které by zlepšily jejich ultimatové jednání. Tohoto těžkého úkolu jsem se
zatím ujal já. Tak jako Davídek i já cítím potřebu nějaké pomoci v organizační i trenérské oblasti a proto o ni žádám. Nehlašte se všichni.
Konkrétnější informace:
příprava bude roz-dělena na individuelní trénink a několik společ-ných soustře-dění. Nutnost účasti na nich bych specifikoval takto: čím
blíže k vlastní akci, tím je účast nutnější. 100% tedy na soustředění cca měsíc před MS a na jednom turnaji před MS v tom posledním
měsíci. Na všech akcích však považuji účast za NUTNOU. Vlastně to pro některé znamená v příštím roce obětovat minimálně 14 dní dovolené a peníze /?/ na frisbee.
Známé termíny: 29.8. - 5.9.99 , říjen 99 - turnaj v zahraničí, 12.-14.11. - kondiční a testovací s.
samozřejmá je účast na české lize - jarní i podzimní.
Všichni vybraní hráči projdou testy fyzických i hráčských dovedností a ty budou jedním z kritérií při výběru odjíždějící skupiny.
Turnaj v Česlicích bude první schůzkou open repre. Účastníci této schůzky si musí kladně odpovědět na základní otázky:
1. Obětuji čas a peníze na přípravu
a případnou účast
2. Chci se zodpovědně připravovat i
individuelně
Pokud je Vaše odpově< kladná, zvu Vás na schůzku. Čas a místo je na turnajové /výsledkové/nástěnce.
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Rudka má bebe!
Ano, tato věta ho charakterizuje asi nejvíc - někdo si vzpomene na
soustředění u Lázní Kynžvart, kde Rudolf po kontaktu disku se
svým palcem, za obrovského řevu, vytřel všechny louže na fotbalovém hřišti, jiný na Tvr)árnu, kde si všichni (i MUDr. Jan
Hanousek) mysleli, že Ruda přinejmenším umírá - byl to jen výron
kolene (alespoň to Ruda tvrdil), a tak dál, a tak dál, myslím, že
takovýchto příhod bysme našli ještě spousty. Ale jinak je Ruda
docela ftipnej chlapík. Nesmím ale zapomenout na to, že kdyby Ruda
R
nebyl (to bych vám nepřál - z koho bysme si dělali legraci), neměli UDOL
F RIN
bychom ani Past, takže by vlastně ani tenhle rozhovor nemohl
GEL
HÁN
vyjít. Takže Rudo díky a hurá do toho...

l
i
f
o
r
P

( jak hl
uboko?
)

Ahoj Rudolfe, tak jak vlastně žiješ?
Jo. Díky. Žiju.
Hraješ ještě Frisbee, trénuješ?
No jasně Burtone. Stále, i když už ne jako
dříve, tj. nechodím na kondiční tréninky.
Kašlu na kondičku a jen jezdím po turnajích. To abych to dohonil.
Slyšel jsem, že jste založili nový tým - je to
pravda?
Jo. S tímto nápadem přišel náš kamarád
Jan Hluboký. Proto se jmenujeme Jak
hluboko? Jedná se o tým pouze pro naši
ligu a doufáme, že trochu zvlníme poklidné
hladiny českého ultimate… tj. vyhrajeme
ligu.
A jak se to vlastně přihodilo, žes začal hrát
Frisbee?
To tak 3 týdny po mé operaci slepého střeva povídá Radek Petrenko (už nehraje, ale
mnozí si ho pamatují) "poj< si zahrát frisbee". A tak jsem šel. V půli prosince jsme
přelezli mříže na velkém strahovském stadionu a ve 4 lidech se honili jako šílenci. No
a tak jsem začal s ultimate.
Dělal si nějaký sport před tím?
Jako každej normální kluk z vesnice (když
porovnám Jáchymov a Prahu). Fotbal +
hokej, asi tak 2 roky karate :o), ale pořádně
běhat jsem se učil až s panem Filandrem
(teda jak jsme Papámu z počátku říkali).
V tvé hlavě se prý zrodil nápad vydávat
Past, řekni mi, jak tě to vůbec napadlo?
Za vznik Pasti může Jeff. Jednou v
hospodě povídá, že by bylo dobrý, když už
máme tu asociaci mít i časopis. A tak jsme s
Liborem po 5 pivech kývli a vůbec netušili
do čeho jdeme. Ze začátku to je zábava, ale
pak je to jen a jen spousty práce..., ale to ti
je už taky asi jasný. A te<ka dělám Past na
webu.
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Co tvé koleno ruce a tak?
Díky za optání. Ruce dvě a kolena na hru
tři. Jo Tvr<árna byla opravdu tvrdá. Ale
nakonec si člověk zase uvědomí spousty
věcí. Třeba si víc te<ka vážím když jedu na
turnaj. Víc se těším a hru si i víc vychutnám…

Jsi spokojen s její činností?
Spokojen. No já nejsem 100% spokojen
nikdy s ničím, ale vidím, že se ledy hnuly.
Jen bych uvítal větší otevřenost ČALD.
Mám na mysli třeba zápisy z porad ČALD.
Proč je někdo nedá hned druhý den po
poradě na VSKBEE?

Čím je pro tebe Frisbee?
Jak jednou někdo jiný přede mnou v
podobném
rozhovoru
poznamenal.
Představ si: sluníčko, zelenou hebkou travičku a krásně klouzající disk směrem kam
ho pošleš. Je něco lepšího? VždyM chytit
disk v zóně rybou je lepší jak sex. Nebo ne?

A co obecně Frisbee v Čechách očima RR?
Když bych měl frisbee v Čechách porovnávat podle nějakého kritéria, třeba podle turnajů.
1. Kolik se loni udělalo turnajů a jak kvalitních? Tohle je asi na stejné úrovni. Jen
doufám, že Prdi máknou a Pražské jaro
bude co bývalo.
2. Kolik lidí jezdí ven na turnaje? Tak to je
fakt bída. Pamatuju doby kdy jsme jeli dva
týmy na turnaj do Německa. Dneska
obrážejí turnaje venku většinou jen lidi z
"hard core". A to je fakt škoda. AM si každý
odpoví na otázku kdy byl na posledním turnaji.

SPIRIT OF THE GAME - mohl bys mi to
vysvětlit ze svého pohledu?
To je ta věc co není moc dobře vidět, ale
velmi viditelně odlišuje Ultimate od ostatních sportů. A tím tak nějak dělá ultimate
hrou ne úplně pro každého. Doufám, že
chápeš. Hodně moc se mi líbí spirit třeba
Andyho z Lions. Tam by se všichni mohli
učit.
Pražská 7, v jakém je teC stavu?
Já myslím, že v ideálním. Máme super
místo na trénování. Lidi v Petrovicích i
hřiště jsou perfektní. Tréninky jsou 2x týdně
a už jen chybí, aby se "to" scházelo tak jak
má. Disciplína českému národu nikdy k
srdci nepřirostla a je to vidět i ve frisbee.
Te<ka vidím jak těžké to měl Papá když nás
trénoval. Fakt nechápu jak to dokázal.
ČAF, respektive ČALD, má podle tebe
nějaký smysl?
Určitě. Doufám, že se naše bílé límečky
zaměří hlavně na rozvoj a motivaci týmu
nabírat nové členy a pomohou s radami jak
skloubit zaškolení nových hráčů s rozvojem
starších členů. Myslím, že něco na toto
téma by mohlo být námětem nějakého
článku v budoucí Pasti.

Řekni mi ještě něco málo o tom, jak ses měl
v Rimini?
Super. Slunce, moře, písek a ultimate.
Příště jedu znova.
Zlí jazykové tvrdí, že si na turnaje nevozíš
jídlo, je to pravda?
Jo je. Už mi na jídlo nezbyly peníze.
Všechny jsem je dal za letenku.
Rudolfe, chtěl bys něco vzkázat touto cestou?
Jezděte po turnajích co můžete. Až Vám
bude 50 a nebudete moc chodit tak už Vám
moc nepomůže, že konečně máte přebytek
peněz na ultimate.
Díky za rozhovor

P A S T na Internetu
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http://past.fd.cz
http://all.at/past
vydává Ruda

PAGANELLO ‘99
WORLD BEACH ULTIMATE CUP
· Open Division:

První písek

Závěrem malá odbočka. Víte co
Je 11 hodin a stále trčíme
kapitolou samo pro sebe. Ten co to
jeto freestyle? Asi tak přibližně,
(s Jeffem) v Praze.
nezkusil, tak jako by nikdy nehrál
že? Ve chvíli, kdy jsem však uviděl,
11.20. Konečně.
ultimate. Všem vřele doporučuji.
16.45 - Sakra vždyM není vidět Jen ten písek v očích, puse a uších že je možno s diskem točit i na
zubech jsem to pochopil dokonale.
konec tý pláže?! No nevadí. Při je protivnej.
jakém východě z pláže je vlastně Co říct k naší hře? Podle umístění Letos se v Rimini konalo mistroten hotel? Hmm…. 56… a je vidět, že se nám nedařilo příliš vství světa ve freestyle a poprvé za
te<ka jsem…, kolik to vlastně dobře, ale někdy více záleží na účasti Slováků… (máme co
tamhle je? Jo. 2! Paráda. Nevadí pocitu ze hry, než na samotném dohánět). 10-tinásobný mistr
Larry nepřekvapil a spolu s dalšíaspoň se projdu.
výsledku. Prohra sice mrzí, štve a
Tak takhle nějak jsem prožil se**, aj., ale na druhou stranu jsme ma dvěma amíkama zase vyhrál.:)
cestu do Rimini, místa konání jako jediný tým poctivě nastupoPaganella - plážového turnaje vali "OPEN" a to vždy s dvěma Co dál?…. No přece Portugalsko.
se strašnou spoustou lidí (letos holkami a měli jsme zápasy velmi Jede někdo se mnou?
něco kolem 660 lidi; pozn. vyrovnané, kde rozhodl jen jeden
redakce: Peldi píše 850). Jak už bod. Možná to někdy tak nevy- Ruda
sám název mého povídání padalo, ale až na vyjímky se mi
napovídá, Paganello byl pro mě všechny zápasy líbily a rád si to
vůbec první plážový turnaj a zopakuji (ale to je spíš vzkaz pro ty
tady mám pro Vás pár postře- co se mnou hráli).
hů.
A co bylo po hře? Kromě jednoho
Při prvním opravdovém setkání dne byly vždy připraveny večerní
s pískem (myšleno ve hře) jsem akce. Když vynechám disco zábavu
objevil několik zvláštností: vešk- v sobotu tak zahajovací a poslední
erý pohyb na (spíše "v") písku večer byly party s velkým "P". Jak
představuje obrovskou námahu. jsme se dohodli s Kristinou, kdyby
Nejenom že hráč při snaze turnajový poplatek byl jen za
zrychlit chvilku stojí na místě a ohňostroj, tak jsme spokojení. To
Paganello
až potom se pomalu ubírá se musí vidět. Co říci k závěrečná
může
být pozamýšleným směrem, ale při party s živou kapelkou? No jen
važováno
za
pohybu v písku po několika to, že jsem nepochopil kdo
jeden z největších
krocích začínají bolet chodidla. S zaplatí
ty
spousty
nejvíce vzrušujících,
tím souvisí i házení (jak jinak, zničených stolů na
nejlépe organizovaných
přijel jsem hrát ultimate). kterých se tančia nejvíce milovaných turnaČlověk zvyklý na určitá časování lo…
jů v Evropě. Je to bez pochyb
ve hře se musí rychle přizpůsobit
unikátní a šokující zkušenost a
pomalu
zrychlujícím
každý kdo miluje ultimate musí tento
spoluhráčům. Toto přizpůsobení
turnaj zkusit, alespoň jednou v
probíhá velmi pomalu a tak házeživotě.
jící může dát svou nešikovností
Paganello vzniklo v roce 1991, jako víkend
vyniknout
chytajícím
na pláži s pár přáteli. Po sedmi letech se z toho
spoluhráčům. 50% chytů
stal turnaj s 64 týmy. Které hrají po 4 dny na
se provádí v kleče nebo
8 hřištích rozprostřených na krásné pláži.
rybou.
Všechny nejlepší evropské týmy si zvykly jezdit do
Skákání rybiček
Paganella každý rok, společně s narůstajícím počtem
na písku je
amerických týmů (7 v roce 99).
17 různých zemí a 3 kontinenty se představily v letoším devátém
ročníku. Úroveň turnaje (také velká ženská skupina) se zvyšuje
každým rokem a zvítězit v tomto turnaji se stává velmi prestižní
záležitostí. Ale asi nejvíce ze všeho mají milovníci plážového ultimate rádi
atmosféru Paganella, které se vyrovná málokterý turnaj v Evropě.
Bohužel některé věci nemohou být řečeny a ani pořádně pochopeny, dokud je
nezažijete a nedostanou se vám pod kůži. Paganello je jednou z nich.
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Jumpi (CotaRica - RiMiNi)

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

Feldrenner Mainz, Germany
Mir San Mir Munich, Germany (1998 WBUC)
Fuzzy Bunny New York City, USA
UTI London, England
Cota Rica Rimini, Italy
Crunch Amsterdam, The Netherlands
Wall City Berlin, Germany
ZUF Zurich, Switzerland
Zamperl Unterfoehring, Germany
Groove Connection Vienna, Austria
Collard Greens Atlanta, USA
Team42 Dreieich, Germany
Gefle Gavle, Sweden
Flying Angels Bern, Switzerland
Blunderbuss London, England
OW! Oxford, England
Pele Mana S.Francisco, USA
Backstreet Toys Karlsruhe, Germany
Mental Discorders Bratislava, Slovak Rep.
Les Frisbeurs Nantais Nantes, France
Shakers On the Beach Rimini, Italy
Catch Up Graz, Austria
Searching Woodpeckers, germany
Les Invalides Paris, France
La Fotta Bologna, Italy
KUPA, New Zealand
DISConnection Freiburg, Germany
Mörkö Espoo, Finland
Jet Set Leuven, Belgium
First Touch London, England
Forza Elektra Delft, The Netherlands
Strange Blue Cambridge, England
98 % Funky Stuff Homburg, Germany
Huck-fin S.Francisco, USA
Flying Circus Innsbruck, Austria
Discipuli Berlin, Germany
Wizards Geneva, Switzerland
Salutami ntonio Milan, Italy
Meltdown Kiev, Ukraine
Superfly Nottingham, England

41

Prague Devils Prague, Czech Rep.

42
43
44
45
46
47
48

Mohawks Brighton, England
Patatas Bravas Barcelona, Spain
Die Blaumiesen Vienna, Austria
Radical Zurich, Switzerland
Horny Mermaids, Varsavia, Poland
MP Bologna, Italy
Mucche al Pascolo Bergamo, Italy

· Ladies Division:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Maitotytöt Espoo ,Finland
Bliss, England (1998 WBUC)
Old Ones Amsterdam, The Netherlands
Beach Combers Gothenburg Sweden
Shoot From The Hip, Germany
Tank girls Berlin, Germany
Tequila Boom Boom Rimini, Italy
Yahoo Vienna, Austria
Fresh Eggs, Everywhere
Eyelash Vipers, Atlanta, USA
Swiss Mix, Switzerland
Swiss Chicken, Switzerland/Germany
Gazongas Innsbruck, Austria
Berzerker! New York City, USA
Mir San Mir, Germany
DDT Bologna, Italy

*Spirit Of The Beach:
Berzerker! New York City, USA
Strange Blue Cambridge, England

rimini
2. - 5. DUBNA
Co je PLÁŽOVÝ ultimate?

850lidí
64týmů, 17zemí,
3kontinenty
jedna pláž

Plážový ultimate hraje 5 hráčů na každé straně.
Hřiště je 78 metrů dlouhé a 26 metrů široké. Koncové zóny jsou 16
metrů dlouhé. Jednotlivé hry trvají 35, 40 nebo 50 minut, podle toho, které
kolo turnaje je hráno a každý tým odehraje 10 zápasů během celého turnaje. To stačí
abyste nenáviděli písek. Obvykle týmy přijíždějí s tuctem hráčů, což je doporučující počet.
Rozměr hřiště je určený v porovnání s hřištěm na ultimate. Běhání na písku není to samé jako
na trávě, a proto je hřiště na plážový ultimate menší. Většina milovníků plážového ultimate hraje
bez bot. Je nutné říci, že písek je tolik měkký, že hráči pořád skáčou (rybky).
Hraní plážového ultimate není jednoduché. Kromě zřetelného faktu, že běhání v písku je vyčerpávající, týmy musí vymyslet nový způsob jak hrát, házet, pohybovat se a myslet. Tohle obvykle zabere
pár utkání na začátku, pokud hrajete na písku poprvé.
Po 8 letech může být plážový ultimate považován za zcela nové odvětví frisbee.
Je to jiný svět.
Je to jiná hra.

PAGANELLO

‘99

ATIC
ACROB
akrobati v Rimini

aneb

Patrně víc než všechny ty efektní rybičky, ouvry přez celý hřiště
upocený těla obalený v písku lákalo letos v Rimini místní kolemjdoucí nenápadný pódium oddělující centrální hřiště od ostatních.
Tam se totiž kromě roztodivnejch koncertů a klauniády konal 2.
ročník freestyleový soutěže Acrobatic Paganello.
V základnim poolu bylo přihlášenejch 7 týmů z celýho světa,
přičemž od začátku bylo jasný, že na prvních pozicích půjde hlavně
o souboj Larryho party (Paul Kenny, Carlos Pipo Lopez, Larry
Imperiale) a družstva, jemuž dominoval absoloventům loňskýho
ročníku jistě velmi dobře známej švýcar Reto Zimmmermann
(+Karl Storz z Německa). Tydle dvě výrazný individuality světovýho freestylu reprezentují taky dva různý přístupy k tomuhle
sportu. Larry Imperiale, kterej si podle vlastních slov nedosáhne
ani na prsty u nohou a jako jedinej ze světový špičky zásadně
nepoužívá umělý nehty, si disk drží dál od těla, jeho styl je
založenej na spolupráci s větrem, na různejch vtipnejch kopech a
chytech nebo kutálení po těle (určitě pro to existujou odborný
názvy, ale to byste po mě chtěli fakt moc). Proti němu stojí švýcar
ohebnej jak guma, kterej by zrovna tak mohl dělat závodně gymnastiku. Ten pro změnu předvádí na pódiu kotrmelce, přemety,
freestyluje v sedu i vleže, přičemž disk opouští většinou až při
závěrečnym efektnim chytu, kdy se třikrát otočí a disk chytne ve
stoji na jedný ruce. Troufám si řict, že v soutěži jednotlivců by
Zimmermann Larryho patrně porazil pro větší efektnost svejch
triků. Síla Larryho však tkví ve vynikajícím smyslu pro choreografii. Jeho tým předvedl (hlavně ve finále, kdy se projevila
zkušenost všech zúčastněnejch, kteří pod tíhou okamžiku neznervózněli, ale naopak podali precizní bezchybnej výkon) show
dokonale sladěnou s hudbou a hlavně se spoustou kolektivních
triků. Na place nebyli tři chlapíci, co si podávaj disk, ale kompaktní tým, kde každej věděl, co dělaj ostatní a co přijde v následující vteřině. Ne že by ostatní týmy sehraný nebyly, ale zkrátka
to minimálně nebylo tolik vidět. Abych se nemotal pořád
kolem dvou hvězd turnaje, stojí jistě za to , zmínit
i další týmy. S vysokejma ambicema se
zjevně přhlašovalo

americko francouzský duo Steve
Scannel & Ferrando Direito. Přiznám se, že mladší
z nich (vypadali jako otec a syn) mi ze začátku nepřipadal nijak
fenomenální, při soutěži ale začal předvádět triky vpravdě originální a spolu se zkušenym spoluhráčem si kromě nadšenejch ovací
odnesli i stříbrnou příčku. O dramatičnost scény se pokoušeli taky
místní italové Clay Collera , Johnny Tangas a Morgan. Bohužel
jejich vystoupení chyběla patřičná jistota a tak asi dvouminutovej
ůvod (skladba trvá cca 5 min.), kdy ti tři borci stáli respektive
leželi na pódiu a vytvářeli tak Cimrmanovskej (nikoliv
Zimmermannovskej) živej obraz, vyzněl poněkud samoúčelně.
Kromě toho je při finále asi překvapil lehkej vánek, takže si
nedokázali disk ani pořádně nadhodit a situaci už nezachránil ani
jinak velmi efektně vypadající break dance jednoho z nich.
Relativní neúspěch švédského páru Ninny a Jana Ekmanových
se patrně odvinul právě z malé spolupráce mezi oběma protagonisty. Celý vystoupení držel na svejch bedrech nikoliv
nezkušenej chlapík a manželka tak byla odsouzena téměř do
role asistentky. Otázku spolupráce naopak nepodcenili naši
slovenští bratři Chorche (Juraj Turan) a Agnes Lovecká.
Ačkoliv Agnes viditelně zaostávala za nadřenym Chorchem, ten
se s ní pouštěl do společnejch triků několikrát za vystoupení a
tak se svým "mladým vystoupením, které je však příslibem do
budoucna" (slovy turnajovýho periodika Talking Fish) obsadili
hezký šestý místo.
Závěrem zmíním tým z Říma (Alex & Pablo), kterej se sice
neprobojoval dál než do základního poolu, byl ale živoucím
důkazem toho, že na pódium můžou i úplný greenhorni. Á propos v ultimate sme jim tam díru do světa neudělaliů; co takhle
mladá česká freestylová krev???

Štěpán
1. Paul Kenny + Carlos Pipo Lopez + Larry Imperiale (USA)
1. Reto Zimmermann + Karl Storz (CH/DE)
3. Steve Scannel + Ferrando Direito (USA/FRA)
4. Clay Collera´ + Johnny Tangas + Morgan (ITA)
5. Jan Ekman + Ninna Ekman (SWE)
6. Juraj Turan + Agnes Lovecká (SK)
7. Alex + Pablo (ITA)
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Soustředění žákyň, juniorek a žen, které by rády jely na mistrovství světa v Ultimate
Tak tedy, o víkendu 24. a 25. dubna proběhlo v Kravařích u Český Lípy soustředění
dvaceti dvou výše zmíněných účastnic. Byl
to první pokus o vytvoření něčeho, co by v
budoucnu mělo připomínat reprezentační
tým, jehož cílem je předvádět hru srovnatelnou s hrou reprezentačních týmů
jiných zemí, v nejlepším případě skandinávských nebo severoamerických.
Nemá smysl popisovat běh událostí tak, jak
je zvykem třeba u turnajů, protože se v
oblasti mimosportovní nic mimořádnýho
neudálo. Většina holek pochopila, že z akcí
podobnýho typu nekouká krátkodobý
užitek, třeba hezká opička nebo návštěva
ženskýho doktora a drobnýho chirurgickýho zákroku, ale že je čeká nepříjemná
práce, kde se výsledek ukáže za dobu mnohem delší.
Na soustředění proběhly čtyři tréninky,
který trošku napověděly o stavu ženskýho
Ultimate, dobrý polovičce hráček taky
nahradily měsíc trénování. Tady je pár
postřehů:
1. Základem pro budování reprezentačního
týmu je existence minimálně dvaceti
hráček, který slušně hází, mají jakž takž
smysl pro hru (ví při hře jak bránit, kam
naběhnout, kam nenabíhat) a lepší fyzickou
kondici. Všechny tři kriteria najednou
splňovala zhruba polovina, tedy kolem
deseti hráček.
- nejmenší problém (teoreticky) je asi
zlepšení fyzický kondice, tu může každá
hráčka zlepšit individuálně, pokud bude mít
motivaci
- největší problém je smysl pro týmovou
hru, zlepšit jde jen a jen hraním a přemejšlením o hře a při hře.
Počet dvaceti hráček, který by měly splňovat základní kriteria, je rozhodující pro to,
aby se konaly další soustředění. Pokud se
zbytek (myslím, že každá ví co zlepšovat)
nedostane na požadovanou úroveň, nemá
smysl pokračovat, tedy jezdit na další

soustředění. Nejde totiž nacvičovat
složitější herní situace, když někdo
nezvládne úplný základy.
2. K vytvoření týmu na úrovni je potřeba
čtrnácti hráček, který výborně hází (včetně
výhozů), mají skvělou fyzickou kondici a
dokonalý přehled při hře, zvládaji taktiku
(např. zónovou obranu a útok). Tyhle podmínky už nesplňuje skoro nikdo.
- nejsou to podmínky pro účast na MS
rozhodující, ale jestli nebudou splněný,
nelze očekávat lepší než poslední nebo
předposlední místo a pro takovej výsledek
snad nemá smysl ani na MS jezdit
3. Psychická kondice je dalším předpokladem lepšího výsledku. Už na soustředění se
projevilo pár horkých hlav, kterým by se
mohlo "podařit" rozložit celej tým.
- je třeba zachovat klidnější hlavu a nehádat
se, dobrej výsledek se dostaví rychleji. Tohle
platí zejména pro ty, který už mají nějaký
zkušenosti, jsou na tom herně líp a požadujou to samý od novějších hráček
- všechny holky by si měly uvědomit, že
reprezentační tým je kolektiv a ne sdružení
několika skupinek, který se s těma ostatníma nehodlaj bavit, protože ... víš, že támhleta .... kvok, kvok ...
4. Ke všemu tomu je potřeba, aby někdo
tohle varieté řídil a dovedl ke zdárnýmu
konci
- zvládnout ženskej kolektiv neni vůbec
žádná sranda, chce to mít určitý zkušenosti
a hlavně čas. Zkušenosti nemám. Čas je pro
mě nepřítel a vůbec nevím, jestli všechno
zvládnu. Rád bych, aby se realizační tým
rozšířil ještě o jednoho nadšence, kterej by
byl ochotnej jezdit s holkama na turnaje a
na soustředění.

Co k tomu dodat? Snad pro ostatní
zájemkyně, který z jakýchkoliv důvodů na
soustředění nepřijely, že:
- na každým ligovým turnaji proběhne
zápas holek, a to před začátkem turnaje
- letošní přibližně týdenní soustředění
proběhne v termínu, který dohodneme
(dohodli jsme) na turnaji v Chrasti, další
týdenní soustředění přibližně měsíc před
konáním MS
- víkendový soustředění, zaměřený na
kondici proběhnou 13.-14.11.1999, 8.9.4.2000, plus ještě jedno dohodneme
později
- zatím dohodnutý turnaje, kterých se
zúčastní ženskej tým, jsou Mnichov začátek října, přesný termín bude upřesněný, Chomutov (hala) 8.-9.1.2000
- podmínky pro účast na MS je absolvování
minimálně dvou sérií testů ze tří a dosažení
určitých výsledků (testy se budou zřejmě
skládat z člunkovýho běhu zaměřenýho na
vytrvalost, kratšího člunkovýho běhu
zaměřenýho na rychlost a obratnost, hodů
na dálku a hodů na přesnost), účast minimálně na jednom týdenním soustředění s
tím, že prioritu má soustředění před MS,
účast minimálně na jednom turnaji, kterýho
se zúčastní ženský výběr
- na MS pojede přibližně čtrnáct holek,
při výběru bude vedle podmínek účasti na
uvedených akcích rozhodovat fyzická
kondice, herní dovednosti a schopnost plnit
taktický pokyny. Jestliže se nenajde čtrnáct
hráček, který všechny kritéria splní, jelo by
na MS přibližně šest až osm holek, kde by
hrály společně s klukama v divizi COED
týmů
To je zatím vše. Na další spolupráci se
těší

provizorní trenér Davídek

PS: Holky, nepropadejte trudomyslnosti,
myslím, že bysme to mohli zvládnout
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Moji létající přátelé

Je právě pondělí a já sedím mírně rozladěn nad počítačem, ale jsem rád že alespoň jeho prostřednictvím se mohu ponořit zpět do hlubin
víkendového soustředění, které se konalo 24. a 25.dubna v Kravařích v Čechách.
Původně plánovaná akce pro SK 92, se skvěle změnila na soustředění dívčí repre. Pastva to byla nejen pro mou frisbíduši, ale taky pro mé
oči.
Většina holek přijela už v pátek a zbytek v sobotu ráno. Ani jsem neměl ucelený přehled o tom, kolik jich vlastně bylo (asi 21). Určitě ale
vím, že trénovali moc a moc a tím si zasloužili můj obdiv. Musím však také upozornit na bezmeznou ochotu chomutovských holek trénovat i v nočních hodinách, kdy byli vzhůru pouze otrlejší vesničané, sovy a můry (Cafourek asi taky). Zkrátka a dobře, pro naše slečny je
spánek ztrátou času, protože prospané hodiny se dají lépe využít. Hodnotit akci po herní stránce přísluší spíše Davídkovi, který vedl
tréninky v sobotu i neděli. Můj osobní dojem ze hry, doplněný úvahou o nesehranosti a o teprve asi třetím tréninku venku, je hodnocen
stupněm dobrý až dostatečný. Věřím však, že dobrá spolupráce a především trpělivost bude to, co je povede k neustálému zlepšování.
No, já jsem si udělal takovej lehce odpočinkovej víkend, kterej skutečně stál za to a te< ho ještě vychutnávám ve vzpomínkách.
Počasí bych vyhodnotil jako zdařilé, až na nedělní spršku, ale i ta se dala kousnout. Já jsem s jídlem nikdy problém neměl, takže to bych
taky hodnotil pozitivně, i když vím, že takových lidí příliš nebylo.
Rád bych poděkoval všem zúčastněným za skvělej víkend s nima strávenej, za naše holky bych rád poděkoval holkám ostatních týmů, že
konečně měli příležitost porovnat herní dovednosti s někým jiným.
Na samotný závěr bych rád popřál všem holkám, aM to dotáhnou do úspěšného konce a aM jim to pořádně lítá.
P.S.: Cafourek je pěkný prase

Jiří

Kravaře 23. - 25. dubna 1999
Jedním slovem super!
Cože, nestačí? Tak já vás provedu.
Je pátek 18.19 h. Přijíždíme ke škole,
která svým vzhledem venkovně odpovídá vesnici.
Zavazadla jsme si dali do útulné dívčí družiny. Vybalovat,
to nemělo ani cenu, protože by vznikl hrozný bordel.
V 19.00 hod. je porada, takže se všichni postupně přesouvají do místnosti, kde spí trenéři a holky z Prahy a Č. B. Tam
jsme dostali tolik potřebné informace o průběhu
soustředění a lístky na jídlo.
Večer a noc probíhala docela klidně, až na návštěvu
"vidláků". Ale ty jsme včas odstranily.
Je sobota ráno a my jdeme ztahané na snídani.
Všichni jsou "nadšení" z ranního výběhu. Po snídani
se "zklamaně" dozvídáme, že výběh odpadl a trénink
je od 11.00 h. Ve volné době, která nám vznikla, jsme
udělali útok do místních krámů s jídlem a pitím.
V 11.00 všichni připraveni na školním hřišti. Trénink
vede Davídek, takže pro nás chomutovský to byla změnu.
Musím dodat příjemná!
Bylo pěkně, takže trénink se vydařil a s novým pojetím a
trenérem Davídkem utekl jako voda. Následuje oběd a
odpolední Fanta. Ve tři hodiny další trénink.
Byl to převážně hrací a hráli
jsme s pražskýma a s
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Už je tu zase
pátek a všichni se hrnou domů
odpočinout si, ale my lidi kteří hrajeme frisbee pádíme domů pro připravené tašky a
zase hurá na nádraží., kde nás Jirka přivítal
větou: "Sedřeme se jako koně!" A už to
jelo. Vlak a s ním tříhodinová cesta plná
zábavy a smíchu. Když jsme šli do školy,
kde jsme byli ubytování, tak některé
holky, teda většina z nich šla už notoricky
známou cestou, jenom já šla pěkně za
nimi, protože Kravaře, to byla pro mě
španělská vesnice. Jediná Andy měla
dost trpělivosti a ochotně mi ukázala
kam budeme chodit jíst, trénovat…
Když jsme dorazili ke škole, čekaly už
na nás holky, které přijely s Vítkem.
Mrazule hned jak shodila svojí krosnu,
usedla k piánu a začala hrát
"Yesterday", ale jen kousek. Pak nám
Vítek oznámil kdy budeme chodit jíst,
spát a trénovat. Mezitím už dorazily
holky z Prahy. Večer zůstaly některé
holky v hospodě. Zůstaly a hrály
karambol, přičemž se začínaly seznamovat s tamějšími kluky. Další z
nás večer hrály vybiku a zbytek
nabíral síly na pečlivě připraveném
místě na spaní. Holky, které zůstaly v
hospodě se už také vrátily, ale své
kamarády si dovedly s sebou. Když
jsme se s Andy z tělocvičny vrátily,
Ivča a Lucka byly vykloněné z oken a
povídaly si se svými idoly. Když jsme šli
potom na WC, tak jsme si mysleli, že
někdo leze do budovy, ale naše mínění
bylo bohudík špatné. Když jsme přišly
blíž,

Č. B. a očividně jsme byly lepší. Ale
nasbíraly jsme nové zkušenosti, tolik potřebné
do Chrasti, kde bychom se chtěli konečně umístit.
Večer jsme měli do 11.00 volno, takže jsme byly bu< venku
nebo v místní hospodě.
Po průchodu do školní družiny nás čekalo překvapení pod oknem zase naši známí vesničané. Tentokrát, ale jsme je
nestačily včas odstranit a tak ve 12.00 v noci přišel ukrutný
trest z úst Jiřího! 200 kliků, dřepů a lehů-sedů. No hrůza.
Ze začátku to byla legrace, ale po hodině a půl už to
sranda nebyla. Síly nebylo a hlavně jsme a sebou měly
náročný den.
Ráno jsme otevřely oči, ale tělo bylo jaksi
k nepoužití. No prostě hrůza. Tento trest nám zařídil
únavu na nedělním tréninku.
Když už bolest svalů ustupovala, bylo odpoledne a
další zápas proti Pražandám, ale byly jsme úspěšné a
vyhrály.
Soustředění mi dalo hodně, bolesti svalů až do příštího
tréninku, nové náběhy, nové zkušenosti.

uviděly jsme Janu, která si údajně "čistila
zuby", přičemž si ještě stihla určitě dobře
pokecat, než jí načapal Jirka.
Asi okolo 22. hod. dorazil i zbytek z
"Budějic", tedy Davídek, Ježura… Bylo už
po večerce a nikdo nemohl spát, ale asi to
bylo nedočkavostí a kdybychom věděli co
nás čeká příští noc, asi bychom spali během
5 minut. Ráno jsme byli všichni už v 7 hodin
vzhůru, ale budíček byl až v osm. Po snídani
nám oznámili, že se sejdeme tam a tam v
tolik a tolik, že budeme trénovat. Tréninku
se ujal Davídek a už to jelo. Vysvětloval
nám různé náběhy a cvičení na ně. Ještě
před odpoledním tréninkem jsme si
obstarali v malém obchůdku pití a už jsme
vyráželi na hřiště. Cestou jsme samozřejmě
stačili zabloudit a na hřiště jsme došli s
menším zpožděním. Chvíli jsme si házeli a
pak jsme začali hrát. My z Chomutova jsme
hráli proti ostatním holkám. A jak že to
dopadlo? My jsme ty holky porazily. Večer
jsme zase zhodnotili den, teda my ne, ale
trenéři. Pak jsme se zase rozdělili na dvě
skupiny. První šli do hospody, ale abyste si
nemysleli, že šli pít. Oni si totiž šli opět
zahrát karambol, nebo šli spíš za klukama?
No a ten zbytek si v tělocvičně pinkal
takovým malým, vyfouklým míčkem. Ale
holkám v hospodě se to nějak vymklo z
rukou a ty kluci šli za nimi, ale tentokrát se
trochu posilnili alkoholem a když už bylo
po večerce tak nám začali svítit baterkou do
oken. Nahrnuli jsme se všichni k oknům, ale
pak do pokoje vpadl jako rychlá zásahovka
Jirka a vysvětloval nám, že jestli se nám
nechce spát, že nám klidně zařídí náhradní

Monika

program. Ale ti kluci si
nedali říct a hulákali dál na celý
Kravaře, takže Jirka přiletěl jako fúrie a
přímo zařval:"Všichni do tělocvičny!"
Pomalu jsme se vysoukali ze spacáků a
loudali se pomalu do tělocvičny a s hrůzou
jsme čekali co nás čeká. Ortel už padl: 200
dřepů, 200 kliků a 200 sedů-lehů. A na
počítání, přičemž každý "šmejd" se opakoval. V tělocvičně jsme byli asi tak do 2.00
hod. Když nás Jirka pouštěl spát, moc do
smíchu nám nebylo a ještě dodal: "Dobrou
noc!". Zabít ho v té chvíli by bylo asi málo.
Asi půl dne jsme s ním nemluvili. Pak když
jsme to brali s odstupem, museli jsme se
smát. "Alespoň jsme pro sebe něco udělali",
řekli jsme si. Ale ještě ten večer v tělocvičně
se začal hledat viník, který za tohle všechno
může, nebo to bylo spíš jen ze vzteku, ale já
říkám nebo si to tak myslím: "Můžeme za
tohle všichni, protože jsme u toho okna byli
a svádět to na jednu osobu, to není vůči ní
fér. A taky jsme jednou tým a tak v tom
jedem všichni, ne?"
Odpoledne jsme se však pomstili. Mrazka
vzala vodu a pěkně je zlila od hlavy až k
patě. Jó a abych nezapomněla tradičně studenou sprchu ve všech věcech jsme tentokrát podstoupily tři, já a Andy a Mrazka samozřejmě, že ne dobrovolně!
Nedělní trénink byl o něco kratší vzhledem
k odjezdu domů. Proč jezdit vlastně na
soustředění to nechám na vás, protože do
toho nechci rýpat a taky bych chtěla vzkázat
těm, co se tohoto soustředění nezúčastnili,
že o hodně přišli!

Adéla

Podmínky soutěže:
· zúčastnit se může kdokoliv, kdo se o této soutěži doslechne
· formát nejméně 18x24, aby bylo možné později fotografie vystavit
· na druhé straně každé fotografie musí být uveden autor,
název snímku a kde jej pořídil
Vyhlašujeme fotografickou soutěž
·
všechny fotografie musí být nafoceny v roce 1999
v těchto kategoriích:
· uzávěrka soutěže je 30.10. 1999
· fotografie budeme průběžně zveřejňovat v Pasti
NEJLEPŠÍ FOTKA ZE HRY
· vyhodnocení provede po uzávěrce pětičlenná porota
NEJLEPŠÍ FOTKA Z FRISBEE PROSTŘEDÍ
· vyhlášení výsledků, předání cen a výstava proběhnou
na silvestrovském a ještě na jednom turnaji příští rok
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nesprávné chycení disku
správné chycení disku
Jarryho golfový memoriál se nám pomalu blíží ke
konci již druhého kola. Musím říci, že s košem je
to úplně o něčem jiném, než když jsme hráli na
stromy. Odpadly tradiční dohady zda disk líznul
ten strom, nebo jestli to nebylo moc vysoko. Je
jen škoda, že se ho neúčastní více lidí (myslím
samozřejmě z Prahy). Pokud by někdo měl
zájem, tak není problém se zapojit . Pokud jde o
disky tak to by nebyl také problém, protože
pokud je o ně zájem, tak se stále nechávají
posílat. Možná by nebylo špatný vyrazit na
nějakej ten golfovej turnaj ven, abysme věděli,
jak by se měl doopravdy hrát. I když si myslím, že
ho nehrajeme špatně, tak nějaký věci by se asi
našly, který děláme trochu jinak. Jestli budeme
chtít v budoucnu pořádat golfový turnaje (letos
Č.B.), tak by jsme si měli určitě pořídit více košů,
protože s jedním to jde hrozně pomalu, ale
samozřejmě v případě, že bude mít někdo u nás
chuM se golfu trochu věnovat. Je to výborný
doplněk k ultimate a nezabere relativně moc
času.

3 S B uvádí
1. oficiální turnaj v

Disc Golfu D
a
Double Disc D
Courtu
( pičkách )
a to
26. - 27. června 1999
v Českých Budějovicích
kontakt:
David.Novak@db.ds.mfcr.cz

Jarryho golfový

C

ouble
isc
ourt

M E M O R I Á L

HRÁČ

4.1.

24.1.

31.1.

7.2.

14.2.

27.3.

11.4.

19.4.

25.4.

10.5.

CELKEM

Carlos

12,0

3,0

6,0

8,0

5,5

10,0

9,0

-

4,5

9,0

67,0

Dany

11,0

9,0

3,0

9,5

7,0

7,0

7,0

6,0

7,0

-

66,5

Burton

10,0

5,5

-

9,5

4,0

8,5

6,0

-

6,0

7,0

56,5

Mezsány

8,0

7,0

4,5

-

-

8,5

5,0

7,0

3,0

10,0

53,0

Tom P.

-

5,5

7,0

7,0

8,0

-

8,0

-

8,0

-

43,5

Bobo

6,0

8,0

2,0

5,0

2,0

3,5

3,5

3,5

-

5,5

39,0

MarGák

8,0

4,0

4,5

4,0

3,0

5,0

3,5

-

4,5

2,0

38,5

Dave

8,0

-

1,0

6,0

-

3,5

-

5,0

-

3,0

26,5

Štěpán

4,5

-

-

3,0

5,5

-

-

-

1,0

8,0

22,0

Wacki

1,0

2,0

-

2,0

1,0

6,0

2,0

2,0

-

1,0

17,0

Jarry

4,5

-

-

-

-

-

-

-

-

5,5

10,0

Libča

3,0

1,0

-

-

-

2,0

-

3,5

-

-

9,5

Prcík

-

-

-

-

-

-

1,0

-

2,0

4,0

7,0

2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

Káča

-

-

-

1,0

-

-

-

-

-

-

1,0

Kamilka

-

-

-

-

-

-

-

1,0

-

-

0,0

Libor S.
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MAGNET - stabilní disk pro krátké vzdálenosti a pro patování
(175 gr. max.)

Koutek

Tentokráte jsme zvolili firmu Discraft, a to ty disky, které patří k těm
nejoblíbenějším a pravděpodobně i nejlepším od této firmy. Jinak by jsme měli
říci, že pokud si bude někdo pořizovat golfový disk a ještě s žádným nikdy
neházel, tak je dobré zvolit disk lehčí a stabilní na začátek a potom třeba přejít
na těžší disky. Doufejme, že objednané disky z Ameriky by měli dorazit v první
polovině června a měli by být k dispozici na turnaji v Českých Budějovicích. Pro
bližší informace kontaktujte Burtona (janekb@nova-tv.cz).

Golfový
Disky pro dlouhé vzdálenosti

COMET

- stabilní disk, který letí dlouho a
rovně. Pro střední a dlouhé vzdálenosti.
(180 gr. max.)

STRATUS

- disk na střední vzdálenosti. Letí
stabilně ve středních rychlostech a je lehce hyperstabilní na konci letu.
(180 gr. max.)

VORTEX

CYCLONE

RATTLER - dohazovací disk s hlubokým okrajem. Při patování lítá rovně.
(175 gr. max.)

X-CLONE

- hyperstabilní disk na dlouhé
vzdálenosti. Letí velmi rychle i ve větru.
(180 gr. max.)

- stabilní driver, jeden z nejpopulárnějších na trhu. Velmi rychlý, velmi dlouho letící
disk.
(176 gramů maximum)

- X-tra stabilní, na dlouhé vzdálenosti.
Vhodný pro házení ve větru.
(176 gr. max.)

HD-HAWK - lehce hypostabilní při vysokých
rychlostech, jinak ale poměrně stabilní. Dobře lítá ve
větru a dobře se kontroluje.
(176 gr. max.)

Elitní serie X2 a XL
Discraft vyrobil dva zcela nové disky v lepší
kvalitě a odolnosti.

X2

- lehce hyperstabilní disk na dlouhé
vzdálenosti s předvídatelným letem.
(175 gr. max.)

XL

- je velmi rychlý, lehce hyperstabilní, disk na
dlouhé vzdálenosti se kterým se velmi lehce hází.
(175 gr. max.)

stabilní (stable)

I
S

hypostabilní (understable)

ECLIPSE

- hypostabilní driver s nížším profilem
disku. Favorit pro začátečníky a na rolování.
(182 gr. max.)

TYPHOON

- trochu hypostabilní při vyšších
rychlostech a hodně hyperstabilní při rychlostech
nízkých. Má extrémně nízký profil
(182 gr. max.)
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CYCLONE 2 - hyperstabilní disk pro dlouhé
vzdálenosti. Výborný disk na hody ve větru.
(176 gr. max.)

hyperstabilní (overstable)
informace o discích byly staženy z katalogu firmy The Wright life

C

welcome to the Paganello’99

PAST
aždý ví, co dělá fo)ák,
každá trafika má filmy,
každý ví, co je to minilab
aždý to může zmáčknout
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K
K
K
K
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K
K
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ULTIMATE-FOTO‘99

ULTIMATE-FOTO‘99

4/99

edá mi to, musím projednou zneužít svou pravomoc
a napsat to hned do úvodníku . Všem vám moc
děkujeme! Za to, že jste přijeli a dobře se ba-vili.
První dva dny po turnaji chodil jeden děkovný mail za
druhým. Některé z nich jsou otisknuty uvnitř tohoto čísla.
Vaše spokojenost nám dává sílu a chu) do příštích ročníků.
Týden po Chrasti jsem si byl poprvé zahrát na turnaji
v Rotterdamu. Turnaj trval čtyři dny a zúčastnilo se ho 32
týmů. Článek a fotky budou v příští Pasti. Nyní už jen malý

postřeh. Prvních 8 týmů by si hravě poradilo s jakkoliv
nakombinovaným týmem z Čech. A už je to venku.
Chystáme se vytvořit reprezentaci schopnou zastupovat
český ultimate ve světě, konkrétně příští rok v Německu.
Podle mne, je to neuskutečnitelný sen. Neznám u nás,
v současné době, ani jednoho hráče, který by se mohl,
v některém z uvedených týmů, postavit na lajnu. No nic,
sezóna nám teprve začala. Čtěte Past, trénujte a hlavně
jezděte na turnaje.
Dave

ABBA & BONEY’M v Chrasti !
účastníci chrasteckého turnaje byli doslova šokováni vystoupením světově proslulých skupin ABBA a
BONEY’M v městečku Chrast u Chrudimi. “Něco takového Chrast ještě nezažila,” říká ostřílený
DeeJej DJRZ.

Qízz pro čtenáře Pasti:
Co vyčnívá z písku ?
a) blecha písečná
b) vysušená škeble
c) Meszanyho falus
d) jen ten Burtonův
(tzv. vlastňák)
jeden autor správné odpovědi
bude odměněn posterem
v životní velikosti.

Tímto se s vámi loučí

... redakční rada

... a její grafici.

golfový turnaj v
Českých Budějovicích
Ve Stromovce bylo dobře.
A na fotografii vlevo je vítěz tohoto prvního golfového turnaje golfista Burton.
A na fotografii v pravo je pro změnu vítěz prvních dvou ročníků
Jarryho golfového memoriálu - golfista Dany.
A na fotografii vpravo dole jsou taky golfisti.

V

červnu se konaly v Protisku
(firma Protisk plus) stavební
úpravy a my jsme nemohli
pracovat. Namísto nějakého
nouzového řešení jsme radši
jeden měsíc vynechali. Nyní máte
tedy před sebou červencové číslo,
vonící létem, rozšířené o červnové články.

Z

a první šest měsíců tohoto
roku, nepřišla do redakce
jediná fotka do soutěže, ani
jediná fotka jen tak do Pasti.
Proto musím, ač nerad (jistě
spousta z vás zaplesá vítězstvím),
upravit pravidla: Do soutěže je
přijata každá fotografie (či
diapozitiv), která se v redakci
objeví.

červenec - Kamilka Pelichová
(golfistka)

A
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aždý ví, co dělá fo6ák,
každá trafika má filmy,
každý ví, co je to minilab
aždý to může zmáčknout

ULTIMATE-FOTO‘99

ULTIMATE-FOTO‘99

ÚSMĚV z MĚSÍCE

ktuálně. Venku je krásně
teplo, vítr téměř nefouká,
fotbalová hřiště zejou
prázdnotou a večer je dlouho
vidět. Jak je možný, že za takhle
ideálních podmínek, se nás sešlo
v Chrustenicích sotva 30?!

K
K
K
K

Rozjíždíme novou pravidelnou rubriku

Léto, je léto
Karle, Rudo,
Péo !

Společné foto po posledním utkání - vosy + frantíci.

Hi Guys.

Nech ho bejt, já si ho vodnesu.

Hi Guys.

Česká asociace létajícího
disku:
Prague Devils
Jan Filandr
KTV FEL ČVUT
Technická 2
166 27 - Praha 6
filandr@feld.cvut.cz
02/ 89 32 55

K
O
N
T
A
C
T
Y

3SB
David Novák
Haškova 20
370 04 - České budějovice
David.Novak@cb.ds.mfcr.cz
038/ 347 04

Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00 - Praha 9
centerpr@bohem-net.cz
02/ 628 29 67
Pražská 7
Martina Zralá
Chodská 4
120 00 - Praha 2
p7@seznam.cz
02/ 57 95 03 62 (Libor)

Terrible Monkeys
David Průcha
Penzion Malešice 620/1
Počernická 524
100 00 - Praha 10
prucha@fnkv.cz
02/ 67 16 28 44
SPLT
Jakub Dubský
Stachova 286
149 00 - Praha 4

kecy

hecy

·Filip Šroubek, namísto vyhlášení výsledků na turnaji v Davli, hledal po rodi-

nách a jejich dětech svůj disk.
·Jak Hluboko? se na finále ligy do Davle sjeli v počtu 5 lidi. Proslýchá se,

že Honza H. a Kristina K. mají nějaké nevyřízené účty s Rudou R..
·Rudka byl v době konání turnaje v Davli pracovně (zástupce ČR) na tur-

naji v plážovém ultimate v Portugalsku.
·V pátek je to tady v Chrustenicích stejně nejlepší, v neděli. - Libor S.
·V Chrustenicích, kromě klasické akce stavění jezu proběhl také 1. ročník

Chrustemi-Doremi, 1. ročník Regaty Kačáku a 1. ročník prestižní soutěže
Pět věcí. Podrobnosti přineseme v příštím čísle Pasti.
·Nešpekuluj. - Rudka, začaly růst houby.
·Bobo: „Hele voříšek“, Carlos: „Takovej maličkej?“, Bobo: „No pinGa, ale vý-

živnej.“
·Tým 3SB skončil na turnaji v Bratislavě o čtyři příčky výš než reprezen-

tační výběr České republiky.
·Tým Pd skončil na turnaji v Bratislavě o dvě příčky níž než reprezentační

výběr České republiky.
·Libor S. dostává pravidelně záchvaty žluté zimnice, a proto nezapomeňte,

kdo z pozvaných se nezúčastní jeho narozeninové oslavy, tak dostane malé,
libovolně barevné Číču. Mňau, mňau.

jakub.dubsky@ccbeverages.com

02/ 794 15 91

Juggers
Břetislav Daněk
Ve svahu 425
793 26 - Vrbno pod Pradědem
0646/ 75 192
SK 92 + Krvinky
Vítek Grigartzik
P. O. Box 328
430 05 - Chomutov
bursam@feld.cvut.cz
0602/ 424 102
Medici
Olda Vlasák
Nad Turbovou 19
150 00 - Praha 5
02/ 57 21 61 96

Jak hluboko?
Rudolf Ringelhán
SPT TELECOM a. s.
ringel@vol.cz
02/ 77 11 33
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· Chrustenice
· Profil · Petrovice · ČALD

·Karel Gott oslavil šedesátiny a vyjma Neckáře si svoje vystoupení na jeho

narozeninovém koncertě všichni nechali zaplatit. Jedni z vůbec prvních
gratulantů byli již ve snídani s Novou byli Prcík a Jirka Pešina, kteří mu
dali gigantického psa Nováka.

VIII.

IX.

31.7/1.8 Praha
Whose Baby? ‘99
ringel@vol.cz

04/05 Máchovo jezero
1. český beach turnaj
vit.gri@iol.cz

18/19 Innsbruck
(Rakousko)
Innsbruck autumn

07/15 St. Andrews
(Skotsko)
WFDF MS klubů

11/12 České Budějovice
ligový turnaj - pořádá 3SB
David.Novak@cb.ds.mfcr.cz

Eastbourne (GB)
British open 99
open99@daletaylor.co.uk

14/15 Darmstadt (D)
Poolimate
ghofmann@mathematik.tudarmstadt.de

11/12 Freiburg (D)
Mischmasch

25/26 Kněžice
ligový turnaj - pořádá PD
Janekb@nova-tv.cz

11/12 Berlin (D)
golfový turnaj
termíny českých ligových turnajů budou
oficiálně potvrzeny nejšpíš po internetu
a nebo v srpnové pasti

25/26 Sauerlach (D)
Oktoberfest tournament
R.Veitl@pronet-systems.de
25/26 Weilheim (D)
golfový turnaj

ČAF

a přípravný výbor

ČALD

informují

Zápis z valné hromady ČALD
Přítomni: dle prezenční listiny
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zpráva přípravného výboru o změnách v asociaci
zpráva mandátové komise
volba členů výkonné rady ČALD
volba Kontrolní Komise ČALD
zpráva volební komise
ligová soutěž 1999/2000

i

1. tajemník přípravného výboru informoval o pracovních postupech a úkolech při registraci nové asociace. ČALD byla zaregistrována u MV dne 2.4.1999 pod číslem VS/1-1/39691/99-R. U ČSÚ bylo přiděleno nové identifikační číslo
/IČO - 69345368/.
Je třeba dokončit potřebné registrace u MFČR do konce letošního roku. Od roku 2000 budou všechny změny
předány MŠMT a asociace začne pracovat pod novým jménem.
2. mandátová komise prohlásila VH usnášeníschopnou. VH se zúčastnilo ... delegátů.
3. Do výkonné rady byli navrženi a zvoleni tito členové ČALD: Jan Bechyně, Jan Filandr,
Vít Grigartzik, Daniel Hokeš, Kristina Klímová, Martin Mencl,
David Novák, David Průcha, Petr Schreiber
4. Do kontrolní komise ČALD byli zvoleni: Karel Ringelhán, Libor Saifrt, Martina Zralá
5. Volební komise potvrdila správnost voleb a přednesla návrh usnesení z VH
6. VH schválila systém konání ligové soutěže 99/00 a vyzvala oddíly k přihláškám družstev do soutěže a pořadatelství jednotlivých ligových kol.
Zapsal: Filandr
PS. Není definitivní, očekávám doplňky a opravy. Zápis bude schválen na prvním zasedání výkonné rady ČALD
Do ligy jsou zatím přihlášeni: SPLT, PL, TM, P7, 3SB, Pd, Medici.
Váhají Chomutov, P7 a Pd2 zda bude tým open, ženský, Coed nebo vůbec. Tak to vypadá, že nás bude spíš méně než více.
Agitujte a rozšiřujte naše řady. AQ je proti komu hrát.

Zápis z 10. Schůze přípravného výboru ČALD a
předsednictva ČAF

PAST

frisbíjový měsíčník
REDAKCE:
dave a bartoloměj

Spolupracovali:
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papá , méa, maruška, dany /Pd/
pišča /p7/, kristýna, ruda /JH?/
wacki, carlos, bobo /TM/
kapitán /Kancel/
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Kontrola starých úkolů:
- golfové koše - Hokeš + Schreiber zjistí podrobnosti ohledně výroby košů
- disky na Ultimate - Průcha + Vacek zajistí objednávku pres J. Marckxe
- překlady - Hanousek
- soustředění reprezentačních týmů se bude konat 29.8. - 3.9.1999 v
Sýkořicích (info Grigartzik)
- soustředění reprezentačních týmů vyvrcholý Plážovým turnajem u
Máchova jezera (info Grigartzik)
- startovné do soutěže je z velké většiny zaplaceno - zajistí Hokeš

Nové úkoly:
- Schválen Soutěžní Řád ČALD k 4.6.1999
- Soutěžní Řád Ultimate - bude předán jednotlivým týmům ke
firmě Protisk plus
komentáři - zajistí Schreiber
Naše emajlová adresa:
- ČALD a Finanční úřad - registrace, atd. - zajistí Novák
prucha@fnkv.cz
- je nutné vybrat logo ČALD - jednotlivé týmy dodají návrh janekb@nova-tv.cz
zajistí Bechyně
protisk@vol.cz
- je nutné založit bankovní účet ČALD - zajistí Borská
Naše majlová adresa:
- FINANCE ČAF:
Jan Bechyně
a) Rimini - Mencl
Drahobejlova 37
b) golfové disky - Bechyně
Praha 9 - Libeň, tel.: 0603/205 331
c) Rotterdam - Bechyně + Hokeš
d) Ultimate disky - Průcha

Redakce děkuje:

Fotografové
internet /WWW/
dave /TM/

- ČAF nakoupí sady kuželů, které nabídne jednotlivým
týmům k odkoupení - zajistí Filandr
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ˆ
PRAHY

CESTLICE
2. ligový turnaj
U

Nedá mi to, abych se s vámi nepodělil o
mé zážitky s Čestlic. Jsem vlastně takový
literární exhibicionista.
Tak tedy: po optimistických výhledech na
letošní ligu padla kosa na kámen a Pd jeli
do Čestlic ve 13ti lidech na dva týmy.
V to počítaje i tajnou zbraň Pd II (tedy
naší), první zapůjčenou hráčku na hostování v jiném týmu v českém frisbee.
Nakonec ovšem hrálo Pd II v sedmi a Pd
I od sobotního večera v luxusních osmi
hráčích.
Ale nepředbíhat. Začali jsme hrát v sobotu hned první zápas s pořádajícími SPLT.
Klasická hra, světlejší chvilky se střídaly s
těmi tmavšími (někdy až černými), ale
podařilo se nám o jeden bod zvítězit. To
na začátku turnaje potěší. Smůla, že se
pořádající kvůli tomu tolik zlobili (hlavně
na sebe). Naše další zápasy s TM a PL se
odvíjely tak, jak se dalo očekávat. Škoda
nespiritových prostojů při hře s PL.
Nechce se mi nikomu nic vyčítat, bylo to
na obou stranách. Kromě toho přístup
PL ke hře se slabším družstvem je asi
docela známý (tak proč mě dokáže tak
otrávit?).
Kolem třetí hodiny přišlo překvapení od
organizátorů. Objednali krásnou a perfektní průtrž. Co bych to moc popisoval,
většina z nás tam byla a viděla. 4 týmy to
i cítily na vlastní kůži. Já jsem stál hezky
pod střechou a fascinovaně hleděl na
hru. To je ale paráda, když Silva skočí
rybičku a z trávy kolem ní krásně cákne
voda. Lenku to taky uneslo, neodolala a
po zápase si to zkusila i s pečlivou
přípravou do největší louže na hřišti. Kdo
viděl, ocenil.
Pršet přestalo hned po zápase. Ono tedy
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22. - 23. května
1999

stačilo to, co bylo na zemi. My jsme nastoupili proti Kancel-krvinko-NorthSK92-Chomutovu a zasadili tím hřišti
poslední ránu. Zápas proběhl uspokojivě
(jak pro koho, že Míro?). Dva stateční
běhali, házeli, skákali, čvachtali řvali a
nadávali. Zbytek K-týmu běhal, házel,
odmlouval a nenechal se vytočit (člověk
si zvykne na všechno).
Horkou sprchu nemáme většinou ani na
tréninku. O to víc jsem si jí užil na turnaji. Když člověk dohraje jako první, je
škoda toho nevyužít.
Párty se konala přímo na hřišti v malé
hospůdce. Spousta lidí odjela spát domů,
takže opíjet se mohlo tak 20 až 30 frisbeejáků. Já jsem si párty užil i tak. Te se
divím, kolik jsme to měli vlastně nožiček,

rozběhat a probudit, byl poslední bod a
rupli jsme 1:2. Nebudu snižovat výkon
mediků (hráli poměrně dobře), ale byla
to naše ranní studená sprcha. V našem
závěrečném zápasu jsme opět potkali
pořadatele turnaje. Vyhráli jsme zase o
jeden bod, ale minutu před koncem se
zranil Michal (kotník). Fakt smůla, ale
snad bude zase brzo klouzat kalužema.
Popravdě řečeno jsem se vytratil ještě
během finále, takže na vyhlášení jsem už
nebyl. Celkově se mi turnaj líbil. Líbila se
mi hra i přes problémy s hřištěm.
Můžeme ale být rádi, že to správce neodpískal úplně. Znám jednoho, co by to
udělal.
Na závěr ještě trocha optimismu.
Nemáte taky pocit, že se nám to obrací
zase k lepšímu? Mám na mysli Past,
ČALD, repre i ligu. Nebudu předčasně
jásat, ale jsem te utahanej doma z turnaje a už se těším na další. Novou Past už
mám přečtenou dvakrát a snažím se tu
další udělat zase o trochu tlustší a zajímavější. Tak si to léto všichni užijem.

ale v sobotu večer mi přišlo šest tak akorát. Bavili jsme se docela dobře ,jak se na
LICHÝ týden sluší (zasvěcení nespokojení aQ si ověří v kalendáři). Detaily
vynechám, byly by spíše do rubriky kecyhecy. Kromě toho se nehodí, abych je
zveřejňoval. Ono už takhle se příští den
povídalo o tom, že ….. ale no tak.
V neděli ráno jsem s úlevou zjistil, že to
ještě dopadlo docela dobře (rozhodně
lépe, než v Chrasti). Vstali jsme až těsně
před zápasem, což se nám taky vymstilo.
Hráli jsme s medikama typický zápas
nedělního rána. Než jsme se stačili

Skákejte vysoko, daleko a široko

SPLT
Mé#a

4

Chtěl bych se připojit k Papá,
to, že jsme mohli druhý den vůbec
hrát, musel být diplomatický kousek
na úrovni mírové dohody o Kosovu.
A druhá věc: pořádat turnaj po TM je
těžký oříšek a tenhle vyšel dobře.

Díky SPLT od HH

Čau ,
nic bouřlivého jsem neočekával, ale úplně mrtvo taky ne. Jsem tady, abych řekl něco o turnaji. Na první pořadatelství to dopadlo dobře. Jsem rád, že ač asociace prošvihla upřesnit cílenost nasazení do skupin, tak se jednotlivé
týmy nenechali rozhodit a odsouhlasily navržené skupiny.
Vše bylo jak má být a nebýt deště, byli všichni úplně spokojeni. Párty jsem nezažil a tak k neděli. Jistě stálo dost
úsilí přesvědčit domácí, aby se ještě mohlo hrát a tak jsem spokojen s jedním hřištěm i když úzkým.
Ze všech utkaní mělo uspokojivou úroveň vlastně jen finále. Snažil jsem se sledovat vše a unikl mi vlastně jen boj
o třetí místo, ale nasazení a urputnost boje by měla byt stejná ve všech utkaních. Jinak si můžeme říct, že to
flákáme.
Spirit - to bylo překvapení. O spiritu to opět nebylo. I když je to věc názoru. Není to vina pořadatelů , ale těch co
ho dávají.
Výsledky - žádné překvapení prvních pět prokázalo totální vyrovnanost.
/Trochu k tomu dopomohla domluva s jedním hráčem, ale Lvům to neříkejte, stejně by nevěřili/ Díky D....e .
Rozdělení do dvou skupin v posledním turnaji bude spravedlivé. Snad se dočkáme urputných bojů ve všech zápasech.
Díky za turnaj Jakube + SPLT

Papá

Uplynulo už mnoho vody od chvíle, kdy jsem naposledy psala
článek do Pasti, takže te nervózně zírám na monitor a
přemýšlím, přemýšlím....
Je teple letní ráno, otevřenými dveřmi ke mně doléhá neúnavný
cvrkot tiskáren.... (konec "úvahy")
Konal se druhý ligový turnaj v Čestlicích. Jako téměř všechny
ostatní tými, dorazili jsme i my až v sobotu ráno. Sluníčko svítilo, hráli jsme až od 11.00, takže žádná honička - ideální začátek
pěkně stráveného víkendu, říkám si. Mezi znamými tvářemi se
najednou objevuje i raněný Libor, kulhá,
ale přesto je připraven po celé turnajové
klání podporovat svůj tým (který?). Ještě
proběhne kapitánský mítink a hry mohou
začít.
První zápas nastupujeme proti 3SB, což je
pro nás dobrý soupeř na úvod, abychom si
připomněli, jak se ta barevná placka drží
(někteří), a uvědomili si, kam nabíhat
(všichni). V sestavě 5 kluků a 3 holky to
není žádná sláva, ale celkem to jde.
Příjemný pocit ze závěrečného kolečka a
obloha stále bez mráčku - život je přece jen
krásný. Druhý zápas a Medici (nebo už oficiálně Medici?) a s nimi i první hluboká
vráska. Ano, dámy a pánové, kdo se nám
ještě nestačil vysmát, prohráli jsme s
Medikama. Sice to bylo jen tesně, nás bylo
málo a jich moc, a neměli žádnou ze svejch
10 ženskejch a hvězdy byly v te dobe v
nepříznivé konstelaci, ale přesto to na faktu
nic nemění a mě osobně to neobyčejně štve.
A taky to nechápu. Aby černého humoru
nebylo málo, následuje zápas proti Jak
hluboko?. Zasvěcení již tuší a já opravdu
nevím, jak těm ostatním tu situaci popsat,
aby alespoň částečně pochopili, jak nám
bylo. No, zkrátka pršelo. První kapky
dopadly na zem chvíli po prvním výhozu a mírný déšQ plynule
přešel v tropickou průtrž mračen. Během několika minut jsme
byly ÚPLNĚ promočeni, a tak jsem se musela upřímně zasmát

Rudově poznámce "aQ jdeme rychleji na lajnu, že nechce zmoknout".
Na vlastní kůži jsem si ověřila, že disk, který tlačí k zemi padající voda, se velmi špatně chytá (2x) i hází (??). Celý zápas byl,
až na prudiče Rudu, docela fajn, a po něm jsem se asi poprvé v
životě sprchovala v Cestlicich v teplé vodě.
Poslední zápas byl proti Prdům na hřišti, které po dešti vzalo za
své. Věřím, že si Jarka dobře zahrála, a vzkaz pro Burtona:
příště by to chtělo do kolečka něco vtipnějšího.
Následuje párty v hospodě u hřiště, které se
učastnili jen ti skalní (tím ale nemyslím
zrovna sebe), ostatní odjeli domů, aby se
vyspali, usušili, napsali domací úkoly a tak
podobně. Organizátoři ruší pivní závod.
Druhý den se hraje jen na jednom hrišti a
všichni víme, že můžeme být ještě rádi.
Jako nejposlednější posledové ze skupiny
hrajeme jen zápas proti Kancelu (Jiří, to je
hrozný jméno!). Soupeř ještě ke všemu
dorazil o půl hodiny později, nicméně
utkaní se konalo a my vyhrali. Těsně
(bohužel).
Finále hrají k mému překvapení úplně jiné
tými než v Chrasti a ještě ke všemu ho
vyhrávají Ližoni, což je taková černá tečka
za celým turnajem.
Na vyhlášení dostávají všichni diplomy,
vítězové tradiční šampus, a velmi, velmi
mnoho týmů spirit of the game.
Nerada bych svůj článek zakončila větou: ...
a pak všichni odjeli domů ... takže ještě
poděkuji organizátorům za pěkný a dobře
zvládnutý turnaj. Snad vás kluci počasí neodradilo, a příští rok se sjedeme do Čestlic
znova.

Výsledky
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prague Lions
3SB
Jak hluboko?
Terrible Monkeys
Prague devils
Medici
SPLT
Prague devils 2
P7
Kancel

Lenka
PS: Tak nevím Dave, snad je to dost dlouhý článek
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Tak jak se Vám líbilo v Čestlicích na
turnájku? Mě docela jo, až na ten divnej
pocit v pondělí ráno.
No tak já začnu od začátku. Sobotní
dopoledne pro mě znamenalo peklo.
Nejen že lidi pruděj s nesmyslama, ale
ten pocit, že se někde hraje Ultimate a já
tam (ještě ) nejsem, ve mě vzbudil
takovou depku, že se to ani popsat nedá.
Odpoledne pro mě bylo o něco přívětivější, i když cestou mě potkal takovej
nechutnej liják, že jsem stratil veškerou
chuQ do hry. To bych ale nesměl bejt
pořádnej
plácačsesdiskem,
abych
takovouhle věc nekousnul. Nakonec jsem
přijel na hřiště když už vůbec nepršelo,
ale to hřiště taky stálo za to. Ten poslední zápas, co jsme ten den hrály, tuším, že
s Opicema, dopadl herně hodně tragicky,

Spiritově dobře. V sobotu to byl můj
jedinej zápas, kde jsem hrál. Škoda jen,
že ta hrací doba se posunula o půl hoky.
Jinak sobota byla v poho, párty jsem se
neúčastnil, ale večerní Prahu jsem si
vychutnal dokonale. Ještě s pár lidma
jsme začali v "Tak trochu jiné restauraci"
a Karlův most a - no nemá cenu tady
popisovat každej pánskej klub, stejně si
ty všechny názvy nepamatuju, i kdy program je všude stejnej.
Nedělní ráno jsme se probudili u Steva ve
školce, kde jsme nocovali. Takže jako
před tím na Vyšehrad a na Opatov a pak
jen 325kou do Čestlic prohrát poslední
zápas tunaje.Jen to finále mi trošku uteklo, protože jsem čekal na sekačku a
párek. Musím se přiznat, že i vyhlášení
výsledků jsem příliš nezvlád, přesto, že

mě ( náš tým ) vyhlašovali jako PRVNÍ. I
spirita jsem snad dostal, ale to šampáňo
asi stopily ty naše holky nebo co, já fakt
nevím.
Tunaj byl dobrej i s tím nevydařeným
počasím, a snad i hra, ale tý jsem si moc
neužil, tak snad ještě organizaci, o tý taky
nic moc nevím, ale já jsem žádnej problém neměl, tak jsem taky spokojenej. Na
závěr už jen hřiště. To bylo dobrý. Možná
se te chytáte za hlavu, nebo někde
jinde, ale já chci říct, že hodnotím výběr
hřiště a prostředí, ne momentální kvalitu,
protože za tu organizátoři nemůžou.
Takže všem díky za další bezva víkend a
zase někdy Na přečtenou.

Za SK' 92 Jiří
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k výhozu a postavení na lajně. Každý tým má jednoho
nebo dva specialisty na provádění výhozů. Ostatní by se
jim do toho neměli /zejména
při utkání/ plést. Výhoz je
důležitá zbraň pro získání
území před obranou. Pokud
tým /hráč/ není schopen s jistotou hodit 70m, družstvo je
hendikepováno, neboQ soupeř
získává prostor zdarma. Ale
výhoz není prostým zahozením disku do dálky. Házející
by měl /musí/ podle větru volit
optimální variantu svého postavení s cílem hodit disk tak,
aby dopadl do jednoho z rohů
soupeřovy zóny a během jeho
letu se obrana stihla připravit.
Vyhazující družstvo má také
právo na volbu obrany protihráčů a mělo by toho využít.
Minimálně dohodou o případných výměnách ještě před
výhozem. Útočící družstvo
stojí na lajně připravené k
rozehrávce disku. Jeden /určený / hráč dává soupeři
signál, že je družstvo připraveno. Úmyslně říkám jeden,
neb mne vždy vyděsí pohled
na tři až čtyři zvednuté ruce
soupeřů. Dříve než signál o
připravenosti družstvo vydá,
mělo by vědět, že si může
svou pozici na lajně usnadnit
rozestavením dle postů.
Pokud v družstvu nemá některý z hráčů to výsadní právo,
že disk na zemi smí zvedat jen
on, může to učinit kterýkoli
H. Aby H nemusel přebíhat
přes celou šířku hřiště volíme

rozestavení
H-M-D-H-DM-H nebo H-M-H-D-H-M-H
tak, aby disk sbíral a rychle
rozehrál ten H ke kterému
letí nejblíže.
Rozestavení na hřišti /po
výhozu/. Útočníci se snaží
zaujmout své pozice co
nejrychleji a při tom i posunout disk bliž k soupeřově
zóně. Základním postavením
je všem známá "LAJNA".
Její směr, délka a vzdálenost
od disku je určována dvěma
prvky. Druhem útoku a
postavením obrany. Pokud
chceme zahájit útok pokusem
o ho a běž, v blízkosti disku
jsou pouze aktéři tohoto
úkolu a ostatní se snaží ihned
nebo během první přihrávky
ustoupit co nejdále ke své
útočné zóně. V případě
pokusu o dlouhou přihrávku
se útočníci /jejich "lajna"/ staví
blíže k disku, nebo se tam
během prvních přihrávek přesune. Každý chápe, že proti
zónové obraně je postavení
útočníků jiné než proti osobní. Někteří ale již nechápou,
že v případě nahlášené obrany
PAST se musí "lajna"
posunout dále od otevřeného
prostoru a naopak při realizaci obrany "FM" se naopak
"lajna" přimkne k postranní
čáře hřiště za záda markera
/obránce hráče s diskem/.
Tato postavení je jednoduché
připravit před rozehráním
disku, ale mnohem obtížnější
je je udržet a měnit podle
obrany během hry. Pokud se

á

Začnu hrou a myšlením při
řešení herních situací. Touto
otázkou se v přípravě zabývá
velice málo družstev. Většina
situace řeší až na hřišti, jedni
těsně před výhozem, další
pouze během hry. Takže co
vlastně řešit:
První jsou hráčské úkoly posty. Každý by měl vědět, co
vlastně hraje ,co se od něj
očekává a co nemá dělat.
Zatím klasické rozdělení na H
/hendlery-rozehrávače/, M
/midly-spojky/ a D /dlouhé /
můžeme dodržovat. I tak nám
vznikají minimálně dvě varianty. Jedna je 3H,2M,2D,
druhá 4H,2M,1D. První varianta klade vyšší nároky na
kondici H , druhá na jejich
orientaci při nábězích. Náběhy H většinou
/pokud
nechtějí naštvat M a D tak
vždy/ směřují k disku a do
strany. M v obou případech
zajišQují kolmý postup vpřed.
Jejich náběhy musí být skvěle
časované a směřují většinou
ze středu hřiště k postranní
čáře - tedy do strany. Každý z
M má určenu jednu stranu
hřiště, aby byla jistota, že se
nesejdou na stejné. D nabíhají do stran a od disku, především tak, aby se uvolnili a
mohli chytit disk v zóně.
Pokud je jeden, musí stihnout
vše, jsou - li dva stará se každý
o svou stranu hřiště, podobně
jako M a v případě brejku od
disku si vzájemně /střídavě/
pomáhají odtažením obránce.
Víme kdo co hraje, a blížíme s

p
pa

Pokusil jsem se vyvolat zájem o tréninkovou problematiku a opět jsem se dozvěděl,
jaký jsem naivka.
Jediný dotaz mne znovu přesvědčil, že vlastně nikdo nemá zájem na sobě či týmu
pracovat a papír, čas i peníze házím já, reda-ktoři pasti a celá asociace do bezedné
propasti nezájmu všech známých ultimaQáků.

á
al

Aktivita nulová.

Y

družstvu daří stále držet
správné postavení "lajny", pak
se snadněji nabíhá pro disk a
obrana má problémy. Pokud
tomu tak není, útočníci si vzájemně začínají překážet, je
těžší se uvolnit a získat disk.
Problémy má útok a obrana si
vhodnými "sviči" usnadňuje
běhání. Navíc dochází velice
snadno k pickům. S tím
samozřejmě souvisí i návrat
do "lajny - náběhového
postavení". Není jasný návod
kudy se má hráč vracet. Je
jenom jasné kudy se vracet
nemá.
Obecně se nesmí
útočník vracet tak, aby
překážel sám nebo jeho
obránce nabíhajícímu útočníkovi. Při odhození disku je
třeba vnímat prostor před
sebou a podle toho směr
návratu řešit. Pokud není situace jasná, je lepší zůstat za
diskem a vrátit se do lajny o
chvilku později.
Prostě je nutné se neustále
dívat kolem sebe, vnímat
postavení většiny hráčů na
hřišti a podle jejich pohybu a
postavení herní situace řešit.
Při posuzování musíme myslet na týmovou hru a ne na
osobní prožitky. Budeme-li
dodržovat tyto zásady, snad
pak zrušíme týmy a hráče
typu
"BLUDNÝ HOLANĎAN".
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Frisbee byl tvůj první sport,
nebo si aktivně sportoval
před SK 92?
Frisbee byl první sport, který
jsem začal dělat aktivně. Do
té doby pro mě sport znamenal hlavně hodiny tělocviku a
fotbálek na školní chodbě.
Tělocvikáři měli ze mě spíš
strach, protože jsem byl
nenapravitelný zlobivec a ulejvák.
Patříš mezi zakládající členy
SK 92 - jak došlo k tomu, že
ste založili tým?
To jsme jednou byli jako
ostřílení hoši ve škole v
přírodě. Vítek tam byl jako
vychovatel konkurenční třídy.
Ve třídě bývalo víc holek, než
kluků a tak když si chtěl
zahrát baseball, použil na
"vycházkové" louce i nás.
Celkem nás to chytlo a
zkoušeli jsme to ještě několikrát. Na jedné "vycházce"
jsme si trochu házeli diskem
(tehdy ještě talířem) v
kroužku, ale nikomu to moc
nešlo.
Protože jsme jako kluci byli
celkem parta, navrhl Vítek, že
bychom si občas mohli zahrát
baseball apod. Klub se vlastně
měl zabývat jízdou na kolečkových bruslích, skateboardech, již zmíněným baseballem apod. Nic z toho!
Na prvním tréninku v
tělocvičně nás však čekal s
diskem a vysvětloval nějakou
trhlou
hru
s
talířem.
Samozřejmě přidal nějaké
reklamní povídáníčko. A že to
hrají nějací pražáci. Nebyli
jsme proti a po několikatréninkovém zjištění (z pravidel), že hráč v autu asi o ten
disk přijde, jsme tomu
jakžtakž přišli na chuQ.
Kolik ti vlastně bylo let, když
si poprvé sáhnul na disk?
Abych si to zapamatoval, dali
jsme to do názvu našeho
klubu. Takže asi před sedmi
lety. Zjištění, že to přeletí
tělocvičnu bylo celkem dobrý.
Fakt jsem nevěřil, že se dá
forehandem hodit na 40
metrů.
Otázka, která určitě zajímá
hodně lidí, kde jsou všichni ti
"mladí, perspektivní" frisbijáci?
Na podobné otázky už tady
bylo mnohokrát odpovídáno.

Asi každý, kdo má trochu
zkušenosti z trénováním ví, o
čem budu pokračovat. Jde o
to, že věkovou skupinou byli
hlavně lidi z 7., 8. Třídy ZŠ.
Za dva roky se alespoň něčemu naučí. Ale pak přijde
střední škola a magických 15
let. Co tohle spojení se spoustou lidí udělá si každý asi zjistil sám.
Já sám jsem chodil na Frisbee
hlavně kvůli partě a holkám
ze třídy. Nezapomenu na
první tréninky, kdy jsme se
skoro nevešli do tělocvičny.
Když nás bylo dost, byli jsme
rozděleni na A-tým a B-tým.
Dejme tomu. Potom přišlo
něco, co znamenalo začátek
konce. Rozdělení na dívčí a
chlapecký tým. Chápu, že to
mohlo být ze sportovního
hlediska prospěšné, ale jaksi
někam pryč se poděla zábava.
Už se na tréninku tolik lidí
nescházelo, chlapecká část s
tím skončila a já jsem začal
navštěvovat dívčí tréninky a
chvíli jsem i trénoval. Následně s k Frisbee vrátil Jiří a
trénink dívek převzal.
Po náborech se na trénink
přišlo podívat i několik kluků,
kteří nebyli proti, abych je
trénoval. Asi po roce trénování, dost dobře nechápali,
proč ostatní na turnajích
mohou pít pivo a oni ne.
VždyQ už jim 15 let bylo. A že
dívčí tým nevydržujeme pro
ně. Po nástupu na střední
školu ztratili čas a chuQ trénovat. Už mě nebavilo div ne
chodit pro ně domů, aby se
uráčili jít na trénink. A tak
jsem se zařadil zpět mezi
hráče.
Existuje
ještě
řádný
klukovský tým z Chomutova?
Řádným bych to asi nenazval.
Na Good Morning Cupu jsme
ještě tak schopni se sejít, ale
to je všechno. Jsem rád, že se
k Frisbee vrátil Jirka (i když
už je to dávno) a v poslední
době i Rádio. Levíčka je
škoda. Mohl by si aspoň
zahrát, ale není na něj spolehnutí. To by byla asi stará
garda.
Spousta kluků (mj. i holek),
kteří mají něco za sebou
vždycky slibuje, že se na
tréninku ukáže, že přijde,
pojede na turnaj. Vždycky to

dopadne stejně. Bu nenajdou odvahu anebo čas
přijít.
A co holky, dal si se na
plnohodnotné
trénování, nebo jen
Jiřímu pomáháš?
Na plnohodnotné trenérování
ne. Už to mám za sebou a přebírat něčí svěřence už mám
vyzkoušeno. Navíc vidím, jak
je v těch holkách zakořeněno,
že trénovat "musí" a vůbec
jim nevadí prohrávat. Možná
je to tím, že nezažily, co to
znamená vyhrát mezinárodní
turnaj.
Studuješ stále na ČVUT? Co?
Možná ze mě bude elektrikář
pro ty televize s psacím strojem a takovou to bílou krabicí. Je to pohodka. V poslední době se věnuji hlavně
hledáním
mimozemšQanů.
P.S.: Pro znalé - souborce se
nevyhnu.
Otázka, na kterou se ptám
každýho - proč máš rád
Frisbee?
Jak jsem již naznačil, na
Frisbee chodím hlavně kvůli
lidem, kteří ho hrají. Kvůli
tomu, že mohu být s nimi. Být
to sport pro jednotlivce, asi
bych moc dlouho nevydržel.
Možná je to i ze setrvačnosti.
Žádný další sport tak dobře
neovládám a hnusí se mi
pomyšlení na kariéru shrbeného človíčka, osvíceného
namodralou září. Taky asi
proto, že sport by měl být
součástí života. Třeba i rekreačně.
Musím se přiznat, ač to
nedávám nijak najevo, že není
dne, abych si nepokládal
otázku, zdali to neskončit.
Provází mě to před každým
tréninkem, před každým turnajem a soustředěním. Měl
bych o tolik více času. Turnaje
se mi samozřejmě nikdy
nehodí. Zrovna ten víkend
bych si tolik potřeboval
odpočinout a udělat nějakou
práci. A těch peněz! Z turnaje
vždycky přijedu ztahaný a
odřený jako nikdo. VždyQ i
když netrénuji, na turnaji to
málokdo pozná a budu mít
"splněno". Fakt nevím, proč se
tomu věnuji. Poslední dobou
k tomu přibývá ještě jedna.
Má cenu se na hřišti honit,
když výsledek za to nestojí?!

Profil
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Míra Burša
/Kancel - Chomutov/
A další, mé velice oblíbené
téma - mohl bys mi vysvětlit,
co a čím je pro tebe Spirit?
Spirit je další z mystických
záležitostí, které mě u
Ultimate drží. Vždycky jsem
se snažil hrát se Spiritem a
dodržovat ho. Myslím, že není
tolik lidí, kteří by mě viděli se
na hřišti hádat. Samozřejmě
něco jako úmyslné podvádění
nebo faul jsem ani neuvažoval. Celkem dlouhou
dobu mi nepřipadalo nic
divného na tom, že Spirit se
ze zvyku uděloval týmům vespod žebříčku.
Téměř každý tým asi pořádal
turnaj a ví, jak je těžké určit
Spirita. Asi každý člověk má
jaksi vžitou svou představu,
kdo má a kdo nemá nárok na
Spirita. Spirita často neudělujeme za turnaj, ale z osobní
náklonnosti. Já jsem se při
tom přistihl na turnaji v
Chrasti. OdpusQte.
Mám vždycky divný pocit,
když vidím lidi se na hřišti
hádat. Odstrašujícím příkladem pro mě bylo finále na
ME klubů ve Streetu. Tam
vynikla touha po vítězství nad
Spiritem. Chápu, že vyhrát je
něco úplně jiného, má to pro
mě taky kouzlo. Asi jsem už
prostřídal všechny pozice
žebříčku, ale být první je pro
mě výborný pocit. Dostat k
tomu ještě spirita pocit absolutní. Ačkoli někomu se jistě
tahle kombinace příčí. V
současné době se vývoj ubírá
takovou cestou, kdy se Spirit a
jeho význam vytrácí.
Dlouhou dobu jsem taky
zapomínal na Spirita, když se
mě někdo zeptal, co to vlastně
hraji. Nyní už o něm něco
řeknu nebo s ním začnu. A co
vy?

pokračování na straně 16
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HARBOUR ULTIMATE CUP

13. - 16. KVěTEN 1999

Vzpomínky na Rotterdam (po čtvrt roce)
Jó Rotterdam, když jsme tam
byli poprvé, což už je móc móc
dávno, někdy tak kolem roku
1993. Sice jsme převážně
prohrávali (zato Spirit jsme
vyhráli - ten dort se na cestu
domů hodil), ale zato většina
nemohla ani dospat, jen už aby
jsme jeli hrát. Hrálo se opravdu
s nasazením (pamatuješ H.H.
jak si "chytal disk v zóně". Ješte
sme si pochvalovali, jak si to
pěkně doběhl a praštil sebou
přesně na lajnu až se od ní
zaprášilo. Co na tom, že zvířený
prach nebyl od koncová čáry,
ale píseček z asfaltové cesty asi
pět metrů za hřištěm). Ale co
asi bylo nejdůležitější - když
jsme vzali pár Rakušáku ,
obsadili jsme celý pronajatý
autobus. Bylo nás na dvě
družstva. Tehdy snad jeli úplně
všichni z Prague Devils. Časy se
mění a letos jsme vyráželi v jednom osobním autíčku, ale už ne
v pěti - to bylo loni. Letos ve
čtyřech (po malé matematickém zahloubání mě vychází, že v
roce 2001 už bude stačit si

půjčit od Šakyho motorku).
Takže čtyři mušketýři - Burtos,
Danos, Davis a Boboňan
vyrazili. V lítém boji byli posíleni čtyřmi odkudsi z SPLT. Ti
však ve svém povozu dorazili až
na závěr prvního dne, kdy již
byly dvě bitvy svedeny. Naštěstí
je na holičkách nenechali
přátelé z celého světa a mohli
se slavit chrabrá vítězství. Poté
však již následovaly jen ostudné
prohry. Někteří ze SPLT dokonce ze šrámů utržených při
výletu do centra Rotterdamu se
vzpamatovávali celý den ve
stínu stanu. Nakonec z boje
podle uprkli v posledním dni
lítých bitev.
Stručně tedy o průběhu bitev hrát s lidmi z jiných týmů je
vždy obtížný na souhru. Každý
tým u nás má svůj charakteristický herní systém. Je nutné
více než kdy jindy hrát pro
kolektiv a snažit se přizpůsobit
a tady na sebe narazila lajnička
Pd a pobíhání kolem disku
SPLT. TM hraje něco mezi
oběma. Když se k tomu přidá já

na bráchu, brácha na mě.
Člověk nepotřebuje moc představivosti, co z toho vzniklo za
hrůzy. A ostatní mančafty - ti,
kteří hrály o popřední místa se
většinou připravovaly na MS ve
Skotsku a myslí, že tam bude na
co koukat. Frisbee se v poslední
době dost změnilo a to jak
herními systémy (např. čtyři jedna - dva, kdy čtyři rozehrávají u své zóny, jeden u prostřed
hřiště v pravou chvíli vybíhá
proti disku a pak již jen posílá
na dva do zóny - jednoduchý,
rychlí, účinný. Ale zkuste se to,
žádná prča), tak fyzicky rychlost i obratnost.
Na závěr, co Rotterdam v
příštích letech. Snad Zeman s
Klausem konečně máknou a
naše ekonomika umožní vyjet
znovu třeba i celému autobusu
hry chtivých človíčků s placičkami. A naše reprezentace?
Naštěstí máme tak kvalitní ligu,
že většině stačí k přípravu na
MS.
vosa Dany

Rotterdam 13-16.5.99
Po mnoha příslibech kolik že to vlastně lidí
pojede na turnaj do Rotru, jsme nakonec odjeli
jedním autem ve velkém počtu 4 lidí (Dave,
Burton, Dany a já). Abych ale nekecal - na
poslední chvíli se k nám vlastně přidali tři týpci ze
spolku SPLT. Ti ale bohužel přijeli o den pozdějš
a odfičeli o den dříve (nechce se mi ani zamýšlet
nad tím, proč tam vlastně jeli).
Takže jsme odjeli ve středu večer a v
poklidu jsme dorazili do Rotru v 6 hodin ráno. Po
chvilce spánku a ranní procházce po městě jsme
začali řešit problém jak teda vlastně budeme
hrát, když jsme pouze 4. Naštěstí jsme hnedky
ráno potkali Machlína a Onna s příslibem pomoci. No a tak s jejich pomocí a ještě pár týpků z
Fantastic Plastic jsme první den vyhráli dva
zápasy ze tří a rázem jsme se ocitli v horní
skupině 16 (bohužel). Další tři dny jsme totiž už

hráli v týmu s 3SPLT a indoor freestajlakama z
Paříže. Takže zbytek turnaje jsme předváděli
nesourodost herních stylů, zmatek, no ….
Naštěstí Machlín s náma chtěl hrát až do konce a
jedině s ním jsme si pěkně rozuměli.
Samotný turnaj to byla prostě slasl.
Parádní organizace, jídla habaděj, na hřištích
nejlepší týmy Evropy, party super - tak mi teda
řekněte proč jsme jeli jenom 4. Proč nás nejel
autobus jako když bylo Ultimate u nás ještě v
plenkách ? To vám všem nestojí za to ušetřit si
během roku 3 000,- a vyjet během roku na pořádnej turnaj ? Nebo to opravdu hrajeme už tak
skvostně, že ostatní týmy Evropy maj jezdit na
naše turnaje, aby s náma mohli prohrát ? Já vím
že spousta z vás byla v Rimini, ale co ti ostatní ??
No už vás nebudu více prudit a radši to ukončím.
vosa Bebe

> Výsledky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

red lights
fenris
uti
catch 22
feldrenner
wall city
bigez
xlr8rs
fluid druids
iznogoud
blue arse flies
ipipoerax
sun
tekielas
ultimatum

16 vosy
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

the kids
endzonis
wet knights
carpe discum
arnhemse meisjes
dough team
force elektro
jack'suns
radical
tourotrash
but
invalids
first touch
fantastic plastic
johannis

>SPIRIT OF THE GAME:

jack'suns
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Ještě, že je tu s náma Machlín!!!
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účinkují: J - Janek, D - Dave, B - Bobo, K - Dany, Č - Číča a Machlín
J: "Kde je sakra ten Bobik?"
D: "Bu v klidu, on dorazí."
J: "Dany jdeš pozdě!!!"
D: "Nech ho bejt, vždyQ tady
Bobik stejně ještě neni."...
D: "Teda, ale tomu to fakt
trvá."
B: "Sorda chlapíci se nám
p*****la síQ. Jo a ještě
musíme zajet k nám vyměnit
zámek."
J:"÷$×$ßŁ ^>$łŁß*>đk|
k[]|° \]] ° "
B: "Ajko, nech toho..."
K: "Prvních pět minut a
prohráváme 2:0, to je síla?"
J: "Chlapi, jedem!"
D: "Ty v**e, tady je to fakt
blbě značený!!!"
B: "Dany nespi, seš navigátor!!!"
B: "Dany vstávej, jdeš zaplatit,
aQ využiješ tu svojí němčinu."
J: "Jo, dobře, je po A1, a pak
odbočíme na E16..., ty jo, mi
sme tady jo? No, to sme
dobře, akorát, že jsem myslel,
že jsme úplně jinde!"
B: "Dejve, už nemůžu, budeš
řídit!!!"
D: "????"
J: "Neboj, tě budu navigovat!"
D+J: "Sedím tu sám a
kouřim..."
B: "Chlapíci jedete blbě!"
J: "Tak a jsme tu - postavíme
stany a trochu se prospíme,

ne?"
B + D + K + J :
"Chrrrrrrrrrrrrr!"
D: "Tak jdem někoho sehnat
ne?"
K: "Kdy přijedou SPLŤáci?"
B: "Burtone, napiš ceduli a
dáme jí sem před stan."
D: "Tak jednoho už máme jakže se jmenuje?"
B: "MACHLÍN!"
D: "Hele, ten frantík chce hrát
s náma."
J: "Tak na první zápas už lidi
máme - hrajem od jedný."
D: "Čau Onno, jak je?"
O: "Ty v**e, pohoda néééé?"
B: "Hrajem proti ňákejm
anglánům, znáte je někdo?"
J: "Pote chlapi, dem do
nich."
J: "Senk jů for d najs gejm,
very najs spirit...senk jů!"
B: "Eště že je s náma ten
Machlín!"
D: "Druhej zápas se už blíží a
SPLŤáci nikde - Onno
nechceš si zahrát s náma?"
O: "Ty v**e, můžeme hrát s
váma, nám odpad zápas..."
K: "Proti komu hrajem?"
D: "??????"
J: "Tak dem na to."
J: "Senk jů for d najs gejm,
very najs spirit...senk jů!"
Č: "Čau, tak sme tady, jak ste
hráli?"

K: "Vyhráli jsme oba zápasy!"
D: "Eště že je s náma ten
Machlín!"
J: "Chlapi, nedávejte si tolik
těch salátů, přežerete se!!!"
B: "...já už fakt nemůžu..."
J: "Já taky ne, sakra..."
J: "To je skoro na spánek, ne?"
D: "Tak dobrou."
D: "Ty jo, slušná snídaně..."
B: "Tak eště na záchod a dem
na to...!!!"
J: "Do....., to snad ne!!!"
J: "Sory fór dis gejm..."
D: "A co na to Machlín?"
D: ":-)))"
B: ":-P"
H: ":-)"
J: ";))))"
H: "Uf to byl den - všechno
jsem prohráli!!!"
D: "Do háje!!!"
B: "CO se dá dělat!"
J: "Já si dám s Machlínem
polívku, co vy chlapi?"
D: "Nezajedem do města?"
B: "Jééé tady to jehezký - ty
krychličky, teda co ty
Holanany všechno nenapadne."
D: "Hrajou pěkně, ale kde je
Bobo?"
J: "Jééé, Bobo, co tady děláš?"
B: "Ále, taksme si tady s
Machlínem pěkně popovídali,
a dem si lehnout."
J: "Tak dobrou."

B: "To snad neni možný - za
celej den ani jeden vyhranej
zápas!"
D: "Chlapi, ještě že je s náma
ten Machlín..."
J: "Dem na véču, ne?"
H: "Sem tak votrávenej, že ten
pivní závod ani snad nedám."
J: "Já teda taky ne, je to pěkný
maso."
B: "Jééééé, hele jak se motá...
:-))"
D: ":-)))))"
H: "Hmmm, tak tohle nebyl
moc spirit..."
J: "No jó, frisbijáci, přece
jenom sou slušný ;)))"
D: "Tak snad už je to na
spánek, ne?"
B+D+J+H: "CHrrrrrrrrrrR"
Č: "Hele mi už asi pojedem,
tak nějak spěcháme..."
J: "GRRRRRRRRRR!!!"
D: "Aspoň, že je tu s náma ten
Machlín."
J: "Senk jů for d gejm...a
máme to za sebou!!!"
B: "Finálko! Dáme? Dáme?"
D+J+B+H: ":-O"
D: "A jedém!!!"
J: "Myslíte, že s náma za rok
pojede MACHLÍN???"
vosa Burton

Poprvé.
Několik let jsem odolával a vymlouval se na všechno
možné. A te musím říct: Burtone sorry, měl jsi pravdu.
Chybičky. Letošní Rotterdam měl jedinou, bylo nás
žalostně málo. Údajně nejmíň za poslední léta. Čtyři z HC, čtyři
ze SPLT a úžasný přítel Machlín, jedním slovem Vosy.
Spolupráce mezi čtyřkami moc nefungovala, komentář
přenechám ostatním. Nemám pro to dost květnatej slovník.
Názor na přítele Machlína je podle mne jediné, na čem jsme se
se SPLT za čtyři dny trvání turnaje schodli.
Přítel Machlín. Chalíl Džibrán řekl: Váš přítel je
odpovědí na vaše potřeby. S Machlínem jsem se seznámil asi
půl hodiny před kap. mítinkem, zrovna jsme hledali nějaké
vhodné a zároveň jakékoliv spoluhráče. Od té chvíle byl s námi
až do konce. Neustále se usmíval, rozséval po hrstech dobrou
náladu a nešetřil vlídným slovem. Při každém zápase dokázal
zabrat, jako kdyby hrál naposled. Nás přitom dokázal nenásilně
strhnout k mnohem většímu nasazení. To je dar. Zdaleko to ale

není všechno. Z každé párty nás unavené doprovázel ke stanům
a tiše počkal, až se ozve čtyřhlasé chrápání. A každé ráno, už od
snídaně, nám svým nevtíravým humorem masíroval ztuhlé svalstvo. Nechci vás tím dlouho otravovat. Pojete příští rok se
mnou - rád vám našeho krajánka představím.
Hra a to ostatní. Nic extra jsme nepředvedli. S cizí
pomocí jsme se "možná neprávem" dostali do horní poloviny
(prvních 16 družstev) a tam už jsme všechno prohráli. Počasí
bylo úžasné. Ani Burton takové nepamatuje. Jídlo a zábava,
Rotterdamský standard = super.
Pojedeš a nebo…Bylo by fajn, kdyby se rokem 99 uzavřel kruh a příští rok nás jelo do Rottru tolik, co poprvé. Nějaké
nápady, jak to zrealizovat už prosakují. Mě se líbí Liborův. Kdo
na podzim řekne, že příští rok jede, ale pak z toho z jakéhokoliv důvodu vycouvá, dostane za trest od Libora koQátko.

vosa Dave

Bratislava
04. - 05. července
4th international ultimate tournament
1999
Byl jednou jeden Slovák,
říkali mu Ďuro. A ten Ďuro
straště rád hrál frisbee. Měl
hodně slovenských kamarádů,
asi tak na dva týmy, kteří s
ním to frisbee hráli.
A tak se jednou stalo, že
začali pořádat turnaje. Už ani
nevím, kolikátý ročník toho
turnaje to byl (asi 4.), ale vím
naprosto jistě, že se konal 3. a
4. července léta páně 1999 v
Bratislavě. Sjela se tam spousta lidí, kromě Slováků taky
Maaři, Rakušani a samozřejmě i Češi. Z Maarů tam byl
slavný Idioteam a ještě jeden
v té době méně známý tým
BUT (Budapest Ultimate
Team). České týmy tam byly
tři: Prague Devils, 3SB a
Mistři - část tehdejší reprezentace. Jak hráli 3SB a
Mistři už nevím, ale o Pd,
Vám, milé frisbeeděti, něco
povím.
Prague Devils, takový slavný
český tým, přivezl na
Slovensko deset skvělých
hráčů a hráček a mezi nimi
jsem byla i já. A nebyli to
ledajací hráči! Všichni z nich
byli veselí, snaživí a poslušní
svému trenérovi, studující
taktiku po několik dní před
turnajem. V sobotu v osm
hodin ráno celý tým Pd jejich
čiperná kapitánka (já) vzbudila, aby byli všichni včas
připraveni na první zápas. Tak
v 9:30 nedočkavě nastoupili
proti MD1 (Mental Discorders 1). Přestože se zdálo, že
pro MD1 je to jednoduše
vyhraný zápas, tak se Práci
moc snažili a malinko je
potrápili. Avšak zápas skončil
výhrou MD1 12:7.
Další zápas je čekal za necelé

dvě hodiny. Soupeř se jmenoval Irrlaufer a přijel až z
Rakouska. Nikdo z Pd ho neznal, proto nervozita a nedočkavost stoupala; ještě
chvíli před zápasem zopakovat taktiku, rozdělit posty a
domluvit se na způsobu hry.
Po celou dobu hry nám trenér
domlouval, co máme hrát a
myslím, že mohl být spokojený. Vše jsme zvládli (samozřejmě až na drobné chybičky) a zvítězili.
Výsledek posledního skupinového zápasu se dal odhadnout ještě před začátkem
utkání. Soupeř si s Pd pohrával až ho úplně rozdrtil.
Práci
však
netruchlili
dlouho, protože večer je čekal
zápas s MD2 (Mental
Discorders 2), na který se bylo
nutné důkladně připravit, aby
bylo snadnější zvítezit. Celý
průběh zápasu si už nepamatuju, ale podle mě jsme
hráli moc dobře. Signály,
které jsme si domluvili, nám
vycházely, nálada v našem i
soupeřově týmu byla skvělá.
Tak jsme MD2 taky porazili.
Po tomto krásném vítězství
nás čekala příjemná sprcha.
Bylo jich tam aspoň dvacet a
teplá voda tekla proudem celý
víkend. Škoda jen, že byla
třicetistupňová vedra, takže
všem stačila tradiční turnajová studená. Kolem deváté
večer přivezli skvělé pizzy a
kdo měl chuQ na slovenský
guláš, mohl si ho dopřát, co
hrdlo ráčilo (prý byl moc
dobrý).
V neděli ráno si tým Pd mohl
drobet pospat, protože hrál až
někdy kolem jedenáctý. Jejich
protivníkem byl český tým

Když se dneska podívám na hodinky, tak je druhýho července. Školáci jedou na prázdniny, pracující jedou do práce a ti co v ní
už jsou, ti jedou odpoledne do Bratislavy na turnájek, kterej slibuje o
něco víc, než jen sedřený těla. Tak protože tam teprve pojedu, tak vám
alespoň řeknu něco o přípravách.V klidu jsem prvního července zjistil,
že mám platnej pas, a tak jsem mohl pohořet snad jen na nestihnutým

Mistrů. Takže zápas začal
poklidně vzájemnou dohodou
o hře. Samozřejmě vyhráli
Mistři, vždyQ to byli přeci mistři naší republiky! No a
poslední zápas, který Práky
čekal, nebyl moc příjemný.
Hráli totiž s BUT, kteří se
nezachovali moc "spiriQácky" a
posílili své řady o čtyři hráče z
mnohem lepšího týmu - z
Idioteamu. To se nám moc
nelíbilo, ale docela slušně
jsme je trápili (můžu všem
poradit - nešel jim útok proti
zónové obraně). Bohužel
jsme zápas nakonec o
chloupek prohráli (stav asi
11:9).
A nakonec v 15:30 bylo
"odpískáno" finále. Napínavá
hra MD1 proti TheBigeZ z
Rakouska. Po prvních třech
bodech, které MD1 nasázel
svému protivníkovi, si TBZ
vzali timeout, po kterém
zahráli moc pěkné dobývání
zóny (vzkaz pro PD: měli
bysme se to taky tak naučit!) a
samozřejmě z toho byl bod.
Při šestém bodě (pro MD1)
Chorche skočil neuvěřitelnou
rybičku pro disk, který by byl
pro naše hráče dávno ztracený (!!!!) a Laco pak chytil
hezkej bod. Další bod padl
Slovákům doslova a do písmene do náručí. Laco totiž
hodil disk do vzduchu a v
levém rohu zóny stáli asi čtyři
černí Slováci a jeden bílý
Rakušan (samozřejmě měli
černé a bílé dresy). A jak si
ten disk plachtil vzduchem,
tak ten Rakušan ho nepřečet
a pak se stalo, že ten disk
spadl Slovákovi rovnou do
náručí. Ale následný bod jim
to TBZ oplatili, i když vlastně

> Výsledky
1 mental discorder 1
2 thebigez
3 idioteam

4 3SB
5 golden ants
6 winona raiders
7 upsaidaisies

8 mistri
9 BUT

10 pd
11 irrlaeufer
12 mental disorder 2
byli ve stejné pozici jako při
minulém bodě - jeden bílej
chytal disk a okolo něj byli tři
černí. Při skóre 8:3 následoval
poločas, po kterém se Rakušani trochu zmátožili a dali 2
body. Zase nastal zvrat, když
gumový Chorche vyrazil
(samo při obraně) disk před
zónou a po timeoutu Mentálové spustili smršQ bodů až k
úplnému vítězství 13:5. Byl to
opravdu moc pěkný zápas a
určitě se bylo na co dívat.
Závěrem bych dodala, že je
moc pěkný pozorovat hru
MD1. Pořád hrají velmi živě,
snaží se všechno chytat, všichni se na hru soustředí, nedělají zbytečné fauly atd. atd.
Myslím, že bychom se od nich
všichni měli co přiučit.
Zazvonil zvoneček a pohádky
je koneček.

Maruška
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autobusu. To je ale ještě ve hvězdách, jestli ho stihnu. Jak jsem už řekl,
dneska tam teprve jedu. No, ale vzal jsem si disk a plavky, takže jsem
za vodou (ještě abych byl za hranicema).A s Mírou, on jediný totiž ví
časovej plán naší cesty,kterej kupoval místenky, máme někde sraz. Ještě
akorát musím zjistit kde a kdy. Tak zbytek z týhle cesty až v pondělí.
Zatím doviděnia.
/ pokračování na protější straně /

Bratislava a repre
Zúčastnil jsem se podruhé pěkného turnaje v Bratislavě. Po loňském poměrně
úspěšném herním vystoupení s Pd jsem
letos do města na Dunaji odjížděl v jiné
roli. První byla shodná s loňskou - jel
jsem si zahrát se svým klubem, druhá
však zcela jiná - podruhé jsem se pokusil
dát dohromady repre družstvo blízké
budoucnosti.
Ad. 1 Před turnajem jsem si dal práci s
přípravou a nakreslil jsem a popsal
několik herně taktických variant, které
bychom měli na turnaji při hře zrealizovat. Ne, že bychom měli soupeře nějakým
novým stylem oslnit či překvapit, ale
chtěl jsem docílit toho, aby družstvo bylo
schopno zahrát nějaký ten signál a
vytvořilo si jako celek nějaké praktické
herní stereotypy. Tyto by mohli být
užitečné všem jednotlivcům při hře s
vyzrálejšími týmy. Pracně připravovaný
materiál jsem s dostatečným předstihem
rozdal všem zúčastněným k prostudování. Realizace mých snah však
dopadla nevalně. Podařilo se nám několikrát úspěšně bránit zónovou obranu. V
útočných
činnostech
jsme
však
neprokázali dostatek schopností uskutečnit plánované úkoly i když soupeři
nebyli příliš zkušení. Jedinou herní
variantou, kterou jsme úspěšně zvládali
byla klasická "lajna" /bohužel je tento
způsob útočení již přežitý/. Z nakreslených variant jsme se pokusili několikrát realizovat "medvěda", ale z asi 15
pokusů se nám podařily tak dva. Jednou
z příčin neúspěchu byla neochota příliš
podrobně materiály prostudovat, druhou byla moje nedokonalost. O tom však
později.
Ad. 2 V Davli jsem se pokusil domluvit s
některými hráči, kteří tvrdili, že jsou
ochotni něco pro rozvoj českého ultimate
do roku 2000 udělat. Našli se tací, kteří
slíbili, že na turnaj pojedou a tak jsem
družstvo přihlásil. Protože jsem zvyklý
nedůvěřovat, tak jsem se ještě jednou

pokusil všechny kontaktovat a dostalo se
mi utvrzení, že slibující pojedou a že
dokonce vezmou někoho navíc. Jaké bylo
moje překvapení, že do Bratislavy čtyři
hráči nedorazili. Stalo se tak, že družstvo
které mělo mít 11 hráčů muselo hrát v
osmi a to jenom proto, že jsme Pd oslabili o Tomáška či Petra. Na lidi s
takovýmto přístupem se již nebudu
obracet. Malý počet hráčů se samozřejmě odrazil i na kvalitě hry zejména v
koncovkách zápasů. / ostatně na stejnou
věc doplatili po zranění Joa i 3SB/.
Vlastní hra těch kteří přijeli byla uspokojivá. Každý odevzdal asi to, co jsem
očekával. Bohužel rozdíly v pojetí hry v
jednotlivých klubech a individuálních
zkušenostech hráčů se ukázaly velice
podstatné. Družstvo se shodlo vlastně jen
při klasickém útoku a osobní obraně. V
družstvu nebyla vůdčí osobnost, která by
určila a dirigovala způsob hry.
Informace, které jsem hráčům před turnajem podal, se ukázaly jako
nedostatečné a opět se tak projevila moje
nedokonalost. O tom však později.
Něco mi přeci jen letošní Blava přinesla.
Opět jsem se přesvědčil o tom, že některé informace o herních způsobech,
které hráčům podávám jsou pravdivé a
jejich dodržování by výrazně zlepšilo
herní úroveň českých klubů. Musel by se
však najít čas informace vstřebat dobře
procvičit a předat je dostatečně kvalitně
dalším. Druhým poznatkem byla hra
Mentálů. V loňském roce jim mohli Pd
konkurovat, ale letos by ani v nejsilnější
sestavě nedokázali hrát vyrovnanou partii. Ke zlepšení nedošlo ani tak ve fyzických schopnostech, ale především v
herních a taktických dovednostech. Tak
dobrou obrannou činnost jsem již dlouho
neviděl. Kromě těsné osobní obrany
/která je základem úspěchu/, dokázali
přidat ještě velkou obětavost. K úspěšné
obranné činnosti se připojil poměrně
dobrý útok bez častých házecích chyb.

Tak som sa vratil zo Slovenska.
Teda počasí tam mají úplně super, na pořádný ultimate až moc. No,
cestu jsem si představoval o něco pohodlnější, rychlejší, ale co se dalo
dělat. Jednou jsme zastavili díky tomu, že řidič nedokázal zařadit
rychlost a tak jsme zpomalovali, až jsme stáli. Nakonec to tam zarval a
my jsme dojeli do Bratislavy. Nemůžu si však odpustit náš neblahý
žertík na Tomáška. Doufám, že se ho to nějakým vážným způsobem
nedotklo.To nic Tomášku, to se vsákne. V Bratislavě bylo docela slušný
vedro, nebo spíš dusno. po malém zorientování se jsme nasedli do
noční linky, kterou jsme spolehlivě dorazili až na místo. Prvního jsem
viděl Danyho s Tomáškem, nemusím popisovat, co měli chvílema v
ruce a chvílema u pusy. No bavili se dobře a tak nebyl důvod se k nim
nepřidat. Koukli jsme na video z loňský Bratislavy a šli jsme spát.
Druhý den jsme zjistili, že nás je jen sedm a tak to nebyla moc přívětivá předpově7. Zápasy ve skupině dopadli jak dopadli. Lépe nekomentovat. Jistý bylo jen to, že do lepší skupiny na druhý den nepos-

Abych je příliš nevychvaloval, musím říci,
že v útočné činnosti jim vystačila základní "lajna" s drobnou úpravou usnadňující
první rozehrání disku. Ultimate se na
Slovensku nerozšiřuje do kvantity, ale do
kvality.
" Později":
Te tedy k sebe kárání. První nedokonalost spočívá v lenosti a netrpělivosti v
trénování. Pohybuji se u hry dlouho a
jsem přesvědčen, že základní věci jsou
pro všechny hráče samozřejmostí.
Bohužel tomu tak není a já nejsem
schopen rychle rozeznat kdo ví o čem to
je, a kdo vše umí ve hře zrealizovat a kdo
ne. Pokud to poznám a dovolím si upozornit na nedostatky, tak se mi málokdy
stane, že dotyční uznají a začnou realizovat. No a kdo by měl sílu nepřijímajícím něco sdělovat desetkrát - takže to
nedělám dost často. Je to chyba a projevuje se tak moje netrpělivost. Lenost
přichází vzápětí po netrpělivosti. Pokud
si spočítám kolik času jsem věnoval
předávání sportovních ultimatových poznatků a kolik z nich padlo do úrodné
půdy tak čas věnovaný této činnosti je
vlastně ztrátový. A proto se nyní na
tréninku
věnuji
radši
vlastnímu
zdokonalení, než potřebnému trénování.
Je to nedokonalost dost podstatná,
zejména když jsem si předsevzal trénovat reprezentanty. Určitě nechci těmito
větami říci, že všechno vím a všechno
umím, jen se snažím to co vím a umím
dát dál, ale někdy to prostě nedělám
protože jsem línej. Snažím se tedy alespoň držet následujícího hesla a doporučoval bych to i dalším.
Chceš-li hýbat světem, pohni nejdříve
sám sebou.
Nemysli si, jak jsi dokonalý a že ti již
nikdo nemá co říkat, protože všechno víš
nejlíp.

díky Papá
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tupujeme. Hodnocení nechám jako obvykle na Papám. Druhý den to se
hrou nevypadalo nijak lépe. Všichni hrajeme, jak se dá, ale v hlavě mi
kromě všech ostatních leží Tomášek (ten článek je snad celej o něm),
kterej hrál jak za PD,tak střídal v našem týmu. Turnaj byl celkově povedenej, zahrál jsem si dobře, koupil jsem si novej disk a skvěle jsem se
pobavil. Co můžu chtít víc. V neděli jsme se s Mírou rozhodli, že
pojedeme vlakem namísto plánovanýho autobusu. Ten jel ale až ve
22:50, tak jsme ještě stačili mrknout na hrad, navštívit "tak trochu
jinou" restauraci a pak už jen frčet domů. Cesta byla v poho a s jedním
přestupem v Ústí jsem se dostal do postele v osm ráno. Ještě že byly
svátky. Tak já se zase začnu věnovat tomu, čemu bych se te7 věnovat
měl. Kromě pěknejch zážitků jsem si přivezl i řadu zkušeností, spálený
záda a rozlámanýho celýho člověka. Tak to je asi všechno a zase někdy
napřečtenou.

Za kapitána SK'92 Jiří

DAVLE
19.
3. ligový turnaj
Tento turnaj bych já osobně mohla charakterizovat příslovím,
na všem zlém se dá objevit něco dobrého, a tak jsem se tedy o
to pokusila.
1. negativum - nacpali mě do Škodovky společně se čtyřmi dalšími lidmi (z toho jeden měl nohu v sádře a druhý v ortéze), dále
tam bylo pět bas piva, dva altánky, věci
těch pěti lidí a další věci potřebné pro
organizaci turnaje. I když jsem si myslela,
že klaustrofobií netrpím, te už vím, jak
konečné
se cítí sardinka v plechovce (nic ve zlém
Karle).
pozitivum - Škodovka se mi předvedla
jako velice vhodný stěhovací vůz.
2. negativum - v sobotu ráno nás bylo pět
a nikdo jiný nepřijížděl. Na druhý zápas
už nás bylo šest a to bohužel bylo maximum tohoto turnaje. Nedělní zápasy
probíhaly opět v pěti.
pozitivum- už dlouho jsem si nezahrála
tak dobře. Nemusela jsem "prudit", že mi
nikdo nenahraje, a že někdo dělá nějaké
riskantní blbosti. (já vím, že se to chlapům
těžko vysvětluje, ale je to tak, mají nějaký
blok nebo co a jak vidí ve hře nabíhat
holku, rozmýšlí si to 10x víc, než u daleko
horšího kluka, i když si to nechtějí připustit.)
3. negativum - nepotkala jsem nikoho, kdo
by se sprchoval v teplé vodě, i když možná
někteří šQastlivci (asi tak tři dle mých
předpokladů) si teplou vodu určitě užili.
Já tedy ne.
pozitivum - v nedělním parném dnu to
bylo rozhodně příjemné osvěžení
4. negativum - večerní reprezentační zápasy, kluky jsem moc
neviděla, takže jen k tomu našemu. Konečné hodnocení od
trenérů vypadalo, jako by ta hra byla čím dál tím horší. VždyQ
to,co jsme hrály v dubnu na soustředění to bylo dost strašný a

- 20. června1999

te najednou hrozná kritika zápasu, který byl stokrát lepší?
Možná to byl nějaký psychologický nátlak, aby se začalo víc
trénovat, proč ale potom bylo to postranní vyzdvihování výkonu
jednotlivých hráček? Mě osobně to obojí teda další působení v
reprezentaci dost znechutilo.
pozitivum- holky bylo to podle mě fakt stokrát lepší, než na
soustředění. Jen tak dál.
5. negativum - večerní zábava jako obvykle, takže nic moc. Obvyklé hospodské
radovánky.
pozitivum - už dlouho jsem se tak hrozně
nepřejedla, ta pizzerie byla opravdu
dobrá.
6. negativum - definitivní rozpad týmu, o
kterém se mi te zdá, že to byl spíš nějaký
špatný vtip. Ne, že bych si to nemyslela už
od začátku, ale předpokládala jsem, že
alespoň dva měsíce činnosti přežije.
pozitivum - od příštího ligového ročníku
nastoupím v novém týmu, který doufám
vydrží déle. Bude to nejkrásnější český
tým.
7. negativum - skončili jsme na posledním
místě ve skupině, to se dalo čekat už v
sobotu ráno.
pozitivum - naštěstí ty dvě skupiny
nehrály mezi sebou, taky jsme mohli být
úplně poslední z týmů, které se zúčastnily.

Výsledky

Tak máme za sebou poslední turnaj této
sezóny, nutno podotknouti, že ligový. Je
tak velice smutné, že se ho náš tým
nezůčastnil, protože prostředí, ve kterém
se tentokrát hrálo, bylo naprosto bez
chyby. Důvody neůčasti patří spíše do
keců-heců a tak tady o nich pomlčíme. Já
jsem se nakonec na turnaju vydal
společně s Vítkem a dvěma slečnami,
každý za jiným účelem.Vítek si ve skrytu
duše myslel, že stihne schůzi výboru. Ta
myšlenka se pomalu, ale jistě začala
vytrácet Vítkovi z hlavy už v době odjezdu z Chomáče a tak se spokojil s pouhou,
asi tříhodinovou, účastí bez schůze.

1.
2.
3.
4.
5.

jarní ligy
Prague Lions
Terrible Monkeys
3SB
Prague devils
Jak Hluboko?

6.
7.
8.
9.
10.

SPLT
P7
Prague devils 2
Medici
Kancel

Všichni mi určitě potvrdí, že Davle je
krásná, i když se moc nepovede počasí.
Škoda, že tam nepřijelo víc lidí a škoda,že
jich nepřijelo víc do toho dnes už neexistujícího týmu.
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Děvčata se zas až tak o svou účast na
večerním zápase holek tolik neobávali.
vyjádření jedné z nich "Když nepojede
Andy, nepojedu já." projevovalo dost
lítosti nad popřípadě promeškaným
zápasem. S těmito pocity jsem vyrážel i já
těžce nepřipraven na zápas kluků
snažících se o repre. Sice jsem neměl
věci, ale Steve se osvědčil jako velmi
dobrý sponzor, nebo spíš surer bazar. No
nato, že jsem neměl vůbec nic, jsem
sehnal úplně všechno. Neřísluší mi ten
zápas komentovat očima Papáho, přesto
pár slov o něm ztratím. Nesehranost, ne
příliš zmáknutá fyzická kondice a počasí

Kristína

a bioritmus a já nevím, na co bych se ještě
vymlouval, ale to už je snad všem jasný,
jak to vypadalo. Přesto to byl jeden z
mála zápasů, který mi za posledních pár
měsíců něco dal. No potom už zbývalo
zajít akorát tradičně na nějakej ten kus
jídla. Navíc, ten kus, co jsem dostal já byl
skutečně dobrej (díky Martino). A pak už
jen romantická večerní jízda zpátky do
Chomáče. Jó přátelé, výlet to byl pěknej.
Moc se mi líbil. Akorát bych si ho rád
udělal
někdy
trošičku
delší.
Čaoues z Chomáče
Za Kapitána SK'92- Jiří

Portugalsko

Bar do peixe/lisabon
pick up beach tournament
17. - 20. Červen 1999

Druhý

písek

Slyšel jsem o Rostoku, hrál v Rimini a
těšil do Bar do Peixe. Po zkušenostech s
Rimini jsem doufal v hebký písek a
spousty rybiček. Rybičky se vyplnily, ale
hrát se muselo v ponožkách…

dokresluje zapadající sluníčko. Kolem
21.00 nás autobus odváží do kempu
vzdáleném 10-15min jízdy. Dá se jít i po
pláži, ale je to tak kolem 45 min
namáhavé chůze pískem.

Vřele doporučuji.
(http://www.ultilinks.com/flubberguts/)

Nejhorší na celém tomto turnaji je jeho
vzdálenost od Malešic. Nejdřív musíte do
Paříže a potom do Lisabonu. Celkem tak
4.5 hodiny cestování v letadle. Pak už jen
50 minut autobusem (taky s přestupem)
a jste 5 minut od "hřiště" - tedy od nádherné pláže bez turistů, bez odpadků na
zemi, ale hlavně s perfektním barem "do
Peixe" (nebo-li rybím).
Nejdříve je třeba vytvořit týmy - lístečky
se jmény se zamíchají a vidím, že jsem s
Onnem, kterého mnozí znáte. Další lidi z
mého týmu jsou: Angličani, jeden chlapík
z Aljašky, portugalská Kanaanka,
němec a Američan. Prostě pohoda.

Další hrací dny jsou hodně podobné,
tedy: sluníčko (pořád), snídaně, hra
(odehráli jsme celkem 11 zápasů z toho
2x vyhráli), pohoda. Jediné co se mění
jsou moje chodidla. Jak už jsem napsal
hrálo se v ponožkách. Na rozdíl od
Paganella je zdejší písek hrubšího zrna a
taky od sluníčka dost pálí. Bosky hrají jen
drsoňové, mezi které se nepočítám.
Přesto začínají rašit puchýře a promlouvat ke mně.
Večer je pokaždé párty a je vždy spojena
s večeří: grilovali jsme maso, zašli do
restaurace na něco ex-portugalského a
poslední večer byla party v již zmíněném
baru (nejlepší).

Pro příště doporučuji domluvit se tak 5
lidí a pronajmout nějakou káru s
možností
trochu
procestovat
Portugalsko. Stopem to jde taky, ale
místní na mávající ještě úplně zvyklí nejsou, takže to nejde na moc velké
vzdálenosti.

Tento den nás čeká jen jeden zápas a tak
si s chutí zahrajem. Je však poznat, že
90% lidí přijelo za pohodou, oceánem a
kamarádama. Ultimate je to co jim to
bude zpestřovat a to co je dává dohromady. Žádný nervy - pohoda. Po zápase
se jde jako u nás na pivo či sangriju.
Opravdu nádhera pozorovat honící se
lidi od barového stolečku pod širým
nebem. Všechno až téměř kýčovitě

Asi bych ještě neměl zapomenout na světové mistrovství ve flubber guts! Znáte to
všichni. Jednu ruku za záda a disk hodit
tak aby díky různým obratů soupeř tou
jednou rukou nechytil. Tady to Patrik
(pořadatel) dotáhl do konce. Hrálo se ve
dvojicích a chytat se mohlo jakoukoliv
rukou, ale jen jednou. Všechno umocňovali rybičky, které jsou na písku radost.

ToQ asi tak o čem byl letošní turnaj v
Portugalsku.

Ten kdo nyní jen drobet zapřemýšlel o
příštím roce tak doporučuji nejet do
Rimini (Portugalsko mi přišlo o mnohem
více zajímavější) a ušetřené peníze dát do
Portugalska, ale hlavně se včas registrujte. 2 měsíce předem je pozdě - beznadějně plno.
A malý kvíz na závěr: Kolik má PAF
(Portugalská asociace frisbee) členů;
resp. kolik je aktivních hráčů frisbee v
Portugalsku?

Ruda
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čí je to dítě?
p7 Vás zvou na prázdninový turnaj,
který se koná ve dnech
31.7. - 1.8. 1999
na rugbyovém hřišti v Praze Petrovicích
kontakt: ringel@vol.cz
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ˆ
1. golfovy
` turnaj
CeskÈ Budejovice

26.6. - 27.6. 1999

Golfik v ČB
V patek jsem to zapích v práci a pomalu
vyrazil vlakem do Budějek. Sraz jsme
měli v Zepelinu, takže jsem neměl strach,
že bych to nenašel. Když jsem tam
konečně přijel, všichni už tam byli. Pili
pivo a řešili si to svoje. Nejdřív jsem si
myslel, že se trochu najím. Prohlíd jsem
si jidelní lístek a usoudil, že nemusím
pořád jenom jíst, že se můžu taky jednou
napít. To jsem posléze udělal. Jak si tak
sedím a piju pivo, rozlítnou se baroví
povaleči a do místnosti vchází Burton &
Prcík. Srdečně jsme se přivítali a Prc
bezděčně ubalil. Burton přivez nový golfový disky, takže jsem si ihned vybral putter. Někteří nezasvěcení jako třeba
Davídek se trošku podivovali nad tím, že
chlapík kterej nemá na večeři si bez
rozmyslu koupí putter za cca 300 Kč.
Hravě jsem je odbyl větou, že po zítřejším golfu se taky přestanou rozmejšlet a
při té příležitosti se zvesela zasmál jejich
plánu absolvovat celej turnaj s diskem na
ultimate. Měl jsem několik piv na lačno
a Prcik balil dalšího džoše, jako by se
nechumelilo. Usoudil jsem, že nastal můj
čas. Ostatně, už nebyl u stolu nikdo, kdo
by nevěděl, že jsem nenašel svoje golfový
disky a že mám jen dva putry jeden fungl
novej a jeden gumovej. Zved jsem se, na
tváři výraz, že jako vím kudy do pohody a
následoval skupinku ostatních konzumentů na odpočívadlo o patro vejš, abych
si s nimi pěkně odpočnul. Zde jsem se
stal svědkem souboje několika stíhaček
vyzbrojených shotguny. Trochu se mi
zatočila hlava. Takto jsem si odpočinul
celkem třikrát nebo čtyřikrát. Pohoda se
nezadržitelně blížila. Tentokrat jsem se ji
však nedočkal. Dřiv mi totiž pěkně fouklo pod tašky. Asi za pul hodinky jsem
přestal omdlívat, sněd sušenky máslovky
a pozoruhodně pookřál. To mi umožnilo
odebrat se s ostatními nejprve do Singru
a posléze do Vrtule. Pokud si ještě něco

pamatuji, zde se již nic mimořádnýho
nestalo a tak jsme se v brzkých ranních
hodinách vydali k Márovi, kde jsem usnul
jako špalek.
Ráno bylo nádherný. Ze všeho jsem se
vyspal, nebylo mi vůbec špatně a před
sebou jsem měl pouze golfový turnaj.
Prostě paráda. Uvědomil jsem si jak se
hrozně těším a znovu si zopakoval svoje
nejčastější chyby, který pořád dělám, ale
kterých se tentokrát absolutně vystříhám.
Napsal jsem si je na papírek a rozhodl se,
že před každým hodem si ten papírek
přečtu, abych zůstal bdělý. Obsah
papírku byl asi tento:
Na co si mám při golfu dát největší pozor
1. Nenechat se strhnout
2. Házet jenom hody, který jsou jistý, i
kdyby měly bej krátký
3. Nenechat se strhnout
4. Nesnažit se nikomu vyrovnat
5. Nenechat se strhnout
6. Dojít si před gofem na velkou (to jsem
si napsal jinak)
Nasnídali jsme se v bufiku na náměstí a
vydali se do Stromovky. A pak si dete a
říkáte čau, čau, čau a není to zdvořilostní
fráze a už držíte v ruce plánek rozmístění
jamek. To orientačního běžce nikdy neurazí. Rychle jsem si vypůjčil dva disky.
Jeden byl Carlosuv novej. Znate to novej
disk je vždycky problém, tak jsme ho s
Carlosem trochu prolítali. S tímhle
diskem, ale žádnej problém nebyl.
(Kometa Discraft vřele doporučuju).
Klidně s ním hraj, ale na nějaký hody si
ho pučím, řek mi Carlos a mě bylo jasný,
že si musí hledat jinej driver. A byl tu
výhoz na první jamku.
Rychle si přečtu kartičku a vrham, žádná
sláva. Aspoň vím, jak tenhle novej disk
lítá.
Rychle si přečtu kartičku a vrham, žádná

> Výsledky
Burton + 11
Carlos + 12
Tom ^ + 13
Marták + 13
Dany
+ 14
Davídek + 17
Mezsány + 18
Dave
+ 21
Bobo
+ 23
Cíca
+ 25
^Veronika + 26
Stepán + 27
Prcík + 29
Kristína + 32
Wacki + 33
Ka^milka + 43
Jezura + 51
Mára
^neúplný výsledek
Soltís
neúplný výsledek

19,00
18,00
16,50
16,50
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00

sláva. Aspoň
vím, jak tenhle novej disk
lítá.
Rychle si pře2,00
čtu kartičku a
vrham, žádná
sláva. Aspoň
1,00
vím, jak tenhle novej disk
lítá. Pauza na oběd.
Tak tohle ne. Jako kdybych tu kartičku
vůbec nečet a ten disk lítá pokaždý jinak.
V průběžným hodnocení jsem daleko v
zadu za Kristínou i Verčou. Holky, který
to hrajou poprvé v životě. Žádná sláva.
Přečtu si kartičku a zahazuju ji. Teorie
dobrá, ale asi se neproměňuje v praxi
pouhým čtením. Tak si slibuju, že to, co
umím už nazpaměQ, uvedu v realitu po
obědě. Lehce pokonverzuji s Karolínou a
je tu další výhoz. Stejný jamky, takže si
můžu porovnávat výsledky s prvním
kolem. Většinou jsem horší. S hrůzou
pozoruju, jak se počet zbývajících jamek
tenčí a to, co bych chtěl, to o čem přesně
vím, jak se dělá, se stále nedaří. No, není
to tak hrozný, te mi to třeba letělo jak
jsem si naplánoval. Te zas ne.
Turnaj, alespoň ta sportovní část končí,
jdem si sednout do zahradní restauračky
něco pojíst, popít a zahrát si bolívii. Po
čtyřech hodinách v tom jedu znovu.
Docází mi papír, takže rychle. Singer,
Vrtule, kde naprosto výborně hráli. Tam
jsem se trošku protancoval asi do 4.00 do
rána a do úplný střízlivosti. Ráno se
probudím u Davídka a je mi blbě, jako
kdybych šel spát totálně zmazanej. Je mi
to divný. Jedu domů vlakem, asi 10 hodin
a přivážím si pěknou hnisavou angínu.
Neumřu, protože v sobotu jedu do Tater.

wacki

DISKY NA DLOUHOU VZDáLENOST
( DRIVERS, FLYERS )

Golfový

informace o discích byly staženy z katalogu firmy The Wright life

#1 FLYER - stabilní disk na maximální vzdálenost.
(177 gr. max.)

#1 SLICE

#3 FLYER - výborný stabilní disk

#1 HELIX - hyperstabilní disk pro
delší vzádlenosti, předvídatelný.
(178 gr. max.)

pro střední až dlouhé vzdálenosti.
(185 gr. max.)

Koutek

V tomto čísle Vám představujeme poslední výnznamnou firmu v oblasti golfových disků,
kterou je LIGHTNING DISCS. Tato firma se specializuje především na disky, které se
používají na dlouhou vzdálenost a které jsou poměrně oblíbené (zeptejte se Burtona).
Touto firmou také končí představování jednotlivých golfáků, což ale neznamená, že
končí golfový koutek, protože Vám budeme i nadále přinášet nové zprávy a zajímavosti
z golfo-vého světa. Je velká škoda, že na golf. turnaj do ČB přijelo tak málo lidí. Přijeli
tam vlastně jenom golfisti co se schází v Praze na Jarryho golf. mem. plus lidi z
Budějovic, kteří ten turnaj pořádali. Myslím, že celý víkend byl hodně v pohodě a byla
to výborná šance si to zkusit s golfovym diskem. Je vidět, že když nějakej turnaj není
liga nebo turnaj s kva-litním zahraničním obsazením, tak si radši najdete nějakou jinou
činnost. Nakonec je to vaše věc pro co se rozhodnete, ale je to fakt škoda, jak pro celý
Frisbee, tak i pro Vás, protože Disc-Golf je skvělá zábava.

- hypostabilní disk pro delší vzdálenosti. Předvídatelný let ve vyšších rychlostech a v
nižších rychlostech se vrací hyperstabilně.
(187 gr. max.)
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DOHAZOVACÍ DISKY
( PUTTERS )

UPSHOT - lehce hypostabilní disk pro
krátkou vzdálenost a na dohazování. Bude létat
rovně při nízkých rychlostech.
(179 gr. max.)

#1 HOOKSHOT - hyperstabilní disk pro delší vzdálenosti. Trošku
větší disk, pro který je charakteristicky zahnutý let. (184 gr. max.)

#2 HOOKSHOT - velmi rychlý, hyperstabilní disk na delší
vzdálenost. Má výbornou stabilitu ve
větru. (180 gr. max.)

PROFIL DISKU NA
DLOUHOU VZDáLENOST

#1 ROLLER - hypostabilní při
vyšších rychlostech. Velmi přesný na
rolování.
(177 gr. max.)
#1 DRIVER - jiný, stabilní disk na
maximální vzdálenosti, velmi pevný a
předvídatelný.
(177 gr. max.)
PROFIL DOHAZOVACíHO
DISKU

RUBBER PUTTER - lehce hyperstabilní dohazovací disk. Plave na vodě.
(177 gr. max.)

Pro všechny
zájemce o golfové
disky je tu stále
možnost si je zakoupiti. A to u Burtona.
/má cca 20 disků/
Janekb@nova-tv.cz

S
stabilní (stable)

hypostabilní (understable)

hyperstabilní (overstable)

C

I

Jarryho golfový
2.

M

E

M

O

R

I

Á

L

konečné pořadí

Druhý ročník nebo chcete-li druhé kolo Jarryho golfového memoriálu vyhrál opět Daniel
Hokeš (zvaný Hektor nebo také diskobolos Dany). Tentokrát měl ale namále, protože
zvítězil o pouhých dva a půl bodu před golfistou Janem Bechyněm (Burton). Je také nutné
vyzdvihnout našeho výborného kamaráda do pohody i nepohody Machlína, který se
zůčastnil téměř všech kol a byl nám výborným bavičem i rádcem bez kterého bychom
určitě nepodávali občas až skoro neuvěřitelné výkony. Závěrem snad jen, kdyby někdo
měl chuP se k nám připojit do 3. kola JGM, které začalo 26.7.99 má dveře otevřené.
7.6.

14.6

21.6.

ČB

CELKEM

Dany

HRÁČ

11,0

9,0

3,0

9,5

7,0

7,0

7,0

6,0

7,0

-

-

4,5

5,5

6,0

8,0

15,0

105,5

Burton

10,0

5,5

-

9,5

4,0

8,5

6,0

-

6,0

7,0

5,0

1,5

7,0

5,0

9,0

19,0

103,0

Carlos

12,0

3,0

6,0

8,0

5,5

10,0

9,0

-

4,5

9,0

-

-

-

-

7,0

18,0

92,0

-

5,5

7,0

7,0

8,0

-

8,0

-

8,0

-

6,0

7,0

8,0

4,0

6,0

16,5

91,0

Mezsány

8,0

7,0

4,5

-

-

8,5

5,0

7,0

3,0

10,0

7,0

6,0

4,0

2,5

3,5

13,0

89,0

Mar7ák

8,0

4,0

4,5

4,0

3,0

5,0

3,5

-

4,5

2,0

3,0

3,0

2,0

2,5

5,0

16,5

70,5

Bobo

6,0

8,0

2,0

5,0

2,0

3,5

3,5

3,5

-

5,5

4,0

4,5

5,5

-

1,0

11,0

65,0

Dave

8,0

-

1,0

6,0

-

3,5

-

5,0

-

3,0

-

-

3,0

-

-

12,0

41,5

Štěpán

4,5

-

-

3,0

5,5

-

-

-

1,0

8,0

1,0

-

-

-

2,0

8,0

33,0

Prcík

-

-

-

-

-

-

1,0

-

2,0

4,0

2,0

1,5

1,0

1,0

3,5

7,0

23,0

Wacki

1,0

2,0

-

2,0

1,0

6,0

2,0

2,0

-

1,0

-

-

-

-

-

5,0

22,0

Jarry

4,5

-

-

-

-

-

-

-

-

5,5

-

-

-

-

-

-

10,0

Libča

3,0

1,0

-

-

-

2,0

-

3,5

-

-

-

-

-

-

-

-

9,5

-

-

-

-

-

-

-

1,0

-

-

-

-

-

-

-

4,0

5,0

Libor

2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,0

Ká7a

-

-

-

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

Tom

Kamilka

4.1.

24.1. 31.1.

7.2.

14.2. 27.3. 11.4. 18.4. 25.4. 10.5. 24.5. 31.5.

pokračování rozhovoru s Mírou Buršou ze strany 7
MS 2000 - téma aktuální,
přihlásil si se do reprezentace?
Do repre jsem se přihlásil.
Možná i proto, že jsem chvíli
hrál s Hot Frog a tam jsme se
celkem dobře sešli a rozuměli
si. Byla tam chuQ hrát a
zkoušet. Poslouchat pokyny.
Poprosil bych i ostatní, aby jeli
na soustředění repre a prokonzultovali s trenéry jejich
zkušenosti a názory.
Změnil se tvůj přístup k
tréningu, nebo jinak, připravuješ se nějak na MS?
Dost dlouho jsem chodil na
tréninky si odpočinout. Zjistil
jsem, že i když přijdu k Papámu na tělocvik "unaven", že
tam něco uhraji. To se musí
změnit. I když člověk (ten
můj) trénuje o víkendu a
přidá k tomu ten tělocvik, je
to málo. Svoje slabiny víceméně znám.
Dost velkou vážnost přikládám takovému tomu pozitivnímu myšlení, podpory a
vzájemného hecování. Asi v
každém týmu se najde člověk,
který svými výroky a cho-

váním dokáže celý tým rozložit. Bohužel nejinak tomu
bylo i u Hot Frog. Věřím, že si
budeme věřit!
Jaký výsledek na MS by byl
pro tebe byl uspokojivý?
Na tuhle otázku neumím
přímo odpovědět. Přiznám se,
že budu rád, když na sobě a
na ostatních uvidím herní a
fyzické zlepšení.
Jistě si četl nové změny
pravidel - líbí se ti, či nikoliv?
Z těch starších bych vyzvedl
povolení obouručního chytání
disku. Ono to snad ani
zakázáno nebylo, ale co
kdyby!
Nové změny. Je mi proti srsti
jakýkoliv rozhodčí. Proti
tomu jsem jednoznačně.
Stačí, když na mě řve z lajny
coach. Se zvednutím výhozu a
s rohovými disky ale taky moc
nesouhlasím. Vyhazující tým
ztrácí výhodu, když to "umí
vyhodit". Ano, pokud jde disk
někam do pole, použijte klidně nový disk. Ale odmítám
argumentaci typu, že je nutné
tento sport medializovat a
proto musí být neustále akce,

něco se na obrazovce dít.
Nepatříš mezi ty, kteří by
objížděli zahraniční turnaje,
myslíš, že ti stačí zkušenosti z
ČR?
Rozhodně bychom jako repre
měli začít trénovat spolu.
Holky jsou na dobré cestě.
Absolvovaly jedno soustředění a několik společných
zápasů. My mám za sebou
kariéru Hot Frog minulou
sezónu.
K těm zahraničním turnajům.
(Finanční a časové problémy
už každého unavují, tak to
nebudu pitvat.) Moc mě mrzí,
že jsme tento rok nejeli na
turnaj do Halle. Moc jsem se
tam těšil. Stálo před námi
takové menší dilema. Jelikož
naše hráčky jsou finančně
závislé, bylo nutné provést
volbu zda jet do Čestlic nebo
do Halle. Nedokázal jsem je
přesvědčit. Myslím, že měly
šanci na mnohem lepší
umístění než v Čestlicích.
Doufal jsem, že si zahrajeme
jako minulý rok s Hot Frog a
vyhrajeme. Bohužel jsme
neodjeli ani jako složený tým
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Chomutov-Praha.
Myslím, že toho již bylo dost chtěl bys nakonec něco
vzkázat, říct, či zeptat se?
Ještě před úplným závěrem
bych chtěl poděkovat všem,
kteří měli kdy co do činění s
Frisbee. Nebudu jmenovat.
Každý přispěl co mohl. Co
chtěl. Někdo více, někdo
méně. Zkusil jsem si pro
každé písmeno abecedy vzpomenout na nějaké jméno či
přezdívku Frisbíjáka, Frisbíjačky, na nějakou věc nebo
časopis související s Frisbee.
Až na nějaká písmena se to
povedlo.
K tomuto mému mentálnímu
výjevu, vznikajícím za převahy
alfa vln v mozku, dokončeného ve 3 ráno: Pořádně ani
nevím, co jsem psal. Vím jen
to, že kdybych se vrátil a
přečetl si to, mnoho bych
změnil. Ale to bych Vás
možná o mnoho ochudil.
Možná ne. Kdybych se bavil
naživo, dopadlo by to jinak.
Tak k tomu prosím přistupujte.
Díky za rozhovor

Ahoj kucíííííí a holky
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Dneska bych vám vám chtěl vyprávět pohádku
o několika málo uličnících, kteří, dnes již značnou část svého života ( alespoň z mého pohledu ), věnovali placičce, za kterou tak usilovně
běhají.
Ten největší syčák - nějakej Vítek ( bacha na
jeho svatý jméno, on takovej není ), tak ten se
za touhle lítající věcí honí ze všech uličníků
nejvíc. Nerad někoho vychvaluju, ale tenhle
chlap pro mě znamená strašně moc. Nebudu
tady popisovat jeho vlastnosti, to se nesluší,
spíš bych mu chtěl mým jménem poděkovat,
že strávil s náma-North Kites tolik času a tolik
nás toho naučil, že si zaslouží alespoň
malilinkaté poděkování. Když si promítnu
celou tu dobu, co snámi strávil na
soustředěních turnajích a jiných akcích, musím
smeknout alespoň pomyslný klobouk s hlavy.
To samozřejmě nepočítám čas strávený
přípravou takovejch věcí. Nemá smysl toho

uličníka ještě více pomlouvat, to každý umí
sám nejlíp. Ten, kdo ho aspoň trochu zná- ten
ví.
O něco hodnější, i když taky pěkná sv..., je
Míra. Ten má za sebou taky hodně práce, ale
spíš tý, kterou nikdo nevidí. Stará se o věci,
které s naším klubem úzce souvisí, málokdo
však o nich ví a ještě míň lidí by to dokázalo
ocenit. Ale i ten patřil, patří a bude patřit do
North Kites a tím pádem taky do Ultimate.
Moje maličkost nestojí za zmínku a tak se s
váma rozloučím.
Na závěr bych chtěl říct, že tímto článkem
opěvuju jenom tyhle a přitom je v našem
Ultimate víc takovejch lidí. Samozřejmě o nich
vím, ale tohle je takový zastavení tady u nás v
Chomáči.
Tak zase někdy jindy, u jiný pohádky. Dobrou
noc děti
Dobrou noc strýčku Fido - Jiří z Kanclu

‘99

Soustředění

Ženské a

Mužské

reprezentace
TERMÍN
MÍSTO KONÁNÍ
UBYTOVÁNÍ
STRAVA
CENA
SRAZ
KONEC
DOPRAVA

: 29. 8. - 3. 9. 1999
: r.s. POSSELT, Sýkořice (mezi Rakovníkem a Berounem)n. vzdálenosti : Praha cca 30 m,
Beroun cca 20 km,Rakovník cca 25 km
: 2 - 5 lůžkové pokoje a 4 lůžkové chaty
: 3 x denně nebo 2 x denně
: 1.000-1.100 Kč - podle výše nájmu za hřiště (plná penze), 800-900 Kč (polopenze-sn.+ve.)
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi /polopenzi/ a pronájem hřiště.
: 29. 8. ve 12.00 hod. v místě konání soustř.
: 3. 9. ve 13.00 hod.
: autem : z Prahy - Beroun - Nižbor - Sýkořice, hned za "konečnou" cedulí Sýkořice odbočit dole
va, cca po 200 m u křížku doprava, poté sjet až téměř k řece a na poslední křižovatce je už malý
ukazatel doprava ke středisku.
: z Č.B.- Vodňany - Písek - Příbram - Zdice - Beroun a dále viz výše.
busem : Praha (Hradčanská M) - Zbečno, před mostem sejít k řece a poté asi 2,5 km podél řeky
až ke středisku.
vlakem : Praha - Beroun (přestup směr Rakovník) - Zbečno, poté pěšky přes most, za mostem
sejít k řece a dále viz busem.

! V případě orientační krize - tel. do r.s.: 0313-554 890 !
!!! Z organizačních důvodů je naprosto nutné přihlásit se do 22. 8. !!!
na E-mail : vit.gri@iol.cz nebo písemně na adresu : SPORTKLUB 92, P.O. BOX 32, 430 05 Chomutov
nebo faxem na č. 0602-407 891

Z Á V A Z N Á

P Ř I H L Á Š K A

Jméno a příjmení : ____________________________ tel.___________ E-mail :__________
Adresa : ________________________________________________ r.č. ______________
Účast ve dnech :____________

plná penze / polopenze

pozn.______________________

golfový turnaj v
Českých Budějovicích
Ve Stromovce bylo dobře.
A na fotografii vlevo je vítěz tohoto prvního golfového turnaje golfista Burton.
A na fotografii v pravo je pro změnu vítěz prvních dvou ročníků
Jarryho golfového memoriálu - golfista Dany.
A na fotografii vpravo dole jsou taky golfisti.

V

červnu se konaly v Protisku
(firma Protisk plus) stavební
úpravy a my jsme nemohli
pracovat. Namísto nějakého
nouzového řešení jsme radši
jeden měsíc vynechali. Nyní máte
tedy před sebou červencové číslo,
vonící létem, rozšířené o červnové články.

Z

a první šest měsíců tohoto
roku, nepřišla do redakce
jediná fotka do soutěže, ani
jediná fotka jen tak do Pasti.
Proto musím, ač nerad (jistě
spousta z vás zaplesá vítězstvím),
upravit pravidla: Do soutěže je
přijata každá fotografie (či
diapozitiv), která se v redakci
objeví.

červenec - Kamilka Pelichová
(golfistka)

A

Dave

K
K
K
K

aždý ví, co dělá fo6ák,
každá trafika má filmy,
každý ví, co je to minilab
aždý to může zmáčknout

ULTIMATE-FOTO‘99

ULTIMATE-FOTO‘99

ÚSMĚV z MĚSÍCE

ktuálně. Venku je krásně
teplo, vítr téměř nefouká,
fotbalová hřiště zejou
prázdnotou a večer je dlouho
vidět. Jak je možný, že za takhle
ideálních podmínek, se nás sešlo
v Chrustenicích sotva 30?!

K
K
K
K

Rozjíždíme novou pravidelnou rubriku

Léto, je léto
Karle, Rudo,
Péo !

Společné foto po posledním utkání - vosy + frantíci.

Hi Guys.

Nech ho bejt, já si ho vodnesu.

Hi Guys.

T

o nám to léto zase uteklo.
Krásnou tečku za ním udělal
Vítek se svým bosonožkovým
turnajem na Máchově jezeře.
Patří mu za to veliké díky a to na
první stránce Pasti. Moc pomocníků totiž nemá a komunikace se
správci pláže není po sezóně
vůbec jednoduchá.

A

po tečce, začíná příští víkend nová kapitola Ultimate
v Čechách - 1. ligový turnaj
nové
sezóny
1999/2000
v Českých Budějovicích. Podle
posledních zpráv je do nového
ročníku zapsáno 8 týmů, z toho
jeden úplně nový. O jeho
založení se zasloužili Libor
a Kristýna. Jmenují se Žlutá
Zimnice, trénují asi půl roku a do
této doby na žádném turnaji
nehráli. Kromě turnaje v ČB bude
na podzim ještě jeden ligový turnaj, pravděpodobně 9. a 10.
října a poslední akcí před
stěhováním pod střechu bude
tradiční Hanouskův 28. říjen.
Mezi tím by se měla ještě
reprezentace zúčastnit turnaje
v Mnichově. O všem Vás budeme
včas
prostřednictvím
Pasti
i n f o r m o v a t .
A proto, a proto … ji čtěte!

takhle lítají Mravce proti Rakousku
a takhle lítá Papá (teprve startuje).

Projíždíme starou pravidelnou rubriku

ÚSMĚV z MĚSÍCE
srpen - Maruška Thong-Peng-Ling
(jak asi dopadla letošní úroda rýže ???)

Dave

IFO

identifikovatelné
létající
objekty

K
K
K
K

aždý ví, co dělá fo@ák,
každá trafika má filmy,
každý ví, co je to minilab
aždý to může zmáčknout

ULTIMATE-FOTO‘99

japak asi poletí Strom ?

ULTIMATE-FOTO‘99

á

á takhle lítají Mentalové proti Idiotům

K
K
K
K

á

Je libo se trochu proletět ?
Ve friesbee máte v zásadě tři možnosti, bu lítáte vy nebo
disk nebo obojí. Jak si to hráči ověřili na turnaji v Bratislavě
sledovalo samozřejmě i všetečné oko naší kamery.

v
í
t t
ě ý
zm
n
ý

... máma
táta
a syn

nad Kačákem vyletělo hejno
ptáků

Česká asociace létajícího
disku:
Prague Devils
Jan Filandr
KTV FEL ČVUT
Technická 2
166 27 - Praha 6
filandr@feld.cvut.cz
02/ 89 32 55

K
O
N
T
A
C
T
Y

kecy

hecy

·Česká reprezentace se soustředila.

3SB
David Novák
Haškova 20
370 04 - České budějovice
David.Novak@cb.ds.mfcr.cz
038/ 347 04

Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00 - Praha 9
centerpr@bohem-net.cz
02/ 628 29 67
Pražská 7
Martina Zralá
Chodská 4
120 00 - Praha 2
p7@seznam.cz
02/ 57 95 03 62 (Libor)

Terrible Monkeys
David Průcha
Penzion Malešice 620/1
Počernická 524
100 00 - Praha 10
prucha@fnkv.cz
02/ 67 16 28 44
SPLT
Jakub Dubský
Stachova 286
149 00 - Praha 4

jakub.dubsky@ccbeverages.com

02/ 794 15 91

Juggers
Břetislav Daněk
Ve svahu 425
793 26 - Vrbno pod Pradědem
0646/ 75 192
SK 92 + Krvinky
Vítek Grigartzik
P. O. Box 328
430 05 - Chomutov
bursam@feld.cvut.cz
0602/ 424 102
Medici
Olda Vlasák
Nad Turbovou 19
150 00 - Praha 5
02/ 57 21 61 96

Žlutá zimnice
Libor Saifrk
02/ 57 95 03 62
l-saifrt@geocities.com
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· Skotsko · Profil
· Máchovo jezero · ČALD
· České Budějovice

X.
09/10 Kněžice
ligový turnaj - pořádá PD
Janekb@nova-tv.cz

XI.
27/28 Schwaigern (D)
3rd Kids Invitational

22-24 Barcelona (E),
Porron Open

XII.
28 Praha
Hanouskův cup
Janekb@nova-tv.cz

30/31 Vídeň
golfový turnaj
bližší inormace poskytuje
Burton nebo Mar(ák

04/05 Wels (A)
Jakob-Nikolaus Indoor
gerald.kalkusch@engel.at

SILVESTR ’00
extrawaganza

3. FRISBEE PLES
contact:
prucha@fnkv.cz

ČAF

a přípravný výbor

ČALD

informují

ČALD se za celou dobu prázdnin nesešla a možná se to nepodaří ani na Mácháči. Děkuji
všem, kteří se pokoušeli během prázdnin o jakékoli aktivity v bafuňařině.
Zahajujeme první soutěžní rok pod hlavičkou ČALD. Zatím je to chaotické, ale doufáme, že se
liga rozběhne dobře. Proběhnou dva podzimní turnaje. Pozvánky snad budou rozeslány včas.
Do soutěže se přihlásilo opět 10 družstev. Jedinou změnou je ukončení činnosti "Jak
hluboko". Tento tým nahradí Žlutá zimnice - coed team.
Letošní ligový poplatek bude zaplacen matrikáři na budějovickém turnaji. Nezapomeňte
na vstupní poplatek ČALD u nových hráčů a jejich přihlášku.

i

EFDF - ČALD

Již podruhé jsme byli požádáni evropskou asociací o pořádání klubového ME.
Návrh je na rok 2001. Musíme evropské asociaci naše rozhodnutí sdělit nejpozději
začátkem října letošního roku. Podmínkou je zajistit ubytování pro cca 800 lidi ve třech kvalitativních úrovních. Druhou podmínkou je zajištění 10-12 ultimatových hřiš( správných
rozměrů.
Tato akce by měla být velkou reklamou pro diskové sporty v české republice a možná
finanční injekcí pro asociaci. Především však těžkým prubířským kamenem našich pořa-

datelských schopností.
Tak co vy na to členové ČALD

kdo pomůže ?

PAST

frisbíjový měsíčník
Redakce:
dave a bartoloměj

Spolupracovali:
papá, maruška, mezsány /Pd/
libor /ŽZ/, (uro /MD/
wacki, carlos, /TM/
kamča /JGM/
9
nter 9.9. 199
Spri
nt a vychází
stpri
e Fa
tiskn
s
past d 100 k
a
nákl

Redakce děkuje:
firmě Protisk plus

...
...

jednou jsem tam tak oslavil narozeniny,
že jsem zvracel celý další den a rozhodně
nehrál,
jednou jsem se tam seznámil s Renatkou,
jednou jsem tam ukradl trenky fotbalistům,
který mi slouží dodnes,

Naše emajlová adresa:

dost vzpomínání, zase budou KNĚŽICE.
PD vás zvou na 2. ligový turnaj
sezóny 1999/2000
Naše majlová adresa:
a to 9. - 10. října 99
Jan Bechyně
contact:
Drahobejlova 37
Praha 9 - Libeň, tel.: 0603/205 331
janekb@nova-tv.cz

prucha@fnkv.cz
janekb@nova-tv.cz
protisk@vol.cz

Fotografové

3

...

internet /WWW/
dave /TM/, tomášek /Pd/,
honza šolta /3SB/

a jednou jsem tam viděl Papáho vypít
decáka Becherovky a Mé&u na kaši
a Jitku jak se pere s Liborem a to stačí.

ˆ
chrustenice 24. - 25.
oslavenecký turnaj
Chrustenická serenáda
"Takže lásko, do Chrustenic se letos
jede jenom s pěti věcma. Z toho
trenky a kopačky jsou povinný.
Nepočítá se disk, peníze a cigára.
Zbytek je na tobě a mimochodem jdou do toho všichni."
No těpic! Po týdnu usilovnýho
opovrhování vším potřebným je tu
závěr: Bez spodního prádla nejedu.
Nemít ponožky - přijdu o vaječníky,
bez svetru a kalhot - leda ke chřipce.
Ohne spacák - jednoduše zmrznu.
Čistit si ráno zuby přesličkou nebo
žvejkou, tak se pozvracím a k tomu
ještě čekám ten každoměsíční problém. A aby toho nebylo málo, jede s
námi pes - misky, oblečení (obojek),
vodítko, jídlo, spací deka, hračky a
různá kousátka proti nudě. Hraju
soutěž 105 věcí….
Letošní ročník Oslaveneckého turnaje proběhl ve zcela originelním
podání. Zúčastnila se pouze hrstička
lidí, ale zřejmě to byla z mléka
smetánka, neboL o to lépe se žlutomodré setkání vydařilo.
Začíná se tradičně hrami v disk
rozličnými. Ultimate, Pičky (s origoš
disky - což je z počátku náramná
psina). Hraje se také jakási nová hra,
se kterou, tuším přiletěl Rudka z
jihu. A pánové ještě hodí lehce
kopýtkem při přátelském fotbálku s
místními.
A te( už voní a praská oheň, buřtíky

1999

cervence

’99

do něj roní mastné slzy a kdo právě
nebuřtuje, mlsá těstovinové saláty. V
téhle chvíli se rodí I. ročník zpěvácké
soutěže nesoucí název ChrustemiDoremi. Co říci? Nezúčastnění,
plačte. Atmoška nepopsatelná, songy
nezapomenutelné. Uvaděči: Přemek
podlaha (Bobo), Uršula Kluková
(Kristína). Porota: Don Carlos, Dr.
Bartoloměj Jahoda, DJ Dejf Pí. Čtyři
klády kol ohně = čtyři zpěvácká
družstva (kla(áci A, B, C, D). Pssst!
To už se nad Kačákem linou tóny
písně o čísi mámě v podání skupiny
Lunetic revival band, při kterém
nechybí mladé mužské obnažené
hrudi a omdlévající fanynky. Dále
zaznívá "oslí kánon" podaný s
bravurním oslím hýkotem. Největší
ocenění se však dostalo muzikálové
písni (jež pěla Máří Magda), která
vznikla v česko-kanadské koprodukci. Obrovský aplaus, vyhodnocení a
předání ceny. 1. Cena - chrustenický
kakáč - věc navýsost praktická.
Následuje nádherný song v interpretaci Mr.ů porotců (popis
zbytečný, kdo neviděl je zkrátka
chudák).
"Zlato, máš strašnou husinu.
Nechceš půjčit svetr?"
"Blázníš?! - Nevíš, že je vyhlášen "No
pučing" od ostatních?"
A už se chlastá, gratuluje, chlastá,
přeje, chlastá, chlastá, …(…"Já si

te(ka nenápadně lehnu, jo, ale ostatním to řekni až tak za dvě až tři
hodiny, aL to nevypadá, že jsem tak
brzo vyměk"…).
Nádherný letní nedělní ráno, rozdávající sluneční úsměvy. Někdo je
ještě zastřen alkoholovou mlhou a
nevidí to. Bác. "Do hodiny bude mít
každej vyřezanou borovou lo(ku,
jinak se nezúčastní I. regaty Kačáku."
Všichni řežou, soustředí se, jazyk
v koutku. Nostalgický okamžik.
VždyL naposledy jsme přeci vyráběli
lo(ku ještě dávno před příchodem
hormonální katastrofy zvané puberta. "Tééé(!" Lodě, lo(ky, parníky a
katamarany už brázdí chrustenické
bahýnko. Plachty z etiket od Ferneta,
Dr. Peppera, Fucking borůvky,
Liptonu tea, atd.. Banda třicátníků
poskakuje v kopřivách s větývkami
v rukou a funí do plachet své lo(ky.
1. cenu (foto v Pasti) získal právem,
s přehledem a neodpustitelně, zaoceánský přítel Marek - gratulujeme.
Následuje stavění jezu (mimochodem zadků na jezu rok od roku
ubývá …?! (Jediným řešením bude
snad rozmnožování těch věrných…).
Je konec. Dopít sud, rozloučit se a
těšit se na příště. Váhavci, neváhejte.
Vy apatičtí, trhněte si …
- Kamílka -

Rekapitulace:
I. ročník CHRUSTEMI-DOREMI - družstvo kla(áků B (Mark (CAN), Jirka
V. (CZE), Linda (CZE), Kamila (CZE)) - muzikálová píseň od Máří Magdy.
I. ročník REGATY KAČÁKU - 1. Mark, 2. Jirka, 3. Dave.
I. ročník NO PUČING aneb max. pět věcí - 1. Carlos (kopny, trenky, spacák,
triko, jedna ponožka - druhá shořela), 2. Dave ( kopny, trenky, spacák, triko,
dvě ponožky) - jiný soutěžící letos nebyl.
Všem gratulujeme !
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Když má náladu, je s ní děsná sranda.
Kdy_ náladu nemá, zabili byste jí.
Je nejmenší ze fšech Frisbijáků v Čechách (až po Vítkovi, samozřejmě).
Má Mé(u. Co říct víc?
Snad jen, že jí mám docela rád. MAŘENU JEDNU.
dlouho před tím, než jsem
začala chodit na tréninky a
vím, že mě to strašně nebavilo. Ale na tom prvním
tréninku jsem zjistila, že v tom
je i nějaká ta technika, že to
není jenom vzít tu placku do
ruky, co nejvíc se rozpřáhnout
a kamsi tím mrsknout. Tak mě
to dost okouzlilo a začalo mě
to bavit.

Když sis poprvé hodila
diskem, věděla jsi, že to je
ono?
Myslím, že už jsem to naznačila. Poprvé jsem si házela

ČESKÁ LIGA vs. SPIRIT -jde
to vůbec dohromady?
ČESKÁ LIGA? Podle mých
informací se do následující
ligy moc týmů nepřihlásilo!

Spirit Of The Game - co to
podle tebe znamená?
Hm. Asi tak. Vždycky, když
jedu na zahraniční turnaj
nebo nějaký cizinci přijedou k
nám, tak mám pocit, že ta
jejich hra je skutečně
založená na Spiritu. Úplně to
z nich číší (samozřejmě to
není pravidlo, ale většinou to
tak je). Ty lidi se chovaj opravdu moc ohleduplně, skutečně
se snažej nefaulovat a když se
to stane, nedělaj z toho
žádnou vědu a prostě si to v
klidu vyřikaj, poplácaj se a
hrajou dál s úsměvem na
rtech. Tady u nás mi to někdy
přijde, že se lidi za to hrozně
nemaj rádi. Při tý hře nedávaj
pozor, kam šlapou a kudy
běhaj. A když do člověka
vrazej, že skoro upadne, tak
se ani neobtěžujou říct aspoň
"sorry". Spíš člověku ještě
vynadaj, co tam dělal, vždyL
ON tam běžel a TY ses měl
dívat! A co hůř, takhle se
k sobě chovaj i mezi spoluhráčema. Nechci tím říct, že
se takhle chovaj Pd. Je pravda, že jsem se s tím u nich taky
setkala, ale rozhodně nejsou
jediný. Můžu říct, že mě to
dost štve. Spirit pro mě znamená hodně a kdyby se Spirit
u nás skutečně uznával víc než
vítězství, tak bych byla moc
šLastná, že jsme v Davli tuhle
cenu dostali. Ale takhle jsem
byla ráda, že si dám toho
velkýho melouna.

Nechci bejt moc zlá, určitě
mám zastaralý informace. Ale
mám pocit, že to některý týmy
ani nezajímá. Myslím liga. A
Spirit? Škoda, že to u nás se
Spiritem nefunguje jako na
Slovensku. Myslím, že většina
týmů by se jich mohla zeptat,
jak "spiriLácky" hrát. Tady u
nás se hraje jenom na
vítězství.
Přemejšlení
o
Spiritu začíná až když na
konci turnaje týmy dostanou
lístečky, aby napsali jméno
týmu - většinou takovýho, ve
kterym mají nejvíc kámošů
nebo zrovna porazil jako jediný Liony. Myslím, Burtone,
že to je to, co ti taky dost vadí.
Někdy si říkám, jestli má u
nás vůbec význam cenu
Spirita udělovat.
Příští
týden
začíná
soustředění reprezentace příprava na MS v roce 2000 máš nějakou představu o tom,
jak by mělo vypadat?
Byla bych ráda, kdyby všichni
poslouchali, co jim trenér říká
a zkoušeli se nad tím
zamyslet. Aby to soustředění
vůbec k něčemu bylo. Myslím,
že David i Papá vědí, jak by
mělo vypadat, aby nám to
něco dalo a abychom to
vydrželi.
Příští rok bude MS ve
Stutgartu, chystáš se reprezentovat ČR?
Chystám.
Protože
mám
dojem, že je to názor většiny,
myslím jet tam. A s individuální přípravou jsem už
začala. Chodím běhat, ale
nevim, jak dlouho mi to
vydrží. U nás na sídlišti se
totiž moc běhat nedá. Když už
tu máme nějaký místo, kde je
víc stromů než baráků, tak je
tam většinou přepejskováno.
Doufám, že v zimě budeme
zase
chodit
běhat
do
Riegráče, i když od nás z Pd
se k tomu nikdo moc nemá.
Ale zase v Praze je dost lidí z
repre, z ženský i mužský, tak
si myslím, že by to mohlo jít.

Marie Borská
/Pd - Praha/

Profil

Jak došlo k setkání - Marie a
Frisbee?
No, to bylo tak. Zrovna jsem
nastoupila
do
druhého
ročníku a to k nám na hodinu
tělocviku přišla paní učitelka,
která měla v ruce papír, na
kterym bylo psáno něco o
lidech, kteří si chodí házet
talířema a taky, že by tihle lidi
byli rádi, kdyby mezi ně přišel
někdo novej. Jelikož jsem si
zrovna asi dva měsíce před
tím taky házela a vůbec mě to
nebavilo, tak jsem si hned
řekla, že nejsem blázen, abych
se do toho hnala. Jenže Lenka
(PišLa) do mě potom hrozně
hučela, že se tam chce jít
podívat a že nechce jít sama.
Byla tím dost nadšená, tak
jsem se nechala ještě chvíli
přemlouvat, a pak jsme se
domluvili, že se tam s ní půjdu
poprvé podívat, ale pak už mě
tam nikdo neuvidí. (Přece
nebudu takovej blázen, abych
si házela nějakým talířem!
Taková votrava!) No, tak
jsme tam šli. Bylo to někdy na
začátku listopadu (myslim, že
to bylo v roce 94), takže jsme
přišli do haly v Riegerových
sadech a že prej máme hned
trénovat. V duchu jsem si
říkala, do čeho mě ta Lenka
navezla! No, ale nevim,
Burtone, jestli jsi to nebyl
zrovna ty, kdo ve mně vzbudil
touhu přijít příště zas. Byl jsi
totiž první, kdo si se mnou
házel a já byla úplně
očarovaná, že ti to tak skvěle
lítá, dokonce jsi házel hody,
který jsem v životě neviděla!
Tak jsem si hned řekla, že to
taky chci umět. Snažila jsem
se to házet, jak nejlíp jsem
uměla a ty jsi nejspíš hrozně
trpěl, když jsem ti to zahodila
někam na druhej konec
tělocvičny (vždycky ses tam
totiž zdržel a trochu se tam
zapovídal).
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reprezentovat ČR?
Hm. Hodně o tom přemejšlím a myslím, že my holky
tam budem všem spíš pro
smích. Neumíme si ani přihrát
natož dávat jeden bod za
druhým. Ale chci s holkama
trénovat a hrát, abychom se to
naučili a mohli jezdit i na jiný
ženský turnaje a až to budeme
umět, tak i na nějaký to mistrovství. V MS v Německu
vidím motivaci pro holky,
který ještě na MS nebyly. A
možná až uviděj, na jaký
úrovni se ve světě hraje, snad
to bude důvod, proč trénovat
víc. Já už jsem na jednom MS
byla a moc se mi tam líbilo,
ale už tenkrát jsme neměli na
to, někoho porazit. A te( se
všechny ty cizinky od tý doby
ještě víc zlepšily a my jsme
zatím na tom ještě hůř. Ale
doufám, že holky budou mít
chuL hrát bez kluků, už třeba
proto, že většina holek u nás
si s klukama moc nezahraje.
Jsi spokojená se svým
mateřským týmem Prague
Devils?
Náš báječný tým Prague
Devils! Mám lidi v Pd ráda,
ale z postoje k tréninkům některejch z nich jsem dost zklamaná. Z mého pohledu je náš
tým rozdělej na dvě nebo víc
částí. Jednu část tvořej
"pardálové", jak důvěrně
oslovuji starší část týmu, pak
tam jsou "mla(oši" + nováčci,
ze kterejch se stanou
"mla(oši", a někde uprostřed
stojí Papá. Řekla bych, že
"pardálové" tréninky flákaj,
jak se dá a "mla(oši" na
tréninku čekaj, co se stane.

pokračovaní na straně 6
Myslíš, že vůbec má smysl

pokračování rozhovoru s Maruškou ze strany 5
Z nováčků se stávaj "mla(oši"
až po dlouhý době, protože je
nikdo nemotivuje a neláká,
aby chodili na tréninky a
samozřejmě jim trvá dlouho,
než přijdou na to, že ultimate
je báječná hra (pokud ovšem
u frisbee vydržej). Nemyslím,
že by tohle měl dělat jeden
člověk, ale, že by se o nováčky
měli starat všichni. A nejvíc ti,
co mají nejvíc zkušeností.
Jenže zkus se, Burtone, zeptat
těch nejzkušenějších třeba
jenom na to, jak se jmenuje ta
dlouhovlasá dívčina, která
k nám chodí už asi tři měsíce!
Myslím, že ani Dany, kterýho
z těch "pardálů" bylo vidět na
trénincích (samozřejmě myslím
před
prázdninama)
nejčastěji, by ti neporadil.
Je to velká škoda, protože si
myslím, že by nás už mohlo
bejt dvakrát tolik. Důkazem
je to, že na jaře k nám přišlo
asi deset novejch lidí a zůstalo
tu maximálně pět a z toho
jeden je ochotnej jet s náma
na každej turnaj. Dost mě to
mrzí. Já když jsem přišla k Pd,
tak to bylo všechno jinak. I
když i te( slýchám, že přibližně v tý době to už taky
nebylo ono. Pamatuju si, že
do mě furt někdo hučel, jak
mám házet, kam mám běhat,
že si mám na turnaji házet co
nejvíc, abych se to rychleji
naučila, že tam mám sledovat
zápasy a kolikrát u mě někdo
byl, aby mi průběh zápasu
vysvětloval. Dneska slýchám
akorát názory, že nováčkové
mají chodit za těma zkušenejma a prosit je, aby je frisbee
milostivě naučili. Ani se jim
nedivim, jakej k tomu mají ti
noví přístup. Naopak se
divim, že se mluví jenom o
tom, že když frisbee u nás
začínalo, že všichni jezdili na
zahraniční turnaje atd. atd.
Určitě už to každej slyšel

aspoň stokrát! Takže kdyby se
přístup některejch lidí v Pd
zlepšil, tak bych s ním byla
docela spokojená.
A vlastně - jsi spokojená s
vývojem Frisbee v ČR?
Myslím, že by se situace u nás
mohla lepšit. Takovej pocit
jsem začala mít loni, když se
v Kněžicích zvolilo představenstvo. Těch pár lidí, kteří
seděli u toho dlouhýho stolu a
domlouvali se, jak frisbee u
nás oživit, na mě udělalo
velkej dojem. A jsem ráda, že
občas jsem přizvána na
schůzi, byL jenom kvůli tomu,
abych oznámila stav na účtě,
že můžu vidět, jak se ti lidi
snažej a staraj o náš "frisbeeblahobit". Jenom by se do
toho měli zapojit i lidi z jinech
týmů, který chtějí frisbee hrát.
Myslím, že tam jsou lidi akorát z Pd, jeden z P7, TM, 3SB
a Kristýna. Myslím, že by to
bylo lepší pro samotný ty
týmy, protože by byly blíž
tomu, co se děje, jaký jsou
starosti se sehnáním disků,
peněz na BEE a vůbec.
Možná, že by se jejich přístup
k tomuhle sportu změnil.
Co je podle tebe důvodem stagnace Frisbee v ČR?
Nezájem lidí, jejich lenost
něco dělat a touha jenom se
s frisbee bavit. Je pravda, že je
to pohodlnější, jenže bez
práce nejsou koláče. A kdo
dneska ve frisbee ty koláče
upeče, tak z nich stejně nic
nemá,
protože
přijdou
kamarádi a všechno mu snědí.
Myslíš si, že je důležité
navštěvovat zahraniční turnaje?
Určitě. Kde jinde bysme měli
získávat nový zkušenosti, nový
taktiky a vůbec?

Týmy v ČR moc na zahraniční
turnaje nejezdí, proč myslíš,
že tomu tak je?
Asi proto, že je snadnější a
levnější jezdit jenom po
Čechách. Já do zahraničí
jezdim ráda, jenže si to te(
nemůžu moc často dopřát. A
kdo tam nejezdí, tak o hodně
přichází. Ale to je každýho
věc, pro co se rozhodne. Je to
pak jeho smůla, že nemá to
srovnání, jak se hraje tady a
jak za hranicema. Myslím, že
se nemusí přece jezdit jenom
na giga turnaje, ale stačí si
párkrát vyjet do Německa
nebo do Rakouska. I tam
jezděj dobrý týmy a není to až
tak moc drahý.
Hraješ radši ve smíšeném
(Coed.), nebo holčičím týmu?
Ani nevim. Když hraju
v Coed., tak mám kolikrát
pocit, že někteří pánové se
mnou nehrajou. Ale když se
sejdou dobrý lidi, který mezi
mnou a klukem nedělaj až
takovej rozdíl, tak mě to
v Coed. baví víc. Hra je rychlejší a taky má trochu vyšší
úroveň. Když hraju s holkama, tak tam zase nikdo nedělá
rozdíly, jestli tahle holka umí
běžet nebo ne a prostě hrajou
všechny. Horší je, že se tou
hrou nechávám moc unášet,
tak občas vyletim. Ale nemyslim to zle, to maj něktrý
jenom takovej pocit. Jenom
prostě chci, abysme se to
naučili, tak se snažim do toho
mluvit. Ale slibuju, že se budu
krotit, abych tím nikomu
nekazila náladu.
Který hod máš nejraději, a
kterého se nejvíc bojíš?
No, tak… asi … přibližně tak
tři roky mě fascinoval forehand, ale poslední dobou mě
baví víc backhand. A kterýho
se nejvíc bojim? Asi každýho,

kterej má letět daleko. A
nejhorší jsou dlouhý overy,
těch se bojim.
Co máš na Ultimate ráda?
Že se člověk může pořád něco
novýho učit, že u tý hry může
přemejšlet, že to není jenom
kopírování nějaký teorie.
Mám ráda ty stavy, když se
týmu povede nějaká pěkná
akce; prostě když se sedum
lidí dohodne, něco provede a
pak je z toho pěknej bodíček.
Nebo když svým náběhem
můžu přelstít někoho, kdo je
dobrej, koho se tak trochu
obávám. Nebo když se mi
povede ubránit disk a tak.
Skákání rybiček se mě moc
netýká, protože se spíš
vždycky rozplácnu, ale stejně
je to dobrej pocit, když u toho
ten disk chytim. Ale taková
rybička v písku, panečku! To
je paráda!
A naopak - vadí ti na něm
něco?
Nevim, myslím, že mi spíš
vadí
přístup
některejch
spoluhráčů. Hodně mi vadí,
když vidím, že třeba tři lidi
v týmu se můžou strhat, aby
něco uhráli a ostatní tam
pobíhaj, jenom tak, aby se
neřeklo. Prostě mi vadí, když
do toho nejdou všichni
naplno. Pak ti ulejváci zkazí
celou hru jenom svojí leností.
Potom občasná bezohlednost
mezi hráčema, o který jsem už
mluvila. Taky mi vadí, že
celkově o frisbee nemůžu
mluvit pozitivněji. Chtěla
bych, aby ve frisbee byly jiný
problémy, třeba koho vybrat
do repre a ne koho sehnat a
přemluvit.
Díky za rozhovor.
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E
5 hodů forehandem, backhandem,
overheadem /meta leží/, Disky musí odhodit v časovém limitu,
počítá se počet úspěšných zásahů.
/maximum 15bodů/

Vytrvalost:

S
T
Y

člunkový běh - cca. 10 úseků v celkové délce
asi 300m, zahájení a cíl v bodě "a"

1.úsek
2.úsek
3.úsek
4.úsek
5.úsek
6.úsek

Házení na dálku:

a-b-a
- 20m
a-c-a
- 50m
a-c-b-c-a - 110m
a-b-c-b-a - 80m
a-c-a
- 50m
a-b-a
- 20m

pět pokusů od každého hodu, počítá se průměr nejlepších tří
hodů /forehand,backhand,overhead/.
Na cíl v únavě: 10 m běh -hod forehandem, 10 m běh - hod
backhandem - toto opakovat 5x /tzn. deset hodů/. Měřit čas a
přičítat 3 sek. Za netrefení cíle. Cíl vzdálen 15 m. velikost
1,5 x 1,5m.

V rohových bodech jsou kužely. Při každém
oběhu se testovaný musí dotknout kuželu
rukou. Měří se čas.

Doporučené pořadí testů: Hod dálka, hod cíl z místa,
rychlost, vytrvalost, hod cíl po při zátěži

Rychlost a obratnost:
krátká dráha s několika úkoly. Start i cíl na stejném místě. Čas
se začíná měřit od prvního kontaktu s doskočnou značkou
/zvonkem/. Cíl při opětovném zazvonění.
Testovaný stojí pod zvonkem /ten je pro každého umístěn 30
cm nad dosahem jedné paže/. Po zazvonění běží k metě
vzdálené 10m, u mety provede kotoul /pád/ běží zpět na start
/10m/ zde je překážka vysoká 50 cm-přeskočí ji, zpět podleze,
běží 10 m tam a zpět a při návratu vyskakuje na zvonek ve výši
50 cm nad jeho dosahem.

Nejsložitější bude překážka na přeskočení a podlezení, ale
objednám takové sloupky s laLkou. Zvoneček jsem vymyslel tak,
že bude 3-3,5 m dlouhá tyč a provázek budem přetahovat podle
každého. V dolní části tyče bude natažen metr.
Nemusíme mít napoprvé tabulky, ale budeme počítat % z
nejlepšího výkonu a podle toho uděláme pořadí a vypracujeme
tabulky třeba ze tří měření.

Házení: z místa na cíl.
Za překážkou 1m do strany je značka pro pivotovou nohu. Ve
vzdálenosti 20 m je cílová meta kterou musí disk proletět
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průběžné pořadí

26.7.

2.8.

9.8.

16.8. 23.8. 30.8.

6.9.

CELKEM

Carlos

6,0

8,0

9,0

10,0

10,0

7,0

11,0

61,0

Tom

8,0

9,0

10,0

11,0

7,0

-

6,5

51,5

Dany

5,0

4,5

8,0

12,0

8,5

5,0

6,5

49,5

Mezsány

9,5

-

5,0

8,5

8,5

6,0

9,5

47,0

Bobo

9,5

7,0

6,0

8,5

6,0

3,0

5,0

45,0

Mar7ák

4,0

3,0

7,0

7,0

2,0

4,0

9,5

36,5

Prcík

2,0

6,0

4,0

5,0

4,0

2,0

8,0

31,0

Burton

7,0

-

-

6,0

4,0

1,0

3,0

21,0

Dave

-

4,5

2,0

-

4,0

-

4,0

14,5

Wacki

3,0

1,0

-

3,5

-

-

1,0

8,5

Libor

1,0

-

3,0

3,5

-

-

-

7,5

Štěpán

-

2,0

-

-

-

-

2,0

4,0

Libča

-

-

1,0

2,0

-

-

-

3,0

Kamilka

-

-

-

-

1,0

-

-

1,0

Mark

-

-

-

1,0

-

-

-

1,0

Jarry

1,0

-

-

-

-

-

-

1,0

Koutek

3.

Golfový

Petrovice ‘99
čí je to dítě?

31.7. - 1.8. 1999

Petrovice ‘99
Tak jsem podlehl tlaku okolí a rozhodl se,
že se pokusím sepsat události související
s mezinárodním turnajem Pražské sedmy
v Petrovicích u Prahy. Marně jsem se
pokoušel vysvětlit redaktorům (a
spolupracovníkům) Pasti, že já nejsem
vhodnou osobou na psaní článků, … ale
všechno marné. Dodnes si vzpomínám na
své žurnalistické začátky na základní
škole, kdy slohová cvičení na hodiny
češtiny byly mou noční můrou. Vás však
moje nářky poprávu nezajímají, neboL Vy
jako předplatitelé máte právo na kvalitní
časopis plný poutavých článků, fotografií,
keců-heců a dalších zajímavých informací. Přesto na Vás apeluji - kdykoli budete
mít chuL napsat něco ze života frisbee
neváhejte sedněte a pište. Redaktory
Pasti tím zcela jistě potěšíte a mě tím
zbavíte bezesných nocí.
Ale zpět k turnaji. Přestože jsem tam
nebyl, předpokládám, že první ultimate
chtiví zájemci začali přijíždět již v pátek
v podvečer. Na stráni nad hřištěm postupně začala růst malá stanová vesnička,
aby frisbee-chtivý lidičkové měli kde
složit hlavy. Sobotní dopoledne již od
rána patřilo té létající věci, za kterou se
všichni tak honíme. Samý začátek turnajové soboty mi bohužel unikl, neboL jsem
přijel s malým zpožděním až po obědě.
Za tento počin jsem si vysloužil nelichotivou přezdívku "fakír mesoš". Musím
podotknout, že oprávněně bez dalšího
objasňování. I přes mojí absenci se naše-

mu týmu podařilo vyhrát obě úvodní
utkání za účasti pouhých sedmi osob.
Válečná porada před samotným turnajem zřejmě stavěla naše ambice na
celkové umístění značně vysoko, čemuž
odpovídal i poněkud chvastounský název
našeho družstva - 1.tým.
Zbytek dne probíhal v poklidu a nám se
podařilo ani jednou nezaváhat, čímž jsme
se v poklidu mohli začít věnovat relaxačním činnostem. Dost dobrým nápadem bylo zajít smočit svá těla do
nedaleké Hostivařské nádrže. Ta se svými
mnoha písčito-bahnitými lagunami
poskytuje vcelku slušné koupání a
zadovádět si s diskem ve vodě není nikdy
na škodu. Tuto radost nemohla zkalit ani
přítomnost desítek rybářů, kteří se mezi
plavci pokoušeli ulovit něco k večeři.
Vzhledem k pozdnímu odpoledni jsme
zavrhli použití plavek, čímž jsme
poněkud rozšířili nudistickou pláž z protějšího břehu. Jedna paní se cítila naší
počinem dotčená a poukazovala na
mravní výchovu nezletilých návštěvníků.
Slušnou formou jsme jí vysvětlili, že se
nás ani ona ani její dcerka bát nemusí a
tím snad milou paní uklidnili.
Cestou zpět na hřiště jsme potkali prototýpka s kytarou, který s mapou Prahy
směřoval k Hostivaři. Ten vida náš frisbee disk pochopil, že nezvolil správný
směr na petrovické hřiště a proto se
k nám s díky připojil. Jak jsme se později
dozvěděli, byl to jeden z členů kapely,

Kratka esej o ucinkovani slovakov v Petroviciach.
Po minulorocnon nadseni z perfektne
zorganizovaneho turnaja v Petroviciach
sme samozrejme nemohli chybat ani
tento rok. A organizatori nas opaet
nesklamali. Zo Slovenska sa zucastnili 2
tymi Mental Discorders a Golden Ants
( ved oficialne viacej zatial ani nemame).
Nasu predturnajovu pripravu sme velmi
nekoordinovali, o to milsie bolo zase sa
stretnut s Mravcami. Pokusil by som sa na
par riadkoch najskor priblizit ucinkovanie
MentalDiscorders a potom par vetami
ohodnotit vykon Zlatych Mravcov,
nakolko priamo do ich kuchyne nevidim.

Mental Discorders:
Z Bratislavy sa nam kvoli dovolenkovym
osialom nepodarilo vyslat plnu zostavu.
Spestrenim bola ucast nasho "stareho
pana" Jeffa, ktory sa objavil po par rokoch
necinnosti. Este ze trio Chorche, Andrej
a ja zrusilo svoju pripravu na WORLDS
v Skotsku a mohli pricestovat. Napriek
tomu nasa zostava nedavala az take velke
sance na obhajobu vlanajsieho prvenstva,
najma po vzhliadnuti zostav nasich superov. Cesta do prahy Autobusom bola fajn.
Vekove rozdiely medzi nasimi hracmi z
nas robia pri cestovani celkom zaujimavu

pokračovaní na protější straně

která nám toho dne měla zpříjemnit
večer. Již tradiční pivní závod pojali
pořadatelé v zimní verzi s kulichem na
hlavě a ponožkami na rukách. Tyto propriety si účastníci štafetového závodu na
startu předávali a každého z nich čekal
stanovený úsek kde na konci na něj
čekala láhev pěnivého moku. Sobotní
večeře se pořadatelé zhostily opravdu
grandiózně. Masové plátky (tuším hovězí
a kuřecí) přírodně připravené na roštu
s výborným chlebem spoustou zeleniny,
kečupků a hořčiček - mňam, mňam přesto, že moc nevečeřím pěkně jsem se
přejedl. Když ještě v pozdních nočních
hodinách Sylva obcházela s mísou těchto
dobrůtek už jsem si ani nedal.
V neděli za stále panujícího horkého
počasí jsme posléze dotáhli turnaj do
vítězného konce. Ve finále jsme se
potkali s do té doby také neporaženým
týmem Alice's a po vcelku kvalitní hře
vyhráli i tento zápas a tím i celý turnaj.
Odměnou za vítězství byl krásný velký
meloun a malý dárek, který se
v závěrečné velké cvikačce podařilo
získat Davemu.
Mezsány
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> Výsledky
1. One Team (CZ)
2. Alice's team (Pick up)

3. SPLT (CZ)
4.
5.
6.
7.
8.

Scheibletten Bayreuth (D)
Mental Discoders (SK)
Endzonis (D)
Las Cucarachas (D)
Golden Ants (SK)

9. Prague 7 (CZ)
10. Augsburg (D)

11. Bosorky (CZ - women)
SPIRIT OF THE GAME: Endzonis (D)

skupinku. Z mojho pohladu bol highlight cesty prestavka
niekde za Jihlavou. S Chorchem sme na 15 minut utvorili
osadenstvu parkoviska akrobaticku show s kusom lietajuceho
plastu.
Vdaka ceskej sprievodkyni Ivke ( a jej ceskym peniazom) cesta
z Florence do Petrovic prebehla hladko. V Sobotu sme hrali az
okolo obeda, takze nam zostalo dostatok casu na prebratie taktickych variantov a dohody co chceme ako tim v takomto
zlozeni hrat. Napriek tejto podrobnej a vycerpavajucej diskusii
sa nam tieto idei nepodarilo preniest do praxe. V nasej letnej
Petrovickej zostave sme sa na ihrisku stale len hladali a ked sme
prehrali 2 zapasy s Braunsweigom a Ceskym Teamom One boli
sme odsudeny hrat o 5-8 miesto. V nedelu sme trosku zmenili
taktiku a snazili sme sa vyuzivat prednosti nasich najlepsich
hracov, takze sa nam podarilo zvysne zapasy vyhrat a skoncili
sme celkovo na 5 mieste. V nedelu boli niektori ludia trosku
nasrati, pretoze sa nevedeli vysporiadat s tym ze mali menej
disk, ale o tom by bolo treba napisat cely dalsi clanok ...
( a vydiskutovat v pokoji).
Celkovo bol z mojho pohladu turnaj fajn, najma pre nasich mladych, ktory sa maju stale co ucit aj ked s umiestnenim pochopitelne spokojny byt nemozem.
Golden Ants:
Zapasy Mravcov som pozoroval so zaujmom, najma preto ze
som pocul ze cez prazdniny trenuju kazdy den, ako aj kvoli
tomu ze na buduci rok su Majstrovstva Sveta v Nemecku (ako

asi kazdy vie) a pokusil som sa sledovat hracov ktori prichadzaju do uvahy pre Slovensku Reprezentaciu. Bolo vidno ze kazdodenny trening prinasal svoje ovocie. Kazdy z nich sa velmi
zlepsil v osobnej technike hadzania a velky skok oproti minulemu roku urobili najma ich dievcata.
Na druhej strane je vidno ze ako team takmer nikde na turnaje
necestuju takze nemaju moznost si vylepsovat herny styl. Ich
bojovnost, motivacia a fyzicke nasadenie su naozaj neuveritelne
a prikladne pre vsetkych. Ked si uchovaju tieto vlastnosti a
zacnu trosku viacej rozmyslat o taktike a ked lepsie vyuziju
potencial ktory sa v ich hracoch skryva, mozu narobit problemy
hociktoremu teamu. Tak isto som si vsimol ich prisne hierachicku strukturu v teame ( vsak Vilo ), ktora je v niektorych
momentoch skor na skodu (najmae v hre) ako na uzitok.
Z hladiska vysledkov Zlate Mravce hlupo prehrali niektore
dolezite zapasy a zostalo na nich az 7 miesto. Napriek tomu si
myslim ze ucast v ceskej lige a viacej hernych sytemov a taktiky
by tomuto teamu dost pomohlo. Na zaver snad len tolko ze
buduci rok su 5-12.8. '99 Majstrovstva Sveta v Nemecku, takze
by sa Petrovice dali usporiadat ako pripravny turnaj pre
reprezentacie muzske a zenske.
Ihrisko a organizacia zodpoveda aj najprisnejsim kriteriam
Europskej Unie
Ďuro

Letní turnajová nabídka
Tak léto se nám krátí, začíná se rychle stmívat a já budu možná mít v brzku
možnost se odmočit ve vaně. Prostě vše
jak má být. Máme za sebou i dvě velmi
pohodové akcičky, která se dotkla většiny
hráčů či příznivců nejen českého ultimate. Tou první byl již 5. (?) ročník
oslaveneckého turnaje a potom turnaj
Pražské 7 - Whose Baby. Co říci k této
dvojkombinaci ? Oba turnaje jsou si
podobné svou velkou pohodou. Přesto
najdeme spoustu rozdílů. Takže jak to
vidím já, který byl do obou záležitostí
zatažen, i když velmi nepatrně.
Oslavenecký turnaj se začíná stávat
čím dál více spíše setkáním lidí okolo frisbee než turnajem, jak to vypadalo při 1.
ročníku. Prostě přijedeš v pátek někam
(většinou do Chrustenic) a máš několik
jistot. Většina dorazivších se přijela bavit
(je to oslava); nebudeš mít hlad, protože
je zajištěno vždy dostatek jídla. V sobotu
si zahraješ Ultimate a v neděli Pičky. Tak
to proběhlo i tento rok. Snad jediným
rozdílem bylo, že turnaj nebyl avizován
v pasti, což si myslím je dobře, neboL ti
kdo chtějí oslavencům popřát si sami
zjistí kdy a kde mají být. Do Chrustenic
přijelo tento rok asi 30 lidí. Udělala se
3 družstva a krátce po poledni se začalo
hrát prostým systémem každý s každým,
tedy celkem 2 zápasy na družstvo, a do 13
bodů bez času. Večer se nám podařilo

rozdělat ohníček, aniž bychom měli
třísky, suchý papír a podobné záležitosti.
Asi to bylo tím, že se dřevo šlo až v sobotu a Dany po chvilce strávené u skládání
pily nám sladce oznámil, že opomněl vzít
řetěz. Takže smůla a veškeré klády se
pálily, jak se přinesly z lesa. Po malém
osvěžení buřty a krátkou pauzičkou se
rozeběhlo první kolo Chrustemi Doremi.
Prostě klidná zábavička. V neděli
dopoledne se uskutečnil první ročník
závodů kůrových lodiček, zastavení jezu
všemi a potom pouze chlapíky no a pak
jsme si poprvé zahráli pičky s originálními disky. Kolem 2. Hodiny se šel překontrolovat soudek a odhadlo se, že zbývá už
pouhých 80 piváčků. Takže jsme trochu
přidali a v 9 hodin jich zbylo jen 10.
Krása. Jo a abych nezapomněl. Onu
soutěž o co nejmíň věcí vyhrál Dave s
Carlosem, kteří se jí jako jediní zúčastnili. A tak jediná věc, která mi trochu
kazí dojem z tohoto víkendu je ona stálá
zarputilost lidí, kteří ne a ne pochopit, že
startovné je jasně stanoveno. Něco málo
peněz a flaška. Není mi to jasné, že se
těch lahví schází stále málo a přitom se
např. Papá s doprovodem stavil jen na
hodinku, ale lahve dovezl. Je to pro mně
záhada.
Druhý turnaj těchto prázdnin na
přelomu července a srpna pořádala
Pražská7. Opět na rugbyovém hřišti

v Petrovicích, které je odlehlé od lidí, ale
přesto v dosahu MHD. Stejně jako minulý rok se jednalo o mezinárodní turnaj
a díky zrušení Pražského jara to byl jediný venkovní turnaj tohoto roku
v Čechách.
Sjelo se dohromady 11 týmů z Čech,
Slovenska, Německa a 4 lidi z Rakouska.
Hrálo se za velmi slunečného počasí a
jelikož předtím dost dlouho nepršelo, tak
i na dost tvrdém hřišti. Večer byla prímová večeře a potom kapelka, která
hrála dosti dlouho a dosti dobře. Na baru
čas od času došla tequila, ale jinak vše
v pohodě (no možná ta krátká návštěva
partičky neo..... (nevím čeho, ale prý
fašistů) nebyla příliš ideální, ale což.
V neděli se zase hrálo a pak bylo finále
spíše české (1. Tým vs Alice s team).
Melouno-plexikočičkové
vyhlášení,
sbalení věcí a odjezd domů. Mám-li se
přiznat, tak si myslím, že Whose Baby
začíná získávat pověst velmi, velmi příjemného turnaje a doufám, že u toho zůstane.
Libor (Pražská7 - Žlutá zimnice)
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T

o nám to léto zase uteklo.
Krásnou tečku za ním udělal
Vítek se svým bosonožkovým
turnajem na Máchově jezeře.
Patří mu za to veliké díky a to na
první stránce Pasti. Moc pomocníků totiž nemá a komunikace se
správci pláže není po sezóně
vůbec jednoduchá.

A

po tečce, začíná příští víkend nová kapitola Ultimate
v Čechách - 1. ligový turnaj
nové
sezóny
1999/2000
v Českých Budějovicích. Podle
posledních zpráv je do nového
ročníku zapsáno 8 týmů, z toho
jeden úplně nový. O jeho
založení se zasloužili Libor
a Kristýna. Jmenují se Žlutá
Zimnice, trénují asi půl roku a do
této doby na žádném turnaji
nehráli. Kromě turnaje v ČB bude
na podzim ještě jeden ligový turnaj, pravděpodobně 9. a 10.
října a poslední akcí před
stěhováním pod střechu bude
tradiční Hanouskův 28. říjen.
Mezi tím by se měla ještě
reprezentace zúčastnit turnaje
v Mnichově. O všem Vás budeme
včas
prostřednictvím
Pasti
i n f o r m o v a t .
A proto, a proto … ji čtěte!

takhle lítají Mravce proti Rakousku
a takhle lítá Papá (teprve startuje).

Projíždíme starou pravidelnou rubriku

ÚSMĚV z MĚSÍCE
srpen - Maruška Thong-Peng-Ling
(jak asi dopadla letošní úroda rýže ???)

Dave

IFO

identifikovatelné
létající
objekty

K
K
K
K

aždý ví, co dělá fo@ák,
každá trafika má filmy,
každý ví, co je to minilab
aždý to může zmáčknout

ULTIMATE-FOTO‘99

japak asi poletí Strom ?

ULTIMATE-FOTO‘99

á

á takhle lítají Mentalové proti Idiotům

K
K
K
K

á

Je libo se trochu proletět ?
Ve friesbee máte v zásadě tři možnosti, bu lítáte vy nebo
disk nebo obojí. Jak si to hráči ověřili na turnaji v Bratislavě
sledovalo samozřejmě i všetečné oko naší kamery.

v
í
t t
ě ý
zm
n
ý

... máma
táta
a syn

nad Kačákem vyletělo hejno
ptáků

Jak je neznáte, ale poznáte!
Burton (Prague Devils)

PAST
( Milan Kundera )
Večer si lehne ke své ženě
a všechno, všechno odhodí.
A všechno, všechno zapomene.
Spadne do ní jak do vody.
Tou vodou se pak dolů žene,
jak chtěl by dohmatat se dna.
Vše odhodí, vše zapomene
a potom usíná.

eXtra waganZa
2000

Když se pak ráno vzbudí, vidí:
špinavé, žluté slunko venku,
pod stolem boty pohozené,

aneb co jste ještě nezažili, tak zažijete tenhle večer

na židli podprsenku
a vedle sebe, plnou masa

31.12. 99 - 1.1. 2000
na La Skale od 18.00

a plnou kůže, plnou pórů,
svou ženu, beztvarou a spící,

Neváhejte a přihlašujte se !!!

podobnou meteoru,

tímto Vás zve i moderátor tohoto eXtra večera

z neznáma do osudu spad

á

Jarek Sláma

který mu jednoho dne dávno
a o nějž bude celý život
padat a klopýtat.
Vstává a rychle obléká se.
Rychle a tiše. Po špičkách.
Má strach, aby se nevzbudila.

Chorche a Aňes v
Rimini při Freestylu.

Žabka a Žabka a za nima
zase jenom Žabka.

Z vlhkého polibku má strach.
Zamyká dveře, běží k vratům,
odmyká vrata, běží dál,
jak by mu kdosi pálil patu,
jak před čímsi by utíkal.
Píchačka, šatna, pult a spisy,
polévka, schůze, marná pře
a zase nazpět: pult a spisy,

ÚSMĚV z MĚSÍCE
říjen - Jarry (Pd/Boston, CZ/USA)

a večer tmou to uzavře.
Pak běží zase dolů k vratům,
z úřadu pryč a pryč a dál.
Jak by mu kdosi pálil patu.
Jak před čímsi by utíkal.
Tak s potem na čele se vžene
do svého bytu v suterénu.
Tam ve své ženě zapomene
na život, na svět - na svou ženu.

Honza by měl
radost!!!

Ve Skotsku nebylo těžké
vidět létající objekty,
některé z nich vypadaly
dokonce i mimozemsky.

Čas oběda

á

á

(viz obr. vlevo nahoře)

Tým jediného našeho zástupce Verči
ve Skotsku
Frizzly Bears nebo-li Zmrzlé Medvědice

á ho
plá

plá
á ho

á

Jan Becher memoriál

Mé-a Malů - celkový vítěz turnaje
a brácha známého medvídka Pů

á

á

Sylva hází a...Ruda boduje, gratulujeme !!!

Baletní vsuvka při finále
á

á

Otec a syn, nebo syn a otec? Co ty na to Libčo?

Tradice nebyla porušena ani letos
a navíc bylo hezký počasí
a měli tam tatranky
a grog a čaj s rumem a...
...už si toho moc nepamatuju.
Copak se to tu schovává za zvířatko? á

á

Česká asociace létajícího
disku:
Prague Devils
Jan Filandr
KTV FEL ČVUT
Technická 2
166 27 - Praha 6
filandr@feld.cvut.cz
02/ 89 32 55

K
O
N
T
A
C
T
Y

3SB
David Novák
Haškova 20
370 04 - České budějovice
David.Novak@cb.ds.mfcr.cz
038/ 347 04

Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00 - Praha 9
centerpr@bohem-net.cz
02/ 628 29 67
Pražská 7
Martina Zralá
Chodská 4
120 00 - Praha 2
p7@seznam.cz

Terrible Monkeys
David Průcha
Penzion Malešice 620/1
Počernická 524
100 00 - Praha 10
prucha@fnkv.cz
02/ 67 16 28 44 - do 14.00 hod.
SPLT
Jakub Dubský
Stachova 286
149 00 - Praha 4

jakub.dubsky@ccbeverages.com

02/ 794 15 91

Juggers
Břetislav Daněk
Ve svahu 425
793 26 - Vrbno pod Pradědem
0646/ 75 192
SK 92 + Krvinky
Vítek Grigartzik
P. O. Box 328
430 05 - Chomutov
bursam@feld.cvut.cz
0602/ 424 102
Medici
Olda Vlasák
Nad Turbovou 19
150 00 - Praha 5
02/ 57 21 61 96
Žlutá zimnice
Libor Saifrt
02/ 57 95 03 62
zlutaz@email.cz
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· Braunsweig · Wels
· Profil · ČALD
· Bayreuth

kecy

hecy

· Libča /TM/ se na turnaji v Lipsku přimlouval plynulou angličtinou, při láhvi
Vodky, Slivovice a Ferneta, u německého hráče z Rostocku za brzké přijetí
České republiky do Evropské unie.
· Napadl první sníh
· Libor /ŽZ/ se po turnaji v Lipsku rozhodl napsat startovací program, který se
bude vztahovat k tématu: Srdce a alkohol.
· MarJák jezdí v autě jako Niki Lauda. Cestou do Vídně jsem mu chvílema
pomáhal brzdit na sedadle spolujezdce, jak jsem se bál. Určitě tam po mně
zůstal vytlačenej důlek. Sorry MarJáku - carlos.
· Startovné do Braunschweigu je pro český tým docela výhodné - a to přivézt
co nejvíc českého piva.
· Těšíte se na rok 2000?

ČAF

a přípravný výbor

ČALD

informují

Zápis z jednání ČAF a přípravného
výboru ČALD v Telnici 13.11.99
Nepřítomni: Bechyně, Mencl
Hosté: Saifrt

1.Byl schválen návrh na hlavičkový papír asociace /LS/ a znak ČALD /JB/
2.Na základě požadavku EFDF byl znovu projednán požadavek na pořádání
ME 2001. Hlavními garanty a pořadateli za ČALD jsou VG. a LS. Se všemi
pravomocemi při jednáních a při uzavírání smluv pro ME.
ČALD se zavazuje k pomoci při organizaci v rámci svých kapacitních
a finančních možností.
3.Založení konta ČALD termín a podklady pro základní vklad připraví MB.
Termín musí být oznámen alespoň deset dní předem - bude to středa.
Zapsal Jan Filandr

1999
XII.
11/12 Braunsweig (Německo)
info burton /pd/
janekb@nova-tv.cz

31 eXtra WaganZa 2000
La Skala na vysočině
prucha@fnkv.cz

I.
08/09 Chomutov
Good morning cup 2000
bursam@cs.felk.cvut.cz

2000
16 Praha - Hostivař
turnaj Mediků
Olda Vlasák - 02/57216196

II.
?? Praha
frisbeer cup
janekb@nova-tv.cz
?? Plzeň
zlutaz@email.cz
duben
2000

21-24 Rimini (Itálie)
Paganello 2000
(Beach Ultimate
jumpi@paganello.com

Extra R3e d. aFrk cies bPae e s tpil eas paá rt í mn taod šVe nácsů z pv eo řná ad á
Waganza E x t r a w a g a n z a 2 0 0 0
aneb co na sebe navlíknete
3 . Fr i s b e e p l e s

‘2000

a do sebe naládujete
je čistě Vaše věc
K d e : L a S k a l a n a Vy s o č i n ě ( j a k o l o n i )
Kdy: no to vy moc dobře víte

Přihlášky s počtem lidí
(počet je neomezený)
a pokud budete mít nějaké dotazy
zasílejte na adresu
prucha@fnkv.cz
nebo volejte 02/67162844
(pouze do 14.00)

Začátek: 18.00 !!!
Co na sebe: hodně ale opravdu hodně
extrawagantní model

vstupné chcete-li poplatek činí 500,těchto pár peněz zasílejte na konto
Jan Bechyně - 19346001/2400
Neuvěřitelně bohatý program a zábava
do kdy budete chtít.

3
OBSAH
3 - Ohlédnutí + pozvánka
4 - Kněžice + Karlovo zamyšlení
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6,7 - profil - Karel Ringelhán
8,9,10 - Soustředění repre
10,11 - Lipsko - halový turnaj
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ahoj,
tak mám zhodnotit krátkou - přechodovou ligu. Co v ní
vlastně bylo? Tři turnaje. Chrast,Čestlice a Davle.
Jednotlivé výsledky jste jistě se zájmem průběžně sledovali. Slibné bylo to, že ligu zahájilo 10 družstev.
Bohužel se nepodařilo soutěž ve stejném počtu družstev
dokončit. Praxe zatím ukazuje, že pouze vyjímečně
absolvuje družstvo ligu s minimálním počtem hráčů /7-8/.
Většinou je potřeba sehnat alespoň 10 lidí a pak má
družstvo naději, že sedm hráčů na turnaj přijede. Na
finálovém turnaji se nám tak rozpadlo Jak hluboko
a Medici i NK pro jistotu nepřijeli vůbec.
Prví dva turnaje určily jak se bude v Davli hrát. Bohužel
se ukázalo, jak velký je výkonnostní rozdíl mezi prvními
čtyřmi družstvy /PL,PD,TM,3SB/ a ostatními. Jak
hluboko konkurovalo těmto družstvům pouze v plné sestavě. Vyrovnanost této skupiny potvrdily i výsledky.
Pořadí na prvních místech bylo v obou turnajích zcela
opačné. Druhá skupina se rozdělila na tři části. SPLT byli
téměř neporazitelní a ohlídali si tak šesté místo. Medici,
P7 a PdII bojovali mezi sebou o další místo a holky
z Chomutova obsadily místo poslední.
Finále tedy proběhlo podivně. V dolní skupině hrály tři
družstva a v horní vlastně jen čtyři. Herní schopnosti PL
stačily na ostatní družstva a "netrénující" vyhrál nad
"trénujícími."
Celkově tedy lze říci, že Ultimate v této kratičké sezóně
nepokročilo ani o píOu vpřed. Neobjevil se žádný talent
a skvělý nový hráč, nikdo ze starších nedokázal založit
nový tým, ani se nikdo nedal na bafuňařinu aby pozvedl
alespoň organizační stránku věci. Naopak přišli jsme
o jedno místo, kam nás již určitě nevezmou /Čestlice/.
Už ani nemám sílu agitovat a vyvolávat tak lidi zalezlé do
vlastních ulit a nutit je k činnostem prospěšným pro
někoho jiného /pořádat ligový turnaj/. Pokud se na to
však VY****** všichni, nebude kde a s kým hrát.
Papá

ˆ
knezice

09. - 10. října
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KNĚŽICE 1999
aneb dopadlo to úplně jinak než jsem čekala
Po zkušenostech z předchozího roku jsem se asi
týden připravovala na to, že
bude zima, zima, zima a zase
zima. Když jsme se dohodli,
že pojedeme až v sobotu ráno,
potěšilo mě to, i když brzké
vstávání není zrovna můj
koníček. No, a protože aR
vstávám, kdy vstávám, budím
se vždycky okolo jedenácté
hodiny dopolední, tak se mi
stalo, že jsem odhlasovala, že
budeme hrát jen v sobotu
a ještě jenom 3 zápasy ve své
skupině. Tím jsem se odsoudila (pro změnu) k hraní
v sedmi bez střídání. Asi tak
polovina
našeho
týmu
onemocněla týden před turnajem neznámou zimnicí
a posily, které jsme si přivezli,
jsme nechtěli kvůli třem
zápasům nutit k placení
poplatků.
K samotným zápasům snad

jenom to, že už pomalu začínáme vědět, kam má kdo
naběhnout, a co tam má dělat.
Stejně se nám podařilo všechno prohrát, ale alespoň jsme
vyhráli spirita (moc se nám
líbil). Jen cestou domů jsem
přemýšlela, jestli to nebyla
spíš pomsta, protože než jsem
v dešti došla na kolej, stihnul
mi milý spirit obarvit všechno
k čemu se přichomítnul na
červeno, a to od něj nebylo
hezké.
Výsledky si určitě přečtete
někde jinde, ale myslím, že
"překvapivě" vyhráli Lioni.
Večeře
byla
obzvláště
vypečená, organizátoři se
opravdu vytáhli a i tradiční
pivní závod pojali trochu
netradičně. Ukázali tak některým pivním přeborníkům,
že by měli začít trénovat spíš
frisbee a ne nadále zvyšovat
litry zkonzumovaného piva na

Liga

osobu, v čemž držíme rekord.
Pro ty, co to zajímá je to 150 l
na osobu za rok, včetně
mimin a starců před hrobem.
Nakonec po vyrovnané bitvě
zvítězili o prsa TM za vydatné
pomoci Aleše (PL) nad SPLT
s nepřekonatelným finišmanem Kristiánem, protože
SPLT nezvládli finále takticky.
Večer mi trochu zkazilo několik "bezbožníků" (dalo by se to
říct i jinak), kteří po sobě
házeli chlebem. AR si to přeberou , jak chtějí.
Přes noc tam zůstalo jen pár
pořadatelů, kteří si ještě jednou zvedli laRku a přespali
další noc. Ostatní se kolem
půlnoci odebrali do teplých
pelíšků v Praze.

1999/2000

Tak jsem se zamyslel
První věc, kterou bych chtěl, je že existuje VSKbee na netu a tam je možno poslat
téměř cokoliv. V součastnosti mi to ale
přijde, že to nějak nejede, tak to možná
teOka rozjedem. Má představa je, že tam
pojedou otázky kolem frisbee, pravidel,
taktiky a tak a lidi si vždy něco přihodí.
Ale, v minulé Pasti jsem se zavázal (bylo
mi to téměř prostě oznámeno :-) ), že
mám na to co jsem psal. Nejsou to
hluboké úvahy, ale jen pár postřehů.
Spíše obecně známé a přesto nerespektované záležitosti. A poslední, týká se to
zejména týmu za nějž hraji, neb to je pro
mně nejblíže.
Takže, jak to vidím. Než se nastoupí na
lajnu, je třeba se zkoncentrovat na hru.
Někomu stačí 5 minut, ale já třeba potřebuji celej víkend. Je třeba hrát pro tým
a maximálně se obětovat. Mysl je třeba
pozitivně nabít (proč asi jsou různé
bojové pokřiky?), ale nevytrácet přitom
to správné herní myšlení z hlavy. TeOka
stojím na lajně. Má mysl je OK o tělesné
kondici nemluvě. Výhoz, rozehrání.
A tady si myslím že je pro "pomalejší"

>>>Výsledky<<<
1. Prague Lions
2. Prague Devils
3. Terible Monkeys
4. SPLT
5. 3SB
^
6. Medici
^
7. Prazská 7
8. Zlutá zimnice
^Spirit of the Game:
Zlutá zimnice

Kristína
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týmy potíž. V mnoha případech jde první
přihrávka do kelu. Obránci si to v klidu
vykrejou. Proto se domnívám, že když
neuteču obránci tak to zkusím jinak.
První rozehrávka po výhozu či turnoveru
je klíčová. Měla by se jí věnovat maximální pozornost. Tedy jdu na dumpa či
jinak, někdo tam už je. Tím se to snázeji
rozehraje a už v okamžiku hodu či ještě
dříve jde někdo na další přihrávku.
V ideálním případě to skončí v zóně.
Tedy to hned nemusí jít dopředu z první
přihrávky.
Další kritický okamžik vidím před zónou.
Pracně disk dotlačíme před zónu (a to mi
věřte že je to fuška) a pak se to všechno
hodí do koše kvůli zbytečně riskantnímu
hodu. Zde se vyplatí trpělivost. V klidu si
to házet napříč hřiště (swing - pozn. red.) jako
při zónové obraně. Samozřejmě to chce
lidi co si to umí hodit. Takže trpělivě hází
a zbytek je buO celý v zóně, což jsou 4 lidi
a je to možná moc, nebo si to jeden
vybíhá ven a tahá obránce. Ty tří další
nečumí až to k nim dolétne, ale makaj
v zóně. A nevěřím že i ten nejlepší tým

tam někde nezapomene kousek místa
aby to tam prošlo. Jasně, všeho s mírou
(ne policajtem), po půlhodině vyčkávání
lidi v zóně už možná běhat nebudou, ale
stej-ně to se stát nemůže neb do tý doby
to nejméně 100x spadne či to někdo
nevydrží a narve to tam. Takže se domnívám, že před zónou se vyplatí trpělivost
a rozvaha, kombinovaná tou správnou
mírou risku (maloobchodní cena tohoto
nápoje je 28.50Kč, k dostání u mne).
Už mě momentálně víc nenapadá, tak
tedy jo, ale autobus už bude končit takže
vystupuji. TeO si asi řekne mnoho lidí to
je jasný a on to tak stejně nehraje.
Pravda, ale snažím se snažit v rámci
možností. TeO tedy doufám, že se rozvine
diskuse na netu a tam mě pořádně
sperete že tohle je konina a tamto jde
dělat jinak. Takže už se těším.
PS: Kolik z Vás jste tento měsíc, no lepší
tento rok, přetáhli lidí na frisbee? Já ani
jednoho i když mám adepty. Jste lepší?!
Karel

Praha - strahov
hanouskův frisbeer cup

28. října 1999

Strahov 99
Tak jako každý rok (doufám, že vám to
vydrží), pořádá skupinka hochů (dívek ?)
roztomilý turnájek na vrcholku pražském
zvaném Strahov. Jednou z velkých předností tohoto turnaje je uvolněnost která
panuje při hře, žádný stres, nutnost ze
sebe vyždímat co se dá i když již nic
nezbývá, málo křiku za nedobrou
přihrávku...
Jak píšu POHODA. Když se navíc přidá
tak fantastický počasí co Praha předvedla (28.10.), tak se ze hry nutně musí stát
požitek i pro toho Nej.., Nej.., Nej.......
Já jsem do ulic Prahy vyrážel za časného
rána, neboR cesta na "kopeček" je přeci
jen poněkud zdlouhavá. Podle teploměru
jsem se dostatečně oblékl připraven na
jakékoliv počasí (kromě deště,ten jsem
zamítl) a vyrazil.
Cestou jsem potkal několik dalších
nadšenců a tak mi příjemně uběhla.
Hned nahoře jsme všichni byli "zatknuti"
výběrčím a naše kapsy se vyprázdnili
(velmi příjemně). Pak už jen několik for-

málností a neformálností a hra mohla
začít.
Již na počátku dopoledne se podzimní
sluníčko činilo seč mohlo a den se rozvíjel do neobvyklé krásy. Vzpomínaje na
loňské poněkud větrné počasí se mi nálada kvapem rozrůstala do závratné výše.
Byla to skutečně Praha, nebo Rajská
zahrada (jízda MHD zpět domů mě
tradičně vrátila zpět na zem).
Hra samotná probíhala tradičně každý
s každým, přičemž obsazení jednotlivých
týmů, bylo myslím tak akorát.
V pauzách mezi zápasy jsme se mohli
občerstvovat čajem, tatrankama a mám
pocit, že ještě grogem.
Pokud jde o mou osobu tak jsem si zahrál
poměrně slušně i když občas jsem trochu
postrádal dech spolu s pocitem, že mi
někdo visí na nohách. S libostí
vzpomínám na chvilky, kdy jsem se po
zápase odebral pro čaj, sednul si na zem,
záda opřel o plot a nastavil tvář posledním paprskům letošního slunce.

Z kouzelného rozjímání mě přerušoval
pouze prožluklý hvizd všudypřítomné
píšRalky alarmující mé ušní bubínky, aby
podaly zprávu do mozku, že je třeba
aktivovat příslušné svalstvo a dát se
znovu do bláznivého a neskutečně příjemného pronásledování disku a protihráče.
Tak to by snad stačilo,tak zase příště.......

počasí. Losování do týmů se provádělo
tentokrát ze tří skupin začátečníci-hráčimistři, přičemž tento systém měl
částečně redukovat rozdíly mezi těmito
týmy, vznikající případně při náhodném
výběru hráčů. Vynecháme-li kritéria
umístění hráčů v jednotlivých skupinách,
stejně se nakonec našlo pár nespokojenců, kteří nesouhlasili s provedeným
vylosováním. Samotná hra probíhala
v naprosté pohodě, jak bývá na všech
PICK-UPových turnajích obvyklé. Hráči
měli možnost hrát s lidmi různých
herních stylů, vyzkoušet si téměř
beztrestně posty na kterých ve svých
týmech obvykle nehrají a hlavně se mohli
nováčci v klidu seznámit se hrou, bez
nervozity, že mohou někomu něco
pokazit. Někteří hráči dokonce měli tentokrát své osobní trenéry, kteří se rekrutovali z řad pozdě příchozích lidiček. Tak
například František měl něco okolo
4 osobních trenérů, posedávajících na
lavičce a udělujících Františkovi praktické rady. Mimochodem nás po vyhlášení výsledků poutavým způsobem
informoval o připravované akci

EXTRAWAGANZA 2000, komediant
jeden. Já osobně jsem dostal možnost
pořádně si rozhýbat zesláblou ruku, kterou jsem měl před tím v sádře, nezvyklou
na házení. A taky si naposled v sezóně
zahrát venku. No a pak přišlo vyhlášení,
při kterém téměř každý obdržel plánovací kalendář na rok 2000, někdo i více
kousků, nevzali si snad jen již majitelé
více než jednoho exempláře z předešlé
doby. Mejdánku po turnaji jsem se
bohužel nezúčastnil, protože jsem měl
čas až pozdě večer a to jak jistě uznáte
nemá cenu chodit mezi frisbijáky ve střízlivém stavu. Člověk by pak musel moc
dohánět, aby se dostal na tu správnou
hladinu, jako ti ostatní.
Tak to byl poslední turnaj tohoto roku na
trávě. Ne, že bych neměl rád tělocvičnu,
ale u ultimate se přece jen nemohu
dočkat na jaro, tak jako u lyžování,
sáňkování, koulování zase na zimu.

Strom
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28. říjen
Tak nám přišel podzim, sluníčko přestalo
pálit, listí na stromech se vybarvilo
a začal foukat studený větřík vhodný akorát k pouštění draků. Děvčata se začala
zahalovat do mnoha vrstev oblečení a tak
si musíme počkat zase do jara, až nám
znovu rozkvetou. Stejně tak se frisbijáci
začínají houfně stahovat do teplých krajin, tedy tělocvičen a hospod. Přesněji
řečeno z trávníků do tělocvičen a z předzahrádek hostinců do jejich nitra, někam
pěkně ke kamnům. Přesto si každoročně
na 28. října ještě naposledy vytáhnou
kopačky, místo státních vlajek se chopí
disků a vyrazí na Strahov.
Jelikož jsem původně očekával počasí
podobné tomu loňskému, vybavil se
velmi teplým oblečením, a tak mě mile
překvapil pouze jemný vánek a Slunce,
které nás po celý den příjemně hřálo.
Oproti loňsku docela znatelný rozdíl.
Pořadatelé museli mít konexe opravdu
hodně vysoko, jistý nejmenovaný hráč
(sakra, kdo byl ten moudrý člověk?)
dokonce prohlásil, že by za startovné dal
i 20,- Kč místo 10,- Kč, kdyby věděl, že si
může připlatit pořadatelům na lepší

Tomáš
za vydatné pomoci Jany

Je mi jasný, jak si se
k Frisbee dostal, ale přeci
jenom bych si tu historku
rád poslechl od tebe.
Jo a jak? Ale bylo to asi
takto. Jednou, to jsem byl
mladý a hloupý a nesmělý
(stále jsem) mě brácha
dotáhl na turnaj. A to rovnou na party. Už předtím
jsem viděl, či spíše neviděl
jak se to hraje, když byl turnaj na Strahove v nádherné
podzimní mlze. Takže večer
mi vrazil do ruky pivo a bav
se. No to víte já nesmělý
navazoval své první kontakty s frisbee osazenstvem. Ale
jinak pohoda, učil jsem se
bavit v takovéto společnosti.
Pardubice - tvůj, myslím že,
první turnaj, jak ses na nás,
Frisbijáky díval?
Tak nějak normálně. Byl to
ale pro mě jiný svět. Asi tak
jako když vidíš někoho
nového v týmu a přesně znáš
ty pocity jaké ten člověk má,
neb jsi tím prošel též.
Pamatuji si, že vůbec první s
kým jsem si na turnaji házel,
kromě bráchy, byla Klárka
od Honzy Hanouska. Uměla
tenkrát házet líp než já a mě
to pořád lítalo všude. Asi
jako mnohým z nás. Ale hru
si pořádně nevybavuji, vím
že jsem měl puchýře na chodidlech, byl jsem vyřízený
a po hřišti jsem běhal tak
zmateně, no prostě začátečník (ne že by to teOka
bylo o tolik lepší, ale...). Ale
co se mi zatím z hlavy nevykouřilo byl pivní závod. Jako
bych to viděl. Ty šmejdi,
včele s Rudou, mě posadili
do štafety a na poslední
post. Já nechtěl, tehdy jsem
ještě nikdy nevypil pivo na

ex, ale hrdě jsem se postavil
situaci, kterou jsem stejně
nemohl okecat. A znáte jak
finišuji, né?! Takže všichni
už to měli v sobě a já to
cumlal po locích. Fakt nejdelší pivo v životě. Všichni
okolo skandovali a mě v hlavě jen hučelo, ale říkal jsem
si to nevzdáš. A nevzdal
jsem. Pak jsem stáhl gatě (to
bylo součástí závodu) a doběhl na konec místnosti. No
a pak jsem lítal vzduchem a
zářivku jsem chvílemi líbal.
Jeff mě jistil, asi jako jediný,
a tady jsem konečně poznal
sílu menšího davu. A všichni
se smáli. Překrásná vzpomínka.
CO tě na Frisbee dostalo,
vlastně úplně jednoduše proč hraješ Frisbee?
Nejdříve to bylo tak trochu
z donucení. TeO jsem rád že
mě brácha tlačil. Potom
protože sem nechtěl sedět
jen doma a šRourat se
v motorce, pak se mi líbily
party a v současnosti
protože mě to baví, pro hru.
Nelze to takto kategoricky
rozdělit, ale to byly a jsou ty
hlavní věci. Baví mě honit se
za kusem plastu po nádherném travnatém hřišti
u lesa, když nad hlavou je
tak krásná modrá obloha,
jejíž barvu nikdy nenamícháš, vypouštíš duši aby
jsi doběhl disk a taháš za
provaz, ke kterému jsou
připoutání ostatní v týmu.
Hra mě bavila i dřív, ale teO
obzvlášR. Mám radost když
se něco vydaří, nějakej bod,
chyt, hod, finta, když
přečůrám třeba tebe Burtne,
či Papáho a kohokoliv
jiného, to mě pak opravdu
potěší. Pak mám rád čistotu

hry, v jiných sportech neznámou, jasně ne ve všech.
Nerad fauluji, stává se, ale
nikdy to není úmyslné, spíš
je to nedbalost z mé strany.
Za svojí kariéru v Ultimate
si vystřídal poměrně dost
týmů, proč?
Proč ne :-). Situace se takto
vyvíjí. Z PD jsem zůstal v P7
asi proto, že jsem se obával,
že nebudu stačit ostatním.
Z P7 jsem se přesunul, asi
takhle. Jednou na turnaji
v v v, někde v Německu
někdo dostal nápad udělat
tým pro ligu. No proč ne,
sháněli se hráči. HH, Ruda,
Jeff, já a pak se domluvili
Christophové no a ukecali
jsme Kristínu. Pak ještě
někdo s náma hrál. No a na
tom turnaji při prohlížení
fotek (upozorňuji mé fotky)
vznikl název Jak Hluboko.
Impulsem pro to asi byla
fotka-pohled na žebřík se
shora v hale. No to je jedno.
Takže byl tým a já si řek, že
není špatný hrát zase
s někým jiným. A tak jsem
hrál. Jenže takže, pak jsem
se zase přemístil do ŽZ.
Proč? Asi proto protože to
s JH dopadlo, jak to dopadlo. To mi Libor oznámil, že
bude novej tým a samý
ženský, takže jsem se dlouho
nerozhodoval. Pravým důvodem ale bylo to, že mě hra
v P7 už netěšila. Tak jsem to
pociRoval, takže doufám, že
se někdo neurazí a kdyby
přeci, tak je to jeho problém. Jsem tedy nakonec
v ŽZ a zatím se mi tam líbí
:-). To se ti zdá moc týmů?!
Jen čtyři.
Bude Žlutá Zimnice tvým
posledním týmem, nebo

Profil

Tak tohohle chlapíka jsem si poprvé všimnul, když jsme v Pardubicích
v devadesátymčtvrým na Opičáckym turnaji běželi pivní štafetu. Závod
zpočíval v tom, že vyrazil první přes celou tělocvičnu ke stolku, kde stálo
pivo, stáhnul si kalhoty ke kotníkům, vypil pivo, nasadil si kaIata a běžel
zpátky. Děsná zábava... A to nejlepší nás ještě čekalo - tichý nenápadný
chlapík z jednoho týmu, už ani nevím z kterého, poměrně svižně doběhl
ke stolečku, stáhl si kalhoty a chopil se piva. Uběhlo asi pět minut (dneska bych řekl, že možná i kapku víc), on položil prázdnou sklenici a za
bouřlivého jásotu doběhl do cíle - tak to je on - Karel Ringelhán...

Karel Ringelhán
/Žlutá zimnice/
plánuješ jestě nějakej přestup?
Nic neplánuji (tím méně
přestup), nebo alespoň ne
dlouho dopředu. To znamená, že se nerozhoduji teO
co udělám za rok, ale nežiji
ani ze dne na den. Takže
jestli je to můj poslední tým
to ti neřeknu. Zatím je to
v pohodě, jsme nováčci
a chtěl bych trochu pomoct,
aby jsme se zlepšili. A pokud
mě budou chtít, tak to je
fajn.
Karle, má oblíbená otázka,
ty a Spirit?
Jo, tvá oblíbená. Tedy, jak si
to vykládám. Nelze to uchopit, chytit ani koupit. Na
zemi to nenajdeš ani
nevyžebráš. Je to cosi ve tvé
duši a každý toho má tolik,
kolik si zaslouží. Tudíž se to
nevztahuje jen na frisbee. Je
to obecně platné. Nabýváš
to či ztrácíš v průběhu času.
Kdyby se to vztáhlo na frisbee, tak je to jakási kombinace slušnosti, férovosti,
poctivosti a úcty jak ke svým
soupeřům tak i k sobě
a spoluhráčům. Spolu se
správnou dávkou dravosti,
soupeřivosti a dále se tam
míchá mnoho a mnoho
dalšího. Je to hodně hluboko uvnitř a zejména
v nějaké krizové situaci se
pozná kolik toho "spiritu"
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kdo má, zda-li by se to takto
mohlo pověděti. Je to
záležitost týmu (ve frisbee),
ale jednotlivci to utvářejí.
A te3 musí následovat Spirit v Čechách?
Taky se najde. :-). Najdou se
okamžiky jak vynikající tak
ostudné. Jak v Čechách, tak
v zahraničí. Ale přijde mi, že
cizinci jsou na tom trochu
lépe. Ale to rychle dohoníme. Všechno je v lidech
a jak se taky říká, "Lidi jsou
nejhorší materiál". Bohužel
má pravdu.
Česká liga - vyhovuje ti její
systém?
TeO jsi mě dostal, snad mě
neukamenujete, ale úplně
přesně nevím jak to funguje.
Já to nastuduji detailně.
Tedy znám systém v hrubých
rysech. To že je horní
a spodní skupina je asi
dobré zejména z hlediska
těch lepších týmů. Asi je pro
ně otrava plácat se s o třídu
horšími. Ale přesto by to
dobrý tým měl zvládnout.
Takové rozdělení do skupin
by měla být i motivace pro ty
horší. Nicméně, je-li mezi
těmito skupinami znatelný
rozdíl minimálně třídy, není
to dobré. Jak se mají zlepšovat, když nejvíce se zlepší
hrou s daleko lepšími týmy?
Uvidíme tento rok.
ČALD (Česká Asociace
Létajícího Disku) - a její
výkonná rada, jseš spokojen
s její činností?
Jak ti odpovědět. No, všiml
jsem si, že se scházejí pravidelně, něco tvoří, zápisy

posílají na net a do Pasti.
Dovoluji si tvrdit, že se něco
děje, nebo jsem si toho dříve
nevšímal. Jinak spokojen
samozřejmě jsem, vždyR
jsem v kontrolním orgánu.
Ale chtělo by to více informovat, na turnajích při vyhlášení těch pár minut
nevadí.
Frisbee v ČR kapku stagnuje - co s tím?
No ono stagnuje ještě
o trochu více. Chybí členská
základna, všichni víme. Malý
děcka. Tedy je asi vhodné
dělat to jako jinde. Vím že
tenhle sport je krapet
neznámý, ne zcela jasný
všem jako fotbal, o to je to
těžší. Dělat nábory na všech
školách a lidem, kteří přijdou se maximálně věnovat.
Každý půlrok nábory opakovat a počkejte za dva roky
kolik bude členů. Kdy lidi
platí za jiný sporty nevidím
důvod, aby nezaplatili i za
frisbee. Ty lidi tu jsou jen je
informovat. Je to dost těžký,
sám to znám. Nemůže to
dělat jeden člověk, chce to
více lidí, kteří když do toho
půjdou a věnují tomu kus
svého času, tak se to vrátí
zpět. S tím souvisí i metodika, ale ta je zvládlá od
Papáho, takže zde bych
problém neviděl. Počkejte
pak se bude vybírat do
repre...
Vím, že jezdíš na kole, co
nějaký závody?
Máš pravdu, jezdím, nebo se
alespoň snažím, ale málo.
Závody, mám v úmyslu jet
se oddělat na Krále Šumavy.
Jestli na horským či silničce

nevím, podle toho jestli se
mnou někdo pojede. Jedeš
se mnou? Proto potřebuji už
z jara sednou na kolo
a jezdit a jezdit a jezdit.....,
abych dojel. To je můj cíl,
dojet.
Zkus srovnat - frisbijáci vs.
kolisti, kde se cítíš líp?
Já se mezi komunitou
kolařů nepohybuji, jezdím
většinou sám, párkrát jsem
byl s někým a je to fakt lepší,
jen tak na okraj. Ale co
takhle chytnu z časopisů či
zaslechnu, tak nemůžu vystát ty co hulej trávu, náušnici a kolo samej poslední
model a samý HC komponenty. Jsou tzv. IN. Takový
ve frisbee nejsou, doufám.
Ale cyklistika je zcela individuální sport, frisbee úplný
opak. Obecně raději pracuji
v týmu, když je sehraný a jde
všem o společnou věc. Jinak
jet na kole a pobíhat po
hřišti se těžko srovnává.
Každý sport má své. Mám
rád ultimate víc nečež ostatní kolektivní sporty, protože
je to čistý, nebo alespoň by
mělo být. Tady když je jeden
článek řetězu slabší, jiný to
může kompenzovat do jisté
míry. U kola to nejde. Tak
sedneš a je to na tobě jediném. Ale lze říct že disk
mám rád ne více než kolo.
Asi stejně. Kdybych byl
mlád a začínal se sportem
tak by to však asi vyhrálo
kolo.
Zpět k Frisbee - Mistrovství
Světa 2000 v Heilbronnu
a Česká reprezentace, jde to
k sobě?
Musí to jít k sobě, jinak se to

může zabalit. Nepředpokládám valný výsledek (přeji
ho), ale je třeba tam jet.
Doufám, že si z případného
debaklu vezmou lidi ponaučení. Tím repre nechci
odepisovat, v žádném případě, jen se snažím dívat
realisticky.
Jak by sis ty představoval
přípravu reprezentanta ČR
ve Frisbee?
Perně. Pokud by se to mělo
dělat na vyšší úrovni, tak se
zeptej Papáho či jiného
trenéra. Jinak v rámci
možností lidí bych to viděl
na trénink 4x do týdne plus
ostatní aktivity jako kolo,
plavání a tak. Tedy min. 2x
hra, taktika a pod. a 4x
běhání (tak 2 hodiny běhací
přípravy a ve dne kdy by byl
hrací trénink tak min. půl
hodiny na rozběhání). Tam
asi se někde musí ještě vejít
příprava na papíře. Už jen
takhle to zabere dost času,
ale pokud to má za něco
stát...
Díky za rozhovor.
Rádo se stalo.
P.S. A KARLE POJEDEŠ
NA PLES???
Re.PS. Na ples nemohu
nejet. Už jsem se zahlásil do
organizační sítě, takže
čekám jak bych mohl být
nápomocen.
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Halové Reprezentační soustředění

Tak jsem se zúčastnil další akce reprezentantů. Bohužel pro mne to znamená další pracovní úsilí při vyhodnocování a zpracovávání
toho, co jsme tam vlastně dělali a chtěli dělat. Pro mne byly hlavní testy. Ty jsme udělali a pak jsme vlastně v testech pokračovali
při hře. Pokusím se vše zhodnotit a popsat. Jsem si vědom, že lidská ruka oko i mozek jsou omylné, zejména v okamžiku kdy jednu
věc nezávisle na sobě dělá více rukou,očí i mozků. Myslím tím měření časů i vyhodnocování hry. Přesto se k výsledkům budu chovat a vyhodnocovat je tak, jako by došlo k absolutně přesným měřením, bezchybným hlášením i zápisům.
>>>TESTY
Navržená baterie testů měla prověřit technické dovednosti i fyzické schopnosti.
Prvním nedostatkem byla špatná příprava všech zúčastněných. Nikdo se totiž nerozcvičoval před jednotlivými výkony. Sezení na lavičce
a podávání disků nepovažuji za rozcvičení, přestože to druhé byla zvlášR důležitá činnost.
Vyhodnocení jsem zjednodušil tak, že jsem určil pořadí v jednotlivých disciplínách a součet těchto pořadí, pak vytvořil trestné body
v celkovém pořadí. Pokud jeden nebo více lidí dosáhlo shodného výsledku, bylo jim přiděleno stejné pořadí. Člověk v dalším pořadí pak
byl na tom pořadí, kolik lidí bylo před ním. /např. čtyři se umístili na prvním místě a dostali 1. Další v pořadí - druhý dostal 5./
Jméno
DEJF
DAVÍDEK
TOMÁŠ R.
ŠTĚPÁN
MÉĎA
FILIP-CÍCA
MICHAL
TOMÁŠEK
RÁDIO
MÍRA B.
LUKÁŠ
PAPA
LIBOR

hod dálka
6
2
3
8
12
9
11
5
1
6
9
13
3

hod cíl z místa
5
2
5
2
7
11
13
1
8
2
8
8
11

rychlost
10
1
9
12
2
3
5
8
4
11
7
6
13

vytrvalost
13
10
4
11
4
9
2
6
1
7
8
3
12

hod zátěž
13
1
10
3
12
7
2
9
8
6
5
4
10

Celkem
47
16
31
36
37
39
33
29
22
32
37
34
49

Pořadí
12
1
4
8
9
11
6
3
2
5
9
7
13

Jméno
MARTINA.K
JEŽURA
MARTINA Z.
IVA G.
PISCA
JANA
KRISTINA
SILVA
IVA K.
ANDREA
PAVLINA
LENKA
EVA

hod dálka
8
9
10
7
2
11
1
5
12
3
13
4
6

hod cíl z místa
9
2
9
9
6
12
2
2
12
2
6
6
1

rychlost
13
11
8
7
5
10
2
6
4
3
12
1
9

vytrvalost
12
13
5
8
4
11
3
9
6
1
10
2
7

hod zátěž
10
13
7
8
3
12
2
4
11
9
6
1
5

Celkem
52
48
39
39
20
56
10
26
45
18
47
14
28

Pořadí
12
11
7-8
7-8
4
13
1
5
9
3
10
2
6

Z výsledků je jasné jak na tom hráči jsou a co mohou zlepšovat. Zklamáním pro mne je umístění DEJVA a FILIPA. Víc nebudu hodnotit
neboR doufám, že jarní testy ukážou zlepšení všech i to, jestli je někdo ochotný na svém zlepšení pracovat.
Nedělní hra byla pro mne potěšením jak z hlediska pocitů hráče, tak trenéra. Ukázalo se totiž, že testy nejsou vše a herní zkušenosti
a chuR do hry dokážou mnohé nahradit /Filip/. Druhým kladem bylo to, že jsem si nalosoval dobré družstvo. Třetím poměrně dobrý los
družstev, neboR nedošlo k totálnímu vraždění neviňátek a utkání i turnaj byl poměrně vyrovnaný, což ukazuje i tabulka.
1

2

3

4

5

6

skóre

body

pořadí

1-Davídek

Ústí

7-6

6-8

6-7

9-6

5-11

33-38

4

4

2-TomášV

6-7

nad

8-7

7-2

6-10

7-10

34-36

4

3

3-Rádio

8-6

7-8

Labem

10-3

9-6

8-7

42-30

8

1

4-TomášR

7-6

2-7

3-10

pěkné

6-4

3-8

21-35

4

5

5-Šaky

6-9

10-6

6-9

4-6

to

9-10

35-40

2

6

6-Strom

11-5

10-7

7-8

8-3

10-9

město

46-32

8

2

Družstvo

8

V utkáních jsme hodnotili podle staré známé statistiky "NK".Výsledky uvádím podle družstev Sloupec je jedno utkání, řádek zapisovaná
činnost. Šestý sloupec je součet za všechna utkání.

9

Utkání jsou uvedena v tom pořadí, v jakém byla odehrána.
Soupeř
výhry/prohry
Davídek

Libor

Lukáš

Lenka - Pišča

Jana

Soupeř
výhry/prohry
Rádio

štěpán

Petr Schreiber

Andrea - Andy

Lenka - Ježura

strom tomáš radio tomáš
(PD)
(TM)
P
V
P
P
3
3
21
3
1
1
19
1
8
1
16
2
4
1
5

3
1
20
3
3
1
3
1
19
1
1
17
3
1
9
1
1
5

tomáš
(TM)
V

šaky

2
4
1
17
4
1
1
2
10
7
5
1
14
2
3
2
1
10
2
2
1
9

5
3
17
1
1
1
6
2
10
5
2
1
2
2
3
1
1
7

V

3
2
1
23
2
2
1
15
4
9
4
1
7
1
1
1
5

1
4
1
20
1
1
1
10
1
2
1
1
11
3
1
1
1
7
1
2
9

šaky
Součet
V
1
4
1
22
2
4
1
17
1
12
5
2
1
1
9
1
4

1
14
10
3
106
11
11
2
5
2
70
1
4
15
2
65
17
3
3
3
36
2
2
5
1
28

david tomáš strom
(3SB) (PD)
Součet
V
P
V
1
4
1
16
5
1
1
6
3
7
1
1
1
6
1
1
2
8

1
4
1
2
18
3
2
1
10
1
1
9
2
2
4
1
2
1
6

3
4
1
2
24
2
1
2
1
13
1
2
1
4
13
2
6
2
1
1
1
14

7
17
2
12
1
92
15
3
2
8
2
45
1
15
1
10
1
50
10
3
7
2
5
28
9
4
1
7
2
44

Soupeř

šaky

výhry/prohry

P

popis
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk

Tomášek

Mé/a

Kristina

Lenka - Mrazka

Martina (3SB)

Soupeř

2
3
3
1
25
2
1
15
1
2
5
19
1
2
1
4
1
2
3

david strom radio tomáš
(3SB)
(TM) Součet
P
P
V
V
2
2
15
4
1
1
2
12
3
2
16
2
1
3
1
1
5

radio strom

1
4
1
17
3
2
1
1
17
1
1
1
1
20
1
2
1
2
1
2
1
4
šaky

popis
výhry/prohry
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk

Filip - Cíca

Tomáš Radil

Michal Růžička

Silva

Pavlína

P

P

P

1
1
7
23
1
1
1
11
1
1
2
1
19
1
2
1
2
3
1
1
1
2

2
2
4
1
19
1
1
1
7
15
1
1
2
14
1
1
8
3

2
4
4
21
3
4
21
2
2
16
3
1
2
2
6
1
1
1
6

2
5
2
21
3
1
3
18
1
1
19
2
1
8
2
1
1
4

5
3
21
5
2
13
2
1
15
2
1
11
1
3

5
19
3
9
99
17
4
2
6
3
75
2
9
10
1
89
8
4
3
2
28
3
1
4
6
19

david tomáš
(3SB) (PD) Součet
V
V
4
2
21
3
2
3
8
2
2
1
15
1
1
2
9
1
1
4

1
2
2
4
13
1
5
11
1
1
6
20
1
2
9
1
1
2
1
6

4
9
10
19
1
97
6
6
1
20
1
66
5
2
3
14
2
84
4
3
4
6
6
35
4
2
1
3
21

popis
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk

popis
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk

Tabulky ukazují, jak jednotliví hráči ve kterém utkání dokázali bránit, nabíhat, bodovat a riskovat přihrávku na bod. Pro mne velkou zajímavostí je téměř bezchybná hra Vítka. Škoda, že nedělal technické a kondiční testy. Naopak zklamáním je únik holek do pozice dlouhého
a vyčkávání na finální přihrávku. Podmínky měli stejné /kromě Kristíny/ - bránila je také holka.
Příčin může být několik. Jedna je zafixovaný způsob hry z klučičích družstev /ale Pisca v P7 rozehrává a tady se postavila do role midla až
dlouhého. Druhou je to, že kluci cíleně nenahrávají volné holce /to mohu alespoň u sebe vyloučit, ale považuji to více za chybu kluků než
holek/. Třetí možností je, že časování náběhů je u kluků lepší a holka vybíhá pro přihrávku později a proto se k disku nedostává tak často.
Popisuji tyto tři případy, protože jsem si jich na turnaji všimnul. Možná jich je ještě víc.

tomáš david strom radio tomáš
(PD) (3SB)
(TM) Součet
V
P
P
P
P

Soupeř
výhry/prohry
Dave

šaky

Míra Burša

Iva (zimnice)

Eva (chomutov)

3
5
1
4
14
2
3
1
1
16
1
2
1
7
1
1
3
3
1
4

1
2
1
10
1
1
2
16
2
4
9
3
1
3
2
1
1
1
1
2

1
2
2
1
14
1
3
2
1
19
2
2
3
10
1
1
2
5
4
1
1
4

2
2
1
12
4
1
2
20
1
1
2
10
2
1
3
4
1
1
5

1
4
4
17
1
2
4
22
1
2
1
1
9
1
2
3
2
6
1
1
4

8
12
1
11
2
67
4
12
3
11
2
93
5
8
1
11
1
45
8
1
5
5
8
20
10
2
3
2
1
19

Soupeř
popis
výhry/prohry
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk

Strom

Vítek

Papá

Martina Zralá

Ivka Galabová

david tomáš tomáš
(3SB) (TM) (PD)
V
V
V
2
3
2
12
3
1
19
1
6
2
2
20
3
1
1
11
2
1
7

1
3
4
1
13
2
3
1
15
4
1
2
13
4
1
11
3
1
1
1
3

2
3
1
3
13
18
5
3
3
16
3
1
4
5
2
1
6

šaky

rádio

V

P

2
2
3
20
4
16
5
1
3
21
5
1
2
3
1
3

2
2
1
5
10
1
12
2
5
2
1
13
1
4
1
1
2
2

Součet

popis

8
9
7
17
1
68
4
6
4
1
80
3
25
5
12
3
83
16
3
1
1
32
14
3
1
3
4
21

bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk
bod
asistence
obrana
chyba hod
chyba chyt
drží disk

Upozorním ještě na několik extrémů a podrobnější hodnocení nechám na jindy. Nejvíce bodů dalo družstvo Stroma - přesto na skončilo druhé.
Nejvíce obranných zásahů mělo družstvo Tomáše R., ale nedokázalo toho využít a současně mělo nejvíce zahozených disků - házecích chyb a
dalo nejméně bodů. Nejnižší počet hodů na dosažení bodu = produktivita = mělo družstvo Radia. Na jeden bod potřebovalo v průměru 6,16
přihrávky. Naopak nejvíce přihrávek potřeboval tým Tomáše R. 12,52 - tedy dvojnásobek. Tento tým také za stejnou dobu hry skóroval 2x méně
než tým Radia /23:42bodům/.
Z jednotlivců měl nejčastěji disk v ruce Davídek 106x a nejméně Pavlína 16x. Nejvíce obran měl Filip 10. Nejvíce házecích chyb Tomáš R. - 20.
Snad se to do pasti vejde. Naznačil jsem tedy možnosti jak s hodnocením zacházet a k čemu se na základě těchto záznamů dá dospět. Každý
sám může zhodnotit jak svému družstvu prospěl či uškodil.
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halový turnaj v německu

6. - 7. listopadu
1999

Zpráva o turnaji v Lipsku
Příprava k odjezdu se již tradičně nesla ve
znamení shánění auta. Dave by jistě mohl
vyprávět. (jéje - pozn. red.) Ale nevyprávěl. Jen
kouřil cigára. Jedeme tedy jen v pěti jedním
automobilem. Další typický znak odjezdu je
zdržení přibližně o hodinu. Tentokrát je
příčina až směšně prozaická. Bouračka
někde v Praze. A tak Libor C. zůstal někde
viset.
Shodujeme se na trase. Praha, Chomutov,
Chemnitz, Lipsko. Při průjezdu Chomutovem trávíme příjemnou skoro hodinku v
supermarketu. Cca 30 min se někteří rozhodují, jaké jídlo s sebou. Některé
z nás uvedlo řešení tohoto problému do
nepředstavitelných potíží. Dalších cca 20 min
nám trvá porada, jaké vhodné tekuté
povzbuzovače vzít s sebou. Naštěstí nás
hlavní šéf marketu šetrně vyhodil. Přece jen
s námi nechtěli trávit celou noc.
Další hodinová zastávka byla v místní restau-

raci. Bylo nutné se ještě naposledy osvěžit
chutným jídlem a dobrým pitím.
Další cesta k hranicím je vcelku příjemná.
Rádio hraje. Některá děvčata nám mávají.
My hodnotíme jejich vnady. Vedeme vášnivé
diskuse o zkvalitnění sektoru služeb.
Na německé straně celnice se setkáváme
s celníkem, který o nás projevuje živý zájem.
Kam prý jedeme takhle v noci? Na Lipsko
panáčku, na Lipsko. Častujeme se vzájemně
úsměvy. Tak jeOte chlapci, jeOte. Tak
jedeme. Netušíme, že kilometr od hranic na
nás čeká třicetikilometrová objížOka.
Jedeme cestou necestou. On to věděl. Mé
bystré oči naštěstí zachytávají všechny dovedně skryté tabule, které ukazují směr
objížOky.
V Lipsku jsme v 0.30. V 0.35 přijíždějí také
Pd z drážOanského směru. Jaké to shledání
v daleké cizině. Spíme v místním mládežnickém centru.

8.00 budíček.
Čekáme na housky k snídani. Konečně. Tak
si dáváme trochu do pupíku. Jedeme do malé
haly v blízkém městečku.
Začínáme hrát od 9.30. Hraje se na čas,
25 minut. Nebylo to nejlehčí poprvé v sezoně
v hale. Cítíme, že máme na výhru. Přesto se
nám chvílemi hra vysloveně nedaří. Toho
soupeř využívá k vyrovnání skóre.
Po dramatické koncovce vyhráváme 10:8.
S kým jsme hráli? Tak na to se mně už příště
neptejte. Byli to nějací Němci. (endzonish pozn. red.) O hodinu později nás čeká další
zápas. Ten je spíš lehčí. S přehledem nějak
12:6???
Přejíždíme do vysokoškolské tělocvičny
v Lipsku. Je hezká. Je vysoká. Je velká. Je
ideální.
Další zápas. Družstvo, kde skutečně hrají jen
dva lidi, nám dává kouř. Koukáme na to jak
z jara. Nepropadáme trudomyslnosti a boju-

jeme. Obracíme nepříznivé skóre v náš
prospěch. Vyhráváme. Ale skutečně jen
o bradavky. Na malém prostoru se ukazuje,
kdo umí házet a jak přesně. Neplatí tad, že
někomu jen tak uteču do volného prostoru.
Hody musí být plus minus 50 cm.
Máme hrát ještě jeden zápas. Ale soupeř
nepřijel. Tak hrajeme jen tak ve dvou
složených družstvech. A už s pivkem do
sprch. Pak do mládežnického centra. Za kulturou.
Mládežnické centrum. 20.00 hod. Všichni
jdou na večeři. A kam jdou Češi? Češi jdou
nahoru po schodech. V druhém patře na
půdě rozložili svá zmožená těla. Aaaa, už je
tu první flanděrka. Zároveň popíjíme z plechovek pivko. Bojíme se, že jsme koupili
zbytečně moc pití. O dvě hodiny později
zjišRujeme, že není co pít. Němci už jsou
zpátky. Jdeme se podívat do přízemí k baru.
Hovoříme s cizinci. Hovoříme anglicky.
Popíjíme pivko. Místní DJ se moc nevyznamenává. Přesto někteří z nás tancují s dívkami z Pd. Zároveň bafuňáři rozjíždějí své přestupní rejdy. Je to skutečně nechutné, čeho
jsou schopni využít. Zneužívat unavené
sportovce. Hyeny. StyOte se. Fuj. (Reklama:

Marušce by to v TM slušelo, konec reklamy - pozn.
red.) Druhý den hrajeme až v 10.30. Pohoda.

Půjčujeme si od Pd jednoho hráče. (Štěpán pozn. red.) Musíme počítat s tím, že je unaven

Tak pohoda to opravdu není. Přece jen. Noc
byla divoká. Takže o postup. S Pd. Nějak to
nejde. V půlce zápasu prohráváme o 2 body.
Hrají docela dobře. My jsme jak praštění.
Těch zahozených disků. Hrůza. Nakonec
opět trochu se štěstím vyhráváme. Ale měli
jsme na mále.
O hodinu později hrajeme další zápas.
O postup do finále. Vedeme o čtyři body. Je
za námi půlka hrací doby. Soupeř si bere
oddechový čas. Tak to je pohoda. To už
dohrajeme. Ale! Najednou nám to vůbec
nejde. Naopak soupeři vyjde téměř vše na co
sáhne. Náš náskok je v čudu a už zase
prohráváme. Taháme se o každý bod.
Obracíme skóre.Vedeme o jeden bod.
Siréna. Držíme disk. Těsně před soupeřovou
koncovou zónou kazíme. Soupeř využívá.
Remíze. To nám stačí. Máme tři body a tak
jdeme do finále. Už teO můžu prozradit, že
kouzelník nepřišel.

z boje o 3. flek. Jestliže někdo čekal finále s
velkým F, pak byl velice zklamán. Po polovině hrací doby prohráváme 7:1 a je to opravdu sprcha. Ti Němci si to házejí velice přesně
kladivem a overem. Nejsme schopni je
ubránit. Navíc sami kazíme víc než jindy.
Takže po našem timeoutu jen korigujeme
skóre. Konec. 15:9. Trošku sprška.
Ale je to jen hra. Příště bude lépe. Jsme utahaní jak koRata. Všechny zápasy byly velice
rychlé a hrály se s velkým nasazením. A v pěti
bez střídání se není co divit.

Finále. Přistupujeme k němu zodpovědně.
Rozcvičujeme se atd. Bohužel, Libor S
nemůže nastoupit do závěrečného měření sil.

Tak jedeme zpátky.
Na celnici je stejný německý celník. Češi si
nás vůbec nevšímají. Děvčata na nás zase
mávají. A já se vidím v posteli. Sám.
Je neděle 19.30 a sjíždíme k Chomutovu.
Vzpomínal a zapsal: Radomil Zdeněk
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Lipská tvrPárna
O víkendu 6.- 7.11.1999 jsme se rozjeli do
nedalekého německého městečka Leipzig,
kde se konal již pravidelný a pohodový
turnájek, který pořádal nám známí
Christofer. Pro nedostatek aut jsme vyrazili
v 5 lidech a tak jsme si připoměli nám všem
dost známou tvrOárnu z Mladé Boleslavi.
Škoda, že ten turnaj už není na hracím
kalendáři. Z Čech jsme vyrazili dva teamy.
Opičáci posíleni o nemohoucího Libora
a Pd young s PišRou (Hufnáglem=Pišča - pozn.
red.), které tímto děkuji, že s námi jela i když
jsme ji oslovili 2 dny před odjezdem.
Po menším bloudění Lipskem jsme
nakonec našli místo našeho ubytování.
Opičáci už popíjeli svoje pivko. Usměv na
tvářích jim vyrostl po odpovědi na otázku
kolik nás tady vlastně je? Po odpovědi, že
5 se rozesmáli a prohlásili, že nejsme
v týhle sestavě se dvěma holka nic schopný
uhrát (Douglas, MéOa, Štěpán, Marie
a PišRa). Spalo se v 3 patrové vile s několika
pokojíky, které byly už skoro plně
obsazené, ale pár místeček se tam ještě
našlo.
V sobotu jsme vyrazili do univerzitní haly,
která se nacházela kousek od centra.
Kupodivu absolutně bez bloudění. Ve
skupině jsme měli teamy, které byli tak +na naší úrovni (Leipzig, Hallunken,
Berlinský ryby a nový team, pro který to byl
teprve druhý turnaj, Forest jump). Při
prvním zápase se nám podařilo prolomit
náš věčný problém, kdy jsme snad ještě
nikdy nevyhráli první zápas na zahraničním
turnaji. Lipský jsme poměrně hladce
porazili 13:5. Ve druhém zápase jsme
vydřeli výhru nad Hallunken 10:8. Později
se ukázalo, že to byl asi nejhezčí zápas na
turnaji. Úžasný na něm bylo to, že jsme

stále trpělivě a jednoduše hráli stejnou hru
a nezačali jsme zmatkovat, i když jsme
prohrávali o dva body. A to se ukázalo jako
nejlepší a nejúčinnější. Ve třetím zápase
jsme se utkali s Blindfišema. Tenhle zápas
byl z jednoho hlediska pro nás utrpením a z
druhého štěstím.
Utrpením byla naše hra. Nás bylo 5 a jich 8.
Nechali jsme si je utéct o pět bodů a to už
jsme nedokázali smáznout. Navíc jsme
hodně kazili a to úplně zbytečně a zbrkle.
Prohráli jsme13:7. Poslední zápas ve
skupině byl v naší režii. Forest jump je nový
team, ve kterém umí hodit forhand jenom
jeden člověk. (Forrest Gump - pozn. red.) Myslím
si, ale že se postupem času docela dost
vypracuje a bude konkurovat i silnějším
teamům. Při tomhle zápase si Maruška s
Lenkou odzkoušeli jestli ještě nezapomněli
hoO a běž. Měly volný úplně celé hřiště a
musím uznat, že si s těma chlapíkama
docela dost slušně pohráli. Horší byla koncovka, kterou jsme měli zajistit my kluci
připravený v zóně, ale povedla se nám až na
po třetí. Vyhráli jsme 14:4. Tímto jsme ve
skupině skončili druhý. To se později
ukázalo jako velice výhodný. Druhý den
jsme hráli s druhým a prvním z druhých
skupin. Blindfish hráli obráceně. Což byli
daleko těžší soupeři, které nedokázali
porazit a tak museli hrát o páté místo.
My jsme se v miny skupince utkali s našimi
Opicemi a Drehst'n'Deckel. V utkání
s Opicemi jsme hráli od druhého bodu jen
čtyřech, protože Libor nastartoval a tudíš
nemohl dál hrát. Možná kdyby večer před
tím tolik neoslavoval Libčákovi narozeniny,
tak by to bylo jinak. Nu což aspoň jsme měli
víc prostoru na hřišti. Docela se nám dařilo
s nima držet krok. Bohužel si výsledek

nepamatuju, ale vím, že jsme žádnou
ostudu neudělali (12:8).
DrážOanský, kteří byli všichni tak o hlavu
větší než Štěpán jsme s lehkými potížemi
o chlup (Pišči - pozn. red.) porazili 10:8.
Opět druhé místo v miny skupince nás
poslalo do boje o třetí místo. Na druhé
straně se postavili Endzonish a těch sedm
chlapíků si s náma docela dost slušně
pohrálo. Od stavu 2:2 jsme si pořádně
nepřihráli a celé jsme to prohráli tuším
14:5.
V konečném hodnocení jsme skončili na
čtvrtém místě z patnácti teamů. Byli jsme
první team s ženskýma.
Na turnaji byli pouze dva teamy v pěti
lidech (Opice a my). Myslím, že jsme byli
horkými kandidáty na spirita. Myslím, že
dost slušný ne. Co říkáš Dejve, Libore,
Radku, Carlosi a Libčo.
V čem je tajemství našeho úspěchu? Byli
jsme tam jako team. Všichni hráli všechno.
Při hře jsme se nehádali a když někdo něco
na někoho měl, tak mu to řekl po zápase.
Po zápase jsme si to celé rozebrali a v dalším zápase jsme se snažili té dané chybě
předejít. A co závěrem?
Tenhle turnaj vřele doporučuji.
Douglas

>>> Výsledky <<<
1. Bayreuth

2. Terrible Monkeys
3. Endzonish

4. Prague Devils

ˆ
1999

víden

30. - 31. října

4. th annual Jan Becher memorial
"Vídeňskou kávičku jako obvykle pane Šotek?".
"Možná později, te bych si dal Bechera!"
I když u nás v čechách moc lidí, kteří
hrají disc-golf není, stejně bych Vám rád
povyprávěl jak takovej "regulérní" golfovej turnaj vypadá, ale bude to trošičku
delší, a tak si radši dojděte na záchod.

Pátek
Co jsme dělali nebo nedělali při cestě do
Vídně Vám psát nebudu, protože se
nestalo nic zvláštního co by stálo za to si
poznamenat a navíc si to můžete přečíst
v každé Pasti několikrát. Prostě jsme tam
přijeli. Autem. Dorazili jsme do hospody,
kde všichni golfisti pařili a našli našeho
hostitele. Jmenoval se Malú. Takovej
méOa na první pohled, ale jak se později
ukázalo, mile mě překvapil. Dali jsme si
něco k pití a příjemně se bavili. Hele
Verča, no vida česká kolonie poloprofesionálních golfových hráčů se rozšířila.
Malú, trošku napitej, nám potvrdil, že
u něj můžeme přespat a my jsme se mu
nabídli, že ho tam můžeme odvézt,
protože MarRák pil nealkoholické pivo,
i když se Milan vzpíral a bránil se co to
dalo. Došli jsme k autu, MarRák vytáhl
klíčky a zjistil, že je vytahoval úplně
zbytečně, protože naše auto (ta naše jediná jistota v daleký cizině) je prostě pryč.
Jen tak si zmizelo. Mě s Bobikem (asi
jsem na začátku zapomněl říct, že jsme
jeli do Vídně v sestavě Bobo, MarRák
a já) to zas až tak nepřekvapilo a tak jsme
si v klidu, po návratu do hospody, dali
pivko. No zas tak zábavná historka to
není a tak už jenom stručně. Auto nám
vodtáhli, zaplatili jsme (s pomocí Verčy díky) 2,500 slovy dva a půl tisíce šílenců
šílencům na odtahovém parkovišti a usínali v Malúově bytě s úplně jinou
myšlenkou než bylo odtažení auta. A tou
myšlenkou bylo, že musíme vstávat
v 6.30, protože Malú je pořadatel a musí
být na hřišti a my by jsme tam bez něj
netrefili.

Sobota - popis údálostí jak jsem je
viděl (nebo spíš neviděl) po ránu
6:30- kurva, to ne, takovýhle stávání mě
jednou zabije
6:35- jo kafe po ránu udělá svý
6:50- nástup do auta a tradá na hřiště
7:00- zase jsem si nevyčistil zuby (škoda,

mohlo to bejt letos podruhý - pozn. red.)

7:01- nevadí, zejtra
7:10- ještě pět minut pojedem a zase
usnu
7:15- příjezd na hřiště
7:20- snídaně
7:30- 1.špek
7:35- konečně probuzení
Pak se už sjížděli všichni soutěžící a zhruba do desíti hodin si zkoušeli házet na
jednotlivé koše, kterých tam bylo 18, na
pevno umístěných po celém parku.

Technická pasáž,
nebo-li systém turnaje
Pevných 18 jamek. Všichni hráči (bylo
jich 38 v mužské skupině a 7 v ženské)
absolvovali těchto 18 jamek třikrát za
celý víkend. Dvakrát v sobotu a jednou
v neděli. Suma sumárum každý hráč
odehrál 54 jamek. Na každé byl par 3, to
znamená, že hráč, který chtěl jamku
absolvovat na par (tedy na nula), musel
dohodit diskem do koše na 3 hody. Když
dal jamku na čtyři hody tak měl +1, když
na pět hodů tak měl +2. Rovněž ale byla
možnost dát jamku pouze na dva hody,
což znamenalo že hráč měl -1, nebo
dokonce na jeden hod (za celý víkend se
to povedlo jen jednou) z toho vyplívá -2.
Počítání turnaje bylo následující. Par na
každé jamce byl 3 a jedno kolo mělo 18
jamek. Takže 3 x 18 = 54. Což byl optimální počet bodů, kterého mohl jednotlivý hráč dosáhnout. Když dokončil
kolo s počtem bodů menším než 54 jedině lépe pro něj. Jak už jsem se zmínil, za
celý víkend se odehráli tři kola (tři kola
jsou tak akorát), takže optimální počet
po všech třech kolech byl 162 bodů. Na
počátku byli všichni účastníci náhodně
rozlosováni do skupinek po čtyřech
lidech. Každá čtveřice začínala na jiné
jamce. (1.skupinka začínala na jamce
číslo 1, druhá na jamce číslo 3... vždy ob
jednu jamku aby si skupinky navzájem
nepřekáželi). V takto nalosované skupince jste odehráli své první kolo, nasbírali nějaký počet bodů. Udělalo se
průběžné pořadí po prvním kole dle
získaných bodů. Z tohoto pořadí se
potom utvořili opět čtyřčlené skupinky
pro kolo druhé. Takže nejlepší čtyři po
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prvním kole utvořili první skupinku,
golfisti na 4 až 8 místě utvořili druhou
skupinku...
Odehráli jste druhé kolo, opět nasbírali
nějaký počet bodů, které se potom
přičetli k bodům získaným v kole prvním
a udělalo se opět průběžné pořadí, tentokrát po dvou kolech. Následovalo to
samé. Zase se udělali skupinky pro kolo
třetí. Získané body se přičetly k počtu
bodů z kol předcházejících a z toho vzešlo celkové pořadí. Tedy celkové bylo jen
pro všechny hráče, kteří skončili na
šestém místě a hůř. Pro prvních pět to byl
opět jen mezisoučet a vstupenka do
finále. Finále se hrálo na devět, trochu
jinak rozmístněných jamek. Finalistům se
započítávali všechny body z předešlých
tří kol a těch devět finálových jamek se
přičítalo. Z těchto devíti jamek vzešel
celkový vítět turnaje.

Specialita tohoto turnaje (pouze pro ty
co pochopili systém turnaje, i když...)
U každé z výše zmiňovaných osmnácti
jamek byla postavená láhev bylinného
likéru od Jana Bechera. Láhev tam nebyla postavena jen tak pro nic za nic, ale
sloužila k účelu mnohem ctnostnějšímu
a ušlechtilejšímu, než se jen rychle
vožrat, i když k tomu nakonec taky došlo.
Ten účel byl takovýhle. Kdo z hráčů dal
jakoukoliv jamku na menší počet hodů
než byl par (tři hody) byl považován lidmi
ve své skupince jako šampión jamky
a měl se (nebylo to povinné, nýbrž takové
pěkný nepsaný pravidlo) napít. Takhle by
to vypadalo, že kdo neumí házet tak by se
ani nemohl napít. Jenže organizátoři to
vymysleli chytře. Když pil šampión
jamky, pili i všichni ostatní z jeho
skupinky. Na jeho počest.
Jak se ukázalo, ve skupinkách o přední
umístění se tato specialita turnaje moc
nedodržovala a naopak v zadních
skupinkách, kde už bylo jasné, že na
žádné přední místo není moc velká
šance, se nejenže poctivě dodržovala,
když dal někdo jamku na dva hody, ale
hráči tuto specialitku provozovali i když
nikdo ve skutečnosti šampiónem nebyl.
V nedělním finále se hrálu už bez
Becherovek. Škoda.

Samotný turnaj
Už samotná příprava asi dvě hodiny před
prvním kolem mě trochu uvedla
v pochybnosti. Spousta lidí měla 10 a více
disků a když jsem je viděl, jak si zkouší
dohazovat do košů, tak jsem si říkal, že
tady budem asi za pěkný šmudly. Nebyli
jsme. Po rozlosování do skupinek jsme se
seznámili a vyrazili na určenou jamku.
Tam na mě čekala další překvapení. Naše
jamka byla úplně v lese, kde člověk
z určeného místa výhozu přes všechny ty
stromy ten zatracenej koš ani neviděl.
Druhá věc, která mě lehce zaskočila, byli
samotní kolegové ve skupince.
Před každým hodem se pekelně
soustředili, partukrát si naznačili jakým
směrem disk vyšlou a v jakém náklonu.
Při tomto jejich divadýlku se člověk
málem ani nemohl pohnou z místa, nesměl mluvit, natož pak šustit sušenkama.
No zkrátka nejlepší bylo nic nedělat
a pak si hodit. Člověk je ale tvor nesmírně dobře se adaptující na nové podmínky a tak jsem v celku v pohodě přežil
první kolo s průměrným počtem bodů 62
a docela vysokým počtem přípitků Jana
Bechera. Pauzu před druhým kolem jsme
vyplnili obídkem v kombinaci s malým
špíčkem a připravovali se na kolo druhé.
Bobo s MarRákem zahráli o něco hůř než
já, ale celé startovní pole bylo vyrovnané
a tak jednotlivé bodové rozdíly byly fakt
malé.
Do druhého kola jsem nastoupil plnej
očekávání, jak se mi povede oproti kolu
prvnímu. Dařilo se mi lépe - 59 bodů a 5
panáků. Pozastavím se tu u jedné věci.
Protože to bylo kolo druhé, a tím pádem
moji protihráči ve skupince byli na stejné
bodové úrovni jako já, snažili se ještě víc
dosáhnout lepšího výsledku, aby utekli
v pořadí. Jako by se z nich potom vytratila ta pohoda a radost z toho, že si tady
můžou hezky zagolfovat, popovídat si
a občas se napít Becherovky na
povzbuzení, nebo jen tak na zahřátí. To
všechno zmizelo a byl to spíš jen boj
o body a umístění, teda celkem nuda. Na
těch lidech bylo vidět zklamání z každého
zkaženého hodu a starosti jak jim to
zkazí umístění a celkový počet bodů.
Bobik mi potom vyprávěl, že byl zase ve
skupince, kde to byla absolutní pohoda,
protože lidi věděli, že už stejně asi první
nebudou, a tak se spolu bavili, popíjeli
a diskutovali o tom, který z těch 15 disků
teO použijí a proč. Prostě pár lidí tam
venku disc-golf bere docela vážně
a prestižně, když to u nás je to pořád
ještě hlavně o pohodě.
Takže jsme absolvovali dvě sobotní kola
a co těO. S Bobikem jsme to trochu zapili
u nejbližšího koše (MarRák zase řídil
- Milan z toho byl už docela nervozní)
a na večerní párty jsme dorazili už

poměrně unavení. Párty probíhala
v hospodě s velkým kamenným sklepem,
kde v průběhu večera hrála kapelka,
složená pouze z místních golfistů, ale
popravdě řečeno hrála nemastně a neslaně, takže jsme šli spát.

>>> Výsledky <<<
Open Division
Best round: 52 - Werner Mooshammel
Hole in one: Stefan Schnackselmann on hole #10

Neděle
Do posledního, třetí kola, jsem nastupoval s odhodláním si hezky v pohodě
zahrát a nezprudit se těma týpkama, co
se soustředili jen na body a umístění.
Myslím, že se mi to docela povedlo. První
polovinu určitě, protože jsem ji zahrál na
par (tedy každou jamku na 0). Druhá
byla horší, protože jsem byl z toho, jak si
dobře vedu, trošku překvapenej. Začal
jsem kazit a zastavil jsem se na 60
bodech. Po součtu všech tří kol se u mého
jména objevilo číslo 181, což znamenalo
12. místo. Bobo, MarRak, Verča i já jsme
byli vcelku spokojeni se svým
účinkováním, hlavně Verča, protože
skončila v ženský skupině druhá, zapili
jsme to u jamky číslo 4 a šli se dívat na
finále. To nás trochu zklamalo, protože
hody byly jenom průměrný a nic zajímavýho se nedělo. Chyběla tam ta láhev
u každý jamky. Vyhrál Malú.
Potom už jenom vyhlášení, kde každý
dostal nějaký dáreček. Vítězové, jak
mužské tak i ženské skupiny, dostali
naprosto úžasnou cenu. Představte si
takovou tu skleněnou kouli, kterou když
převrátíte, začnou se přeskupovat různý
serepetičky, nebo začnou jezdit nějaký
předměty sem a tam. Tak a teO si vemte
tu samou kouli a v ní si představte sníh.
Zatřepejte s ní a sledujte co se bude dít.
Zatím nic moc, jenom padá sníh, ale když
ještě chvíli počkáte tak sněžení začíná
slábnout a uprostřed koule se začne
vynořovat malej golfovej koš. Jééé, to je
hezký, pomyslíte si. Až sníh přestane
padat úplně, tak Vám to nedá a začnete
myslet, jak jste třeba na horách a v dálce
na stráni vidíte zpola zasněženej koš. No
nic, je tu konec a už jen zpáteční cesta
domů.

Závěrem
snad už jen, že žádní šmudlové nejsme,
co se týče disc-golfování, jak jsme se obávali před turnajem. Byli jsme rovnocennými protihráči, z čehož vyplívá, že když
se budem neustále scházet jednou tejdně
nebo na čtrnáct dní s golfovejma diskama
a košem v ruce, tak příští rok, nebo na
příštím golfovým turnaji můžeme klidně
hrát o přední místa. Pro ty co občas golf
hrajou, je škoda že nejeli, a pro ty co golf
nikdy nehráli je to výzva: zkus te to, bude
Vás to zaručeně bavit a navíc je to
jedinečnej doplněk k ultimate.
Víkend to byl parádní.
Honza by měl radost.
carlos

1. M.Seidl*A
2. W.Mooshammel- A
3. Jürgen Taube-D
3. Peter Scheruga-A
5. Norbert Eder-A
6. Johannes Petz-A
7. Feri Orosz-H
8. Stefan-A
9. Dylan Cooper-NZL
10. Gavin Ayles-GB
11. Melle Gymesi-A

55
55
54
53
55
60
56
59
59
60
62

55 56
61 52
55 61
60 57
56 59
59
58
59
58
59
59

12. Carlos-CZ

62 59 60

181

13. Franz Hable-A
13. F. Puliaffito-CH
15. Max Hable-A
15. D. Frühwir-A
17. Tom Stucki-CH
18. Markus Held-D
19. T. Schubert-D
20. Mike Cenzer-H
20. Tinu SchärC-H
22. Z. Porhanda-H
23. Laszlo Vass-H
24. R. Finkewitz-D
^
25. R. Pouzon-A

62
61
61
61
59
66
60
64
65
62
62
67
64

182
182
183
183
184
185
186
187
187
188
189
190
191

58
62
62
61
61
59
64
59
63
61
63
65
64

166 30
168 28
170 28
170 28
170 36
54
60
57
59
60
59
62
59
60
61
64
60
62
64
59
65
64
58
63

196
196
198
198
206
173
174
175
176
179
180

26. Marták-CZ

65 66 63

194

26. B. Schneider-CH

61

196

28. Bobo-CZ

68 67 64

199

29. Fritz Pertl-A
30. W. Pachler-A
31. Jonas Marosi-A
32. R. Hazod-A
33. T. Mc Vitty-NZL
34. M. Stump-CH
35. M.Birkenmayer-CH
36. Peter Prinz-A
37. G. Hehenberger-A
38. B. Langsteiner-A
* wins the play-off

67
69
76
69
75
74
78
64
65
65

79

56

67
68
69
72
74
71
77
60
64
72

70
71
65
71
73
78
82
-

204
208
210
212
222
223
237
DNF
DNF
DNF

^ Engel-D
1. Cornelia

68 67

70

205

2. Verca-CZ

71

3. Kimi Lum-USA
4. Ulli Ziegler-A
5. Brigitte Boda-H

69 74
75 77
76 77

13
Women Division

72 71
75
78
84

214
218
230
237

Jak je neznáte, ale poznáte!
Burton (Prague Devils)

PAST
( Milan Kundera )
Večer si lehne ke své ženě
a všechno, všechno odhodí.
A všechno, všechno zapomene.
Spadne do ní jak do vody.
Tou vodou se pak dolů žene,
jak chtěl by dohmatat se dna.
Vše odhodí, vše zapomene
a potom usíná.

eXtra waganZa
2000

Když se pak ráno vzbudí, vidí:
špinavé, žluté slunko venku,
pod stolem boty pohozené,

aneb co jste ještě nezažili, tak zažijete tenhle večer

na židli podprsenku
a vedle sebe, plnou masa

31.12. 99 - 1.1. 2000
na La Skale od 18.00

a plnou kůže, plnou pórů,
svou ženu, beztvarou a spící,

Neváhejte a přihlašujte se !!!

podobnou meteoru,

tímto Vás zve i moderátor tohoto eXtra večera

z neznáma do osudu spad

á

Jarek Sláma

který mu jednoho dne dávno
a o nějž bude celý život
padat a klopýtat.
Vstává a rychle obléká se.
Rychle a tiše. Po špičkách.
Má strach, aby se nevzbudila.

Chorche a Aňes v
Rimini při Freestylu.

Žabka a Žabka a za nima
zase jenom Žabka.

Z vlhkého polibku má strach.
Zamyká dveře, běží k vratům,
odmyká vrata, běží dál,
jak by mu kdosi pálil patu,
jak před čímsi by utíkal.
Píchačka, šatna, pult a spisy,
polévka, schůze, marná pře
a zase nazpět: pult a spisy,

ÚSMĚV z MĚSÍCE
říjen - Jarry (Pd/Boston, CZ/USA)

a večer tmou to uzavře.
Pak běží zase dolů k vratům,
z úřadu pryč a pryč a dál.
Jak by mu kdosi pálil patu.
Jak před čímsi by utíkal.
Tak s potem na čele se vžene
do svého bytu v suterénu.
Tam ve své ženě zapomene
na život, na svět - na svou ženu.

Honza by měl
radost!!!

Ve Skotsku nebylo těžké
vidět létající objekty,
některé z nich vypadaly
dokonce i mimozemsky.

Čas oběda

á

á

(viz obr. vlevo nahoře)

Tým jediného našeho zástupce Verči
ve Skotsku
Frizzly Bears nebo-li Zmrzlé Medvědice

á ho
plá

plá
á ho

á

Jan Becher memoriál

Mé-a Malů - celkový vítěz turnaje
a brácha známého medvídka Pů

á

á

Sylva hází a...Ruda boduje, gratulujeme !!!

Baletní vsuvka při finále
á

á

Otec a syn, nebo syn a otec? Co ty na to Libčo?

Tradice nebyla porušena ani letos
a navíc bylo hezký počasí
a měli tam tatranky
a grog a čaj s rumem a...
...už si toho moc nepamatuju.
Copak se to tu schovává za zvířatko? á

á

eXtra

WaganZa

S

ilvestrovskou merendou jsme
se přehoupli do novýho roku.
A hned zkraje přešlo houpání
v docela ostrej sešup. Nevím jak
u Vás, ale v TM a částečně i v PD se
dějou věci….Dobrá jeden drb
pustím, ale jen pěknej. Wacki se
žení a čeká s Petrou Aničku nebo
Kvída. Dobrá, dobrá, tak ještě
jeden. Dany se žení se Zuzkou
a nečekají zatím nic. A do třetice
mě nemusíte ani ukecávat. Vypadá
to, že letos bude hodně vydařenej
Oslaveneckej, protože se žení
Davídek, bere si samozřejmě
Ježurku a čekají… A my taky
čekáme, na ně, v Chrustenicích ten
samý den?!
Jinak tohle číslo je poslední a pak
zase budu prudit a vybírat peníze.
Letos to bude 200Kč. Ani to ale
nepokryje náklady, stále nás musí
dotovat (pokud bude z čeho)
laskavá asociace, zvláš7 její tichý,
plachý, ale milý předseda Martin
Mezo Mencl z Chrustenic a Butovic.

2000

byla fajn !!!

Turnájky, te9 zrovny ty halový, nám
vesele běží a reprezentanti dostávají reprezentační obálky. V takové
obálce, a to Vám asi můžu prozradit, se každý reprezentant dozví
nějaké kusé informace, jako třeba,
že je potřeba zaplatit atd. Ale
především se dozví, že je potřeba
trénovat. A tu se reprezentant leká
a plaší a pak se zlobí. A to nejprve
na sebe a hned vzápětí na trenéra.
Co si to dovolil, že mu zatajil, tak
důležitou informaci. Co to vlastně
znamená to trénovat. Ano, te9 je ta
správná chvíle poodhalit tajemství
toho nemastného, neslaného a vůbec podezřelého slova. Je prostě
potřeba běhat a protahovat se
a házet a chytat (nejlépe disk) a plavat a u toho všeho správně dýchat,
pravidelně jíst a spát a omezit alkohol a rozhodně nekouřit (zde mají
dámy a někteří pánové povolenou
výjimku) a jezdit na všechny turnaje
a hlavně na všechna reprezentační
soustředění, kde do nich páni
trenéři už jen nalejou taktiku!!! Tak.
Přeju Vám krásnej, láskou a frisbeem, provoněnej rok 2000.
Dave

á

á

á

Na německé svatbě

á

Maxim Turbulenc
Alles Gute - lyžařip

Alles Gute -

á

á

Ztráta třídní knihy

Zvukový mistr

Andrej Hliník Lažo

á

Petra Janů - memory

Lenny

á

á

Michal Tučný a his boys

á

á

Moderátor večera

Prádlo kosmického věku

Česká asociace létajícího
disku a Prague Devils
Jan Filandr
KTV FEL ČVUT
Technická 2
166 27 - Praha 6
filandr@feld.cvut.cz
02/ 64 40 803

SPLT
Jakub Dubský
Stachova 286
149 00 - Praha 4

jakub.dubsky@ccbeverages.com

02/ 794 15 91

SK 92 + Krvinky
Vítek Grigartzik
P. O. Box 32
430 05 - Chomutov
bursam@feld.cvut.cz
0602/ 424 102

Medici
Olda Vlasák
Nad Turbovou 19
150 00 - Praha 5
02/ 57 21 61 96

Žlutá zimnice
Libor Saifrt
U lípy 25
155 00 - Praha 5
02/ 57 95 03 62
zlutaz@email.cz

l i n e

Terrible Monkeys
David Průcha
Na záhonech 60
141 00 - Praha 4
prucha@fnkv.cz
02/ 41 48 27 49

P A S T na Internetu

Pražská 7
Martina Zralá
Chodská 4
120 00 - Praha 2
p7@seznam.cz

o n

Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00 - Praha 9
centerpr@bohem-net.cz
02/ 628 29 67

vydává Ruda

3SB
David Novák
Haškova 20
370 04 - České budějovice
David.Novak@cb.ds.mfcr.cz
038/ 347 04

za
· Frisbeer cup · Plzeň
· Profil · ČALD

Kecy

· Příští Past vyjde na jaře a to 7. dubna 2000. Uzávěrka tohoto čísla bude
24. dubna 2000. Předplatné je potřeba zaplatit do pátku 31. března 2000.
(200 Kč na osobu a 10 čísel o 12 až 16 stranách)
· Libor S. a Vítek G. se rozhodli ve spolupráci s asociací uspořádat příští rok
ME týmů v Blšanech.
· 3. frisbee plesu Extrawaganzy 2000 se zúčastnilo rekordních 90 lidí.
· Terrible Monkeys mají první, nové a vyvoněné disky. Cena 350 Kč. Kontakt viz
Kontacty. Jdou rychle na odbyt, neváhejte!!!
· Pražská 7 má také nové disky. Cena 300 Kč. Kontakt viz Kontacty. Jak jdou
na odbyt nevíme.

http://past.fd.cz
http://all.at/past
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důležitý
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>>> Výsledky <<<
z Chomutova
OPEN:
1. Pd /Praha/
^ - SK/
^ Disc. /Bratislava
2. Mental
3. Pulrocní rychlík/Plzen/
^
^
4. Scheibletten
/Bayreuth
- SRN/
5. 3SB/Ceské Budejovice/
6. P7/Praha/
7. Disc Jockeys/Berlin - SRN/
8. Kancel/Chomutov/
9. SPLT/Praha/
ZENY:
^^
1.SK 92/Chomutov/
^^
2.Monciciatka
/Bratislava - SK/
^
3.Jesterky/Praha/
4.Zlutá zimnice/Praha/

>>> Výsledky <<<
z Bayreuthu
1. Gummibärchen
2. Erdferkel
3. Frisbee und Islode Bayreuth
4. Ars ludendi Darmstadt
5. Endzonis Rostock
6. Funatics Hannover
7. Wolke 7 Halle
8. Discipuli Berlin
9. Prag
10. Drehst'n Deckel Dresden
11. Searching Woodpecker
12. Götterdämmerung Bayreuth

Kalendář turnajů 2000
III.

V.

17-19 - Las Palmas (Šp)
1st beach hat ultimate
iag@idecnet.com

13-14 - Chrast u Chrudimi
turnaj TM
prucha@fnkv.cz

18-19 Fiss (Rakousko)
upsadaisy@gmx.at

Povinné akce pro repre

IV.

- dubnové soustředění
termín bude upřesněn

08 - Berlin (De)
ultimate for one day
froetsch@inf.fu-berlin.de

- květnové soustředění
jeden ze dvou třídenních
víkendů

21-24 - Rimini (Itálie)
Paganello 2000
Beach Ultimate
jumpi@paganello.com

- Bratislava - asi 1.-2. 7.
- Petrovice - asi 29.-30. 7

Pro všechny zájemce o turnaj v Rotterdamu - turnaj se nekonná!!!

ČAF

a přípravný výbor

ČALD

informují

Zápis ze 12 schůze ČAF a ČALD ze dne 8.1.2000
Přítomni: Novák, Grigartzik, Hokeš, Klímová, Schreiber, Saifrt
Kontrola úkolů:
1/1,1/7,4/4,2/2,9/2,9/4,10/3,10/4
12/1 - Konto ČALD - je třeba předložit některé dokumenty notářsky ověřené. Připraví a zajistí Filandr.
Pak bude vytvořeno konto a podpisové vzory. Na utvoření podúčtu pro ME2001 čekají
pořadatelé.
12/2 - Repre 2000 - rozhodnuto o účasti COED týmu 10 chlapů a 8 holek. Konkrétní nominaci připravit
a schválit dle termínovky WFDF.
Možnost dobrovolné účasti chlapů v open kategorii - podminky vydat na VSKBEE /Filandr/
12/3 - Termíny:
repre coed
duben - soustř. coed - hala + venku /testy + taktika/
červenec - turnaj Bratislava - dva týmy po 9 lidech
turnaj Petrovice - 1-2 týmy
· soustředění - květen ve spojení svátků - 3 dny
· žádost o návrh na repre trika vyzvat mailem /Františka, Burtona, Paikra, KóOu, Libora/
· termín pro odevzdání návrhů - duben soustředění.- nejlepší = vybraný bude odměněn
12/4 - Liga:
předpokládá se pořadatelství turnajů od P7, SPLT, 3SB, ŽZ, možná TM a Pd
Je třeba , aby se pořadatelé dohodli a navrhli svoje termíny a ČALD pak určí finálový
turnaj.
Toto je třeba učinit do 15. 4. 2000 Zajistí STK.
12/5 - ČALD potvrdila pořadatelství ME 2001.
Předpokládaný termín 7-8 měsíc,2001
WWW - Kotoučové jsou ochotni připravit a otevřít Turnajové a ČALD stránky.
Potřebují dodat podklady jak a co mají vložit - LIBOR. CALD pravděpodobně zaplatí
některé z poplatků potřebných pro zajištění této stránky.
Vizitky - bezejmenné na ČALD vyrobí DAVÍDEK 200ks.
Podúčet a účet ČALD je třeba dokončit do 28.2.2000
Harmonogram přípravných prací pro pořadatele připraví VÍTEK
12/6 - Předsednictvo bylo informováno o rezignaci předsedy
Je třeba na příští poradě prodiskutovat, případně připravit novou volbu.
12/7 - Příští porada - bude před turnajem Pd v Praze 4.2. ve
20.00 v hale v Riegrových sadech
12/8 - ČALD dluží V.G. 400 Kč
frisbíjový měsíčník
18. 1. 2000
Zapsal: Filandr

PAST 1/2000
Redakce:

Zápisy ze schůzí 4. 2. a 3. 3. 2000 najdete v příští Pasti.

dave a carlos

Spolupracovali:
burton, papá, štěpán /Pd/
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(laboratoř 3) František Vacek
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prucha@fnkv.cz
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David Průcha
Na záhonech 60
Praha 4, 141 00
Telefén: 02/41 48 27 49

Fotografové
dejf, mar?ák /TM/
karel /ŽZ/

Přestože poslední dva měsíce byly napěchový údálostmi, vychází toto číslo pouze
jako dvanáctistránkové. Články o Chomutovském turnaji a o turnaji v Bayreuthu nám
bohužel i přes urgence nedošly. Jediným
viníkem je redakce Pasti (tedy Carlos a Já),
protože jsme nebyli schopný najít nějakýho
jinýho, ochotnýho redaktora. Sorry.
Výsledky z těchto turnajů a užitečné informace o příštím čísle, především pro dopisovatele, jsou na stránce 10.
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Milá Pastičko,
2 roky jsem se úspěšně
vyhýbala příspěvkové činnosti
a moc dobře jsem věděla
proč. Sloh zrovna nepatří
mezi moje silné stránky.
Účast Žluté zimnice na turnaji v rakouském Welsu dlouho
nebyla jistá. Kristininy svěřenkyně si dosud bohužel
nevěří natolik, aby vyrazily ve
větším počtu na nějaký ten
turnájek za zkušenostmi.
Nakonec jsme se ale přece
dali dohromady a v pátek
večer vyráželi směr Rakousko. Naše sestava byla
různorodá - Kristina, Libor,
Ivka, Gábina, Dáda (ZŽ),
Štěpán (PD), Verča (3SB) a
Jana (P7).
Cesta ubíhala celkem příjemně, před celním přechodem
v Dolním Dvořišti následovala koupě nezbytné dálniční známky (při představě
pokuty Kč 10 000 a razítka do
pasu "nežádoucí"), pak už jen
hoSka a půl cesty a ve 2.00

hod jsme lezli do spacáků.
Spací tělocvičnu s námi sdíleli
1. noc jen Italové z týmu
Salutami 'Ntonio, ke kterým
jsem si utvořila vřelý vztah
(vysvětlím později). Ráno to
bylo horší, "Sisinky" byly
poněkud hlučnější, jejich si, si,
si a cosi, cosi, cosi (čteno se z)
nás dokonale probralo.
Co se týče úrovně dějiště
klání, Bosch Hale, dalo by se
přirovnat k ústecké hale,
dějišti to testovaného soustředění. V Ústí by museli pouze
zlepšit osvětlení a rozšířit
hlediště.
První zápas (na 28 minut) nás
čekal v 10.30 hod s Flugsaurier, který jsme projeli
12 : 4. Následující mače
skončily stejně, jen se Salutami 'Ntonio to bylo horší.
Jentaktak jsme neskončili
s kanárkem.
Musím ale uznat, že byli
galantní, jeden z nich mi div
nevyrazil zuby (podotýkám,

že mojí vinou), byl z toho contest (tuším, že i ten 1 bod)
a "pusa".
Poslední sobotní utkání se
hrálo v 18.30 hod, pak už nás
čekala královská večeře,
obsahující lazaně, zeleninovou oblohu, řízky, ovoce,
šunku atp. Žádná extraparty
se nekonala, večer jsme
strávili s dobrou vodou (0,3 l
piva za 26 ATS) a křížovkovým slovním fotbalem, při
kterém jsem nedopadla zrovna nejlíp, což přičítám přecpanému žaludku a neznalosti
slov "kaloň", "ekrazit" atd.
V neděli jsme hráli ve skupince o 9. až 11. místo. Naše
dojmy ze hry už byly lepší než
včera. Být trochu sehranější,
vítězství mohlo být naše. V 15.
30 hod přišlo na řadu finále,
hráno bez času, na 13 bodů.
Utkaly se v něm 2 rakouské
týmy, Thebigez a Catchup.
Přes Kristininu a mou nevoli
zvítězili Thebigez 13 : 10.

>>>Výsledky<<<
1. Thebigez
2. Catchup
3. Autstrian Masters
4. Salutami ´Ntonio
5. Mental Discorders
.
9. Flying Circus
10.^Winona Riders
11. Zlutá Zimnice
Při vyhlášení výsledků nikdo
nepřišel zkrátka, na 5. až 12.
to byly ceny více než stylové pytle od Mikuláše plné dobrot. S celkem obstojnou
náladou jsme se vydali zpátky
do Čech. Zastávka v hospě se
nekonala, Kristínku jsme
dovezli až před vilu u ČB a dál
už bez přestávky pokračovali
až do Prahy.
Jana

Expedice Wels
Ani nevím jak začít, protože myšlenky
plynou, ale chytit je a hodit na papír je
velmi těžké. Přestanu hloubat nad
začátkem a přesunu se k něčemu co nám
přiblíží to, co se vlastně dělo o
"Mikulášském víkendu". Turnaj ve Welsu.
Každý by mi řekl, turnaj jako každý jiný,
ale opak je pravdou, to by tam totiž nesměla jet Žlutá zimnice. Myslím, že je
jasné, že jsme chtěli vyjet v ryze ženském
obsazení, ale nepovedlo se. Libor je
přece nepostradatelný a Štěpán byl naší
velkou oporou, ale nepředbíhejme.
Jak už to tak bývá, když se vypravují ženy,
tak sraz byl v 18.00. Srazili jsme se na
Muzeu, potom rychlý přesun do hospody,
a čekáme. A kdo že je zase brzda? No
přece Libor. Další zdržení byl nákup
mikulášské nadílky. A konečně vyjíždíme
směr Rakousko.
Cesta proběhla celkem v klidu, až na
nějaké malé navigátorské prohřešky, ale
dojeli jsme, jak bez újmy na zdraví, tak
i na autech. Vnikli jsme do objektu, kde

jsme měli nocovat, a notně unavení jsme
hledali místo, kam složíme naše kosti.
Vlezli jsme si hned do první místnosti,
a tam jsme se za notného rámusu, dupání
a šustění ukládali ke spánku. Byl to fofr,
protože nás únava zmáhala, a tak jsme
asi tak ve dvě hodiny ráno konečně
zavřeli oči ke spánku.
Ráno však nebylo vůbec příjemné.
Otevřela jsem oči a slyšela štěbetání,
a ještě rozespalá jsem přemýšlela s kým
jsme to vlastně nocovali, že je po ránu tak
"užvaněnej". Zaposlouchám se a nevěřím
svým uším. Němčina to není, angličtina
taky ne a než mi došlo, že se tam nějak
podezřele opakuje slov "Sí", tak byli milí
Italové pryč.
Postupně se probouzeli všichni účastníci
naší průzkumné expedice. Abych ještě
více přiblížila týmové osazenstvo, začnu
asi jmenovat: Kristina, Dáda, Jana, Iva se
Štěpánem, Libor a ještě moje maličkost.
Moje obavy sdíleli skoro všichni, a proto
se Kristína pěkně po ránu a za čerstva

rozčílila nad morálkou týmu: "Jak
můžete nastoupit na hřiště s myšlenkou,
že nedáme ani bod!? To je přece hrůza!"
Nevím jestli tato slova správně vystihují
situaci, ale pesimismus stále stoupal.
Převlečení, trochu uklidnění Kristínou,
se srdcem rozbušeným jako zvon, ale
s chutí bojovat, jsme vcházeli mezi "ty
pěkně namakaný chlapíky."
První zápas se konal s pořádajícím
týmem. Byli moc milí, ale to nám k výhře
pomoci nemohlo. Snaha byla nesmírná,
ale týmová nesehranost a nedostatek
zkušeností se podepsali na naší hře. Dá
se tu použít můj oblíbený slogan: "Mě to
ve hře prostě nespíná." Po prvním
prohraném zápase zase nastoupil pesimismus, a s ním ruku v ruce i jiné city.
Jedni se na sebe zlobili, jiným to bylo líto,
prostě nálada na bodě mrazu. To se
podepsalo i na druhém zápase, i když
nám přispěchala na pomoc Verča (díky jí
za to). Další prohra, a s ní spojena další
lítost, či zlost nad zbytečnými chybami

z nervozity. I třetí zápas jsme prohráli.
Italové si s námi pěkně pohrávali, ale
přesto se naše nálada zlepšila. V klidu
jsme si popovídali a na předchozí chyby
jsme si zkusili dávat větší pozor. Další co
nám zvedlo náladu, bylo dovádění vtípky
slováků. Před posledním zápasem tohoto
dne jsme už tedy měli lepší náladu, a teS
už i odhodláni něco s tou zbývající hrou
udělat. Poslední zápas nebyl vůbec špatný a i skóre bylo lepší, i když stále
otočené v náš neprospěch. Ale myslím,
že z tohoto zápasu jsme za celý den
odcházeli nejspokojenější. Potom sprcha
a v ní neskutečná úleva.
Po příjezdu do našeho spacího baráčku,
jsme se natáhli a začali hrát "Asociace".
Tahle hra napadla Štěpána a nás všechny
neskutečně chytila. Ale přeci jen jsme se
nechali vyrušit a šli jsme se najíst,
protože jsme byli opravdu vyhládlí.
Jídelní tabule byla hodně pestrá, ale jediné co chybělo bylo pivko na zapití. (vždy#
ty pivo nepiješ!? - poznámka redakce)Nutno ještě

podotknout, že to byl vlastně skoro
nealko večírek. I když je v cizině blaze,
tak je tam i draze, a proto jsme zůstali
u jedné lahvičky červeného vína na šest
lidí (nic moc), ale i tak to byl pohodovej
večer.
Ráno se nám vůbec nechtělo vstávat.
Když nás Libor budil, tak já osobně
myslela, že ho zastřelím, ale holt nebylo
zbytí a museli jsme ze spacáčků ven.
Už v šatně jsme si řekli, že už nikomu
nedáme ani jeden bod zadarmo. Hráli
jsme až po poledni, takže jsme měli dost
času se domluvit, a také se podívat na
ostatní a něco okoukat, či si vzít příklad z
jejich chyb. Šli jsme do toho opravdu srdnatě! Chvílemi jsme dokonce v obou
zápasech vedli, ale pak nás přetaktizovali. Kdyby takováhle hra byla každá,
nejenom ty dvě poslední, tak to bylo
všechno úplně jinak. Ale teS už to
nepomůže. Škoda! Vymačkali jsme ze
sebe všechno. Kristina hrála jako o život,
Štěpán byl jako opička na gumičce,

Libora jsem ještě se Žlutou zimnicí
takhle makat neviděla, Janička, Dáda,
Iva a já jsme ze sebe vymačkávali opravdu to nejlepší co jsem jenom mohli.
O Veronice jsem už jednou mluvila,
vytáhla nám trn z paty, a tak jedním
slovem byla prostě dobrá. A tentokrát
nás to opravdu bavilo, nedělali jsme tolik
chyb a dali jsme jim pěkně do těla. Fajn!
Shlédli jsme po nás ještě další zápasy,
včetně finále (to byl ale mač). Zúčastnili
jsme se vyhlášení a s velkou mikulášskou
nadílkou jsme si to šinuli k autům.
Nasedat a jedeme. Pak už jenom zastávka v Budějicích , pa pa pa Kristínko a teS
ku Praze. V Praze jsme se rozloučili, a ač
unavení, tak nesmírně š?astní jsme
dorazili domů.
A tímto happyendem se s Vámi loučím,
a doufám, že jsem Vám alespoň trochu
přiblížila atmosféru a vnesla na vaše
tvářičky nepatrný úsměv.
Ahoj Gabča
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16. ledna

turnaj mediků
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BYLI JSME SI MEDIT...
V neděli 16.1.2000 se v Hostivaři konala
léčebná kúra v podání nepromovaných,
ale o to nadšenějších mediků.
Celá ta legrace začala v půl desáté ráno.
Totiž v půl desáté měl být kpt. mítink, ale
jelikož Douglas nasadil na poslední chvíli
černého koně v podobě školou povinných holátek ("Douglasovci"? "Kůžičkovci"? - já nic, já jen naslouchám a zapisuji),
přišel jsem ve tři čtvrtě už do
rozehraného zápasu, ve kterém jsme
Sedmě urvali remízu od huby a vyhráli
8:7. To je taky patrně jediný výsledek,
který si pamatuji, ale o číselné výsledky
tu nakonec ani tolik nešlo. Nakonec
všichni ty svoje dostali sesumírované na
diplomu, tak se tam mohou podívat.
Zápasy trvaly 25 minut, bez tajmautů
a zvláštností byla reminiscence na pravidlo nechycený výhoz = turnover. Hrálo se
každý s každým, výjimku tvořila výše
zmiňovaná holátka, která sice hrála
jenom jeden zápas, ale zato se měla tak
čile k světu, že to se Zimnicí (samozřejmě bez tažných volů) chvíli málem
vypadalo na remízu. A zde je vhodné
místo pro invazi závěru článku. Dokážete
si představit školou povinné děti, jak hrajou třeba proti Ližonům? Ani bych se jim

nedivil, kdyby pak s uslzenýma očima
utekly zpátky ke slabikáři.
Mezi jednotlivými zápasy byla cca hodina
a půl pauza, kterou bylo jednou možno
strávit zdarma v bazénu. Koupání mezi
zápasama? Proč ne? Když si člověk dá
pár bazénů v rychlé dráze, pak se nechá
vybublat v malém vulkánu uprostřed
bazénu a dá si horkou sprchu, je tak akorát zralý na to, aby si lehl na lajnu
a čekal až mu do pusy přilítne (vy)pečený
disk. Příště by to ještě chtělo saunu,
masáž z rukou polonahých mulatek
a nakládaný hermelín s oblohou.
Tak mě tak napadá, že jsem ještě nenapsal, kdo se všechno zúčastnil. Tak tedy:
S nadhledem sobě vlastním propluli turnajem SPLT (ještě se k nim dostanem),
mladé maso vyhřezli na plac PéDéčka,
modrá byla dobrá na standart si držící
Sedmě, Zimnice byla zase hezky žlutá,
pod na první pohled málo tajemným
názvem TM (T jako Filip, M jako
Gábina) se skrývala podivná směsice lidí
odevšad a své barvy hájili samosebou
i duchovní otci turnaje.
Jednodenní turnaj je v našich zeměpisných šířkách věc v pravdě neobvyklá.
Ještě tak o den zkrácený dvoudenní tur-

naj, ale to je asi vše. A přitom to má
spoustu výhod. Člověk ušetří za sobotní
hospodu (no to je teda výhoda - poznámka redakce), nemusí si s sebou tahat spacák,
o víkendu stihne taky něco užitečnějšího,
než pobíhat zmateně po tělocvičně
a v neposlední řadě spojuje přítomné příjemný pocit, že si tam vaří tu svojí
regionální polívčičku a vidláci že se
můžou jít bodnout.
Hlavní přínos tohoto turnaje byl
samozřejmě někde úplně jinde. Totiž v
tom, že byl až na výjimky "páprdovéfree"
(co jednou Maruška pronese v tisku, to
už vám pánové nikdo neodpáře). TeS to
nemyslím nijak zle, jenom chci říci tu
známou věc o tom, jak si konečně zahráli
mladí a nezkušení proti mladým
a nezkušeným a skoro nikdo si z nich
přitom nedělal prdel.
A ještě jedna podivuhodná věc se stala
na tom Hostivařskym turnaji. Přišlo to
náhle, jako blesk z čistého nebe a ve
chvíli, kdy to nikdo nečekal. SPLT si
kromě prvenství na turnaji odvezli
i SPIRITA!! No, chlapci, jen tak dál.
Tabu už padlo, teS je to jen na vás.
Štěpán

Takže začneme tradičně - jak
si se k frisbee dostala?
Takže k frisbee jsem se dostala přes jednoho skřítka
v Chomutově a přes jednu
malou lest. Původně jsem
chtěla jezdit na kolečkových
bruslích, pak hrát ringo no
a nakonec nám v klubu zůstal
jen jeden takovej divnej sport
jménem FRISBEE ULTIMATE.
Předpokládám, že si určitě
vzpomeneš na svůj první turnaj - co na tebe zapůsobilo?
Jo, tak můj první turnaj byl
jakýsi mezinárodní halový turnaj. Jediný co si ale pamatuju
je jak jsme tam všichni běhali
ve žlutejch trikách k tomu
žlutý tepláky s červenejma
nákoleníkama a žlutý kšiltovky. To ještě s náma hrála
Verča určitě si ji všichni
pamatujete. Běhali jsme po
hale, chechtaly se a všichni
z nás měli ohromnou srandu.
Prostě parta čtrnáctiletejch
vypuštěná ve sportovní hale.
Jo a v cca devět hodin, po
večeři, večerka. Pravděpodobně jsme spali u Náčelníka
v Dejvicích.
A co na mě zapůsobilo?
Určitě ta spousta starších lidí
než jsem já a hlavně chlapi, to
u sportu jako jsem dělala před
tím nebylo. Akorát ta kulatá
věc se kterou se hrálo mě moc
nechtěla poslouchat.
A ten sport před Frisbee byl?
Od svých šesti let jsem dělala
gymnastiku. Nejdřív rok
sportovní a pak sedm let moderní. Později se k tomu přidal balet, ale ten byl pouhou
součástí moderní gymnastiky.
Jestli ještě někde najdu fotku
ze svých frisbee začátků můžu
ukázat
vzorové
výpady
s diskem v ruce.
Čeká nás jarní kolo ligy 2000,
jak vypadá příprava tvého
týmu?
Tuhle otázku bychom mohli
možná vynechat, protože
odpověS je naprosto jasná vypadá nijak. A taky nás
zůstalo takové malé torzíčko -

Filip je v Americe, Martina v
Anglii, Zuzka Špirků a Honza
Šoltů se připravují individuálně na skvošovém hřišti, já a
Davča někdy zajdem do
bazénu, Zuzka Vostrá ta
nevím, Verča ta taky nevím a
o ostatních už vůbec nic
nevim.
Ligu 1999 vyhrál tým, který
spolu vlastně vůbec netrénuje
- jak je to vůbec možné?
Asi jezdí trénovat na hory
a vysokohorský vzduch dělá
svoje. A možná mají ostré
lokty a kolena.
Ultimate v Čechách stagnuje
- co proti tomu dělat?
Ano stagnuje, jsme čím dál
tím starší, čím dál tím víc
kouříme a mladí nikde. Jak
sám víš hodně lidí to dělá jen
pro zábavu a těch ostatních je
asi tak málo, že jsou rádi, že
postaví jeden tým na MS.
A i z toho mála nakonec třetina usoudí, že nikam nejede a?
z těch nebo z těch důvodů.
A taky některým rodičům
těch mladších hráčů vadí
kouření marihuany a zkrátka
svá robátka stáhnou, potom
už mě napadá jen lenost, neznalost - co to vlastně hraješ,
tak na to se mě zeptá každej
komu řeknu, že hraju frisbee
a to si myslím, že nějaká ta
propagace frisbee byla a i
v TV. A co proti tomu dělat,
možná si víc házet v parku a
nabrat par šílenců, kteří běhaj
okolo, protože po zkušenostech z náborů na základních
školách to jinak nevidím.
Nebo si můžeme najmout
někoho kdo bude na ulici
dávat lidem letáčky s upoutávkou na frisbee.
Chystáš se na nějaký turnaj
do zahraničí?
Do zahraničí se zatím nechystám, ale docela se mi zdá zajímavá nabídka od Martiny Z.,
která přišla myslím začátkem
tohoto týdne na vskbee.
Rozhodně by se někam mělo
jet, ale neměli bychom jen
odehrát ten náš zápas a jít se
někam zasít, ale měli bychom

sledovat společně hru jiných
týmů. Učit se, snažit se rozeznat signály, okoukat taktiku
atd. rozhodně by tam neměl
sedět jen jeden člověk, dělat
si poznámky a příšti rok to
vysvětlovat ostatním na
soustředění. To je potom na
nic, zase jsme o rok pozadu.
Učit se přemejšlet může
každej sám a doma.
V létě Česká reprezentace
jede na Mistrovství Světa chystáš se taky?
Ne na MS nejedu, ale určitě
budu držet palec a ráda si
i s repre zatrénuju.
Jak by podle tebe měla vypadat odpovídající příprava
reprezentantů na MS?
Příprava repre: určit odpovídající počet hráčů, poslat je
někam na izolované místo tak
na půl roku, trénink - jídlotrénink - jídlo - trénink - jídlo,
ne tak takhle by to určitě
nešlo, ale byla by jistota, že
tam něco zahrajou, jestli by
tedy po návratu nepřestali
hrát. Podle toho jak se
o tomto tématu diskutuje na
vskbee to vypadá, že se
mnoho lidí snaží něco dělat
pořád, obohatila bych to ještě
o nějaká ta víkendová
soustřeSka,
nějaký
ten
zahraniční turnaj a završila
soustředěním před odjezdem
na MS.
Má vůbec smysl na podobné
akce jezdit?
Rozhodně to má smysl, to by
tam určitě nikdo nejel kdyby
nemělo. Jen jim to tam
ukažte, však nejsme žádná
mejdla a disk držet v ruce taky
umíme, zatím ne tak dobře
jako jiní, ale jednou možná....
Ptám se vždy a nevynechám
to ani te8 - co je pro tebe
Spirit Of The Game?
Spirit Of The Game - duch
hry, abych řekla pravdu
kolikrát mi přijde, že šel
s ostatníma do kolby a nějak
to nezvlád. Někdo na to sere
úplně a ostatní se o něj snaží
a zatím se jim to daří, máme
tu pár čutálistů, ale to jsou jen

Profil

Když sem jí poprvé viděl, bylo jí asi třináct. Byla malá a držkatá.
Mám pocit, že to bylo nahoře na Strahově. Já sem disk držel skoro
poprvé, a ty malí zmetci si se mnou dělali co chtěli...
No a pak rostla a rostla, držkatá byla furt stejně, a teF z ní
nejspíš bude paní NOVÁKOVÁ!!!
Takže Ježuro dem na to... ;o]]

Lenka Ježková
/3sb/
takové slabé chvilky. Jinak je
pro mě strašně důležitý a jestli
to nevíte vypadá jako pohádkovej dědeček s bílýma
vlasama a vrásčitou tváří, někteří si ho určitě pamatují
z Holandska.
Backhand nebo forehand?
Nebo radši Over?
Já nejradši forehand, ráda si
taky hodím over, ale o těch
bych zatím pomlčela u těch
mám zatím jen malou
úspěšnost. Ale slibuju budu
ho trénovat, ovšem přes
Františka už ho házet nebudu.
Zaslechl jsem něco o velké
akci v Chrustenicích pod taktovkou Novákových, mohla
bys nám to trochu přiblížit?
Novák s chotí určitě přijede,
ale zbytek nás nechte ještě
promyslet, včas se ozveme.
Tak to je asi vše - díky za
rozhovor.
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extrawaganza
La Skala na Vysočině
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2???
Tak už je to tady. Cítíte něco? Já tedy nic
moc. Ale vstoupili jsme do toho tisíciletí,
o kterém jsem si jako malý kluk myslel,
že už budu stár nebo aspoň mrtev. Tři
devítky plné naděje a očekávání se nám
zakulatily do nic neříkajících nudných
nul a ani kolem toho nebyl moc velký
humbuk. Žádný konec světa, žádný
celosvětový kolaps všeho, co se by? jen
vzdáleně podobá počítači, auta se pořád
valí po pneumatikách, chodníky ne a ne
začít sami jezdit, prostě otrava. Nakonec
se to vlastně dalo čekat. Jenom si říkám,
co asi řeknu svému dospívajícímu synovi,
který ke mě přijde s dotazem: "Ty vole
táto, to musela bejt pařba v tom roce
2000, co?!"
"Víš Pavlíku, teda Pavle, to bylo tak. V tý
době se ještě Ultimate nehrálo profesionálně a tak těch pár nadšenců, co to
tady u nás házelo, pořádalo každej rok
takový jako silvestrovský plesy. No nebylo tomu jinak ani na Silvestra 1999. Ale
tenkrát to bylo něco fakt extra. To byl
totiž maškarní. Nebo to byl ten slušňáckej? ...prostě asi něco mezi. Každopádně
to bylo hrozně extravagantní, ujetý,

bláznivý a supr a hrozně sme se tam
vožrali a pouštěli sme takový ty hrozně
veliký rakety a bouchali petardy a .., a...,
a tak."
"Ty vole táto, tak bych teda chtěl taky
zažít... jo a hele a dáš mi prachy na teleport? Já si skočim do New Yorku na tu
párty."
Koza se nažere a ... nebo jak se to říká.
Prostě synáček si nebude muset lámat
hlavu s tím, proč jsem tenkrát nedal
přednost nějaký "brutální pařbě se spoustou chlastu a drog a s půlnočním
ohňostrojem," a já si i nadále budu jist, že
jsem tenkrát do toho nového tisíciletí (tu
radost si nenechám kazit nějakými - ten
termín jsem si vypůjčil od pana Straky z
Reflexu - kazišuky, co se nás matematicky snaží přesvědčit, že důvod pro velkou oslavu bude až za rok) vkročil nejlíp
jak to šlo. Půlnoc mezi tancem a barem,
lehce odbytá několika špunty a již
nepříliš pevnými stisky rukou, po ní opět
tanec a všude kolem lidi, co se na tuhle
noc skutečně přichystali, aby extravagantně oděli tělo a obnažili duši (to bych
sám nevymyslel, to říkala Iva nebo sem to

Extrawaganza
"Tak tedy jo", řekla jsem si, "půjdu na ten ples." Jěště nedávno jsem
nevěděla, že Frisbee existuje. Ještě nedávno jsem nevěděla, že se dokonce
hraje závodně. Spadla jsem mezi tyto lidi nechtěně. A to mám s nima
strávit Silvestra. S lidmi, které vůbec neznám a jejich humor je někdy pro
mě naprosto nepochopitelný.
Dorazili jsme na ono místo.
Nečekala jsem takovou návštěvnost a nečekala jsem lidi, kteří mě v klidu
přijmuli mezi sebe.
Ty výborný oblečky! Jen já vypadám jako blbec. No co, aspoň si mě všichni všimnou.
O zábavu bylo postaráno. Večer prokládaný scénkami, o kterých by se
dalo říci, že byli víc než trefný, mě mile překvapil. Jen taková návštěva
baru byla příjemným zážitkem. Člověk mohl upustit svou fantazii z uzdy
při objednávce inspirované názvy alkoholových i nealkoholových
míchanin, přičemž často nevěděl co mu v závěru vůbec přinesou. Jen toho
jídla bylo po mikru. Ono odhadnout žaludky tolika lidiček není jen tak.
Rozhodně to byl jeden z mých nejhezčích večerů. Práce lidí, jejichž některá jména se mi vytrousila z hlavy, si vážím. Můžu jim jen poděkovat, že
si byli ochotni najít čas a chu? připravit tento vyjímečný večer.
TeS už jen pozvedám šampáňo a pravím: "Ještě jednou 2000 takových
plesů!"
Petra

tak alespoň pochopil), to je tuším lepší
varianta, než se s petardou v zádech a s
flaškou v ruce potácet po zpustošeným
náměstím (to jsem si taky nevymyslel, to
jsem jenom přidal petardu k tomu, co
jsem viděl v televizi).
Ono se pořád nabízí, postesknout si, že
se ten letošní ples vlastně moc nelišil od
předešlých. Tak nevím, asi sem ty tři nuly
tolik neprožíval, ale právě toto bych
považoval za jeho největší plus. Taky se
nabízí posteknout si, že k ránu už nebyla
Tequila. Ale když ona ta slivovice taky
zahřála...
A už ale opravdu nevím, co bych o
Extrawaganze dál psal. Zbývá už jen ono
samozřejmé přání všeho dobrého do
nových věků. Ale vězte, že nejde jen tak
o nějakou zdvořilůstku, protože přes
veškerý ten lehce pozérský nadhled výše
je, samozřejmě kromě MS v Německu,
tento rok pro frisbee výjimečný. Vždy? tři
disky v letopočtu jsou jen jednou za 1000
let!
Štěpán

7

Tak to byla paráda.
Jak si vzpomínám, Burton se vytáh s výběrem
skladeb. Fakticky jsem si pošmák. Od Armstronga
a jeho Blueberry Hill až po příjemný housíky.
Ty různý udělátka, který jste sehnali jako efekty,
tomu dodaly tu správnou š?ávu.
A nejvíc jsem si užil ženský. Byly nádherný, příjemný, tančily a dováděly. Tak nějak si představuju
ráj. Kam se kouknu, všude ženská v pohodě, dost
osvěžujících prostředků a partička známejch pro
oddechovej pokec při cigáru a příjemný muzice.
Navíc mě potěšila přítomnost ztracených oveček
(čau Holoubkové). A ten kdo zaváhal, ten zaváhal.
Hoky, kde jsi se tak naučil jezdit na koni?
A když jsem se podíval na fotky z přehlídky spodního prádla, zjistil jsem, že jsme pořád ještě Sexy
and Dancers.
DJRZ
P.S. Pro (TM). Přemýšlím o našem turnaji. Kam až
se dá zvedat la?ka?

germany

H E I L B R 0 N N
World Frisbee & Guts Championships
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Příprava a výběr hráčů na MS
Mistrovství se kvapem blíží a s ním i
výběr našich reprezentantů. Nakonec to
dopadlo tak, že je málo kluků i holek a
tak pojede smíšený tým. Kdo konkrétně
bude mít tu čest, to se dovíme během pár
příštích týdnů.
Jak to všechno začalo. Loni na jaře jsme
měly první ženské soustředění. Bylo nás
tam 20, v jednu chvíli 21. Z tohoto počtu
vybrat 14, které pojedou, se zdálo jako
nadějné. Davidovi patří velký dík za to,
že se nás ujal a začal nás trénovat. Hned
na začátku stanovil pevná pravidla, podle
nichž se bude vybírat, aby potom
nevznikly žádné pochybnosti a dohady.
Jednou podmínkou byla povinná účast
na všech soustředěních a jiných akcích,
které se týkají reprezentace. Maximální
povolená neúčast je dvakrát a to jen z
vážných důvodů. Další podmínkou je
výběr podle testů (házení, kondice) a
herní taktiky. Všechny jsme souhlasily.
Věřím, že podobná pravidla platí i pro
kluky. A jelo se dál. V Chrasti i Davli
jsme měly jeden zápas vždy jen holky
proti holkám.
Další soustředění bylo na konci léta v
Sýkořicích u Berouna. Kluků tam nebylo
pomalu ani na to, aby postavili tým, tak
jsme trénovali společně. TeS je vidět, že
to nebylo vůbec naškodu, když nakonec
budeme hrát dohromady. První den se
tam objevil i Papa, tak se s Davidem
shodli na tom, že jediná naše šance je
přehrát soupeře taktikou. Ani je
neuběháme, ani nemůžeme být lepší v

Tak tohle by měla být a doufejme že bude nová
rubrička, která se bude věnovat pouze nadcházejícímu MS, kterého se chystáme zúčastnit, a to
jako jeden smíšený (COED) tým. Naleznete tu to,
o čem se veřejně diskutuje, jako například v tomto
čísle, kdy se rozběhla debata na VSKbee na téma
individuální příprava reprezentantů. Dále se pak
pokusíme sehnat různé zajímavosti, informace,
zkrátka všechno co s MS v Německu souvisí. Když
by jste na něco zajímavýho narazili vy sami, tak si
to nenechávejte pro sebe a pošlete nám to, mi to
rádi otiskneme.

házení, tak je potřeba se naučit signály a
taky je hrát. Na to, aby se signál povedl,
musí všech sedm hráčů přesně vědět co
dělat, kam běžet, aby to vyšlo. Stačí
jeden, který nebude vědět a všem to
zkazí. A proto právě je povinná účast na
soustředěních, abychom se sehráli.
Několik první signálů jsme natrénovali
už tam.
V září jsme měli jako repre jet na turnaj
do Mnichova, dva týmy - ženský i chlapi.
Ženskou divizi zrušili, tak měli jet aspoň
kluci. To že den před odjezdem jich bylo
sedm i s Jitkou, která nakonec nejela, a
přesto se hrálo ve dvanácti, je úplně o
něčem jiném a tento turnaj rozhodně
nesplnil účel, tj. aby se kluci sehráli.
V polovině listopadu byly kondiční testy.
Zase, účast povinná, ale přesto se našel
někdo, kdo se vymlouval, že o tom nic
nevěděl, nebo že mu do toho zrovna něco
vlezlo, nebo že nemůže apod. To mě dost
překvapuje a svalovat to na to, že zprávy
chodí jenom přes email, je hodně trapné.
A? si každý otevře dubnovou past a
přečte si přesné datum. Měl půl roku na
to, aby si zajistil zrovna tento víkend
volno. No nic. O tom, jak to všechno
dopadlo, psal Papa v Pasti. Mně osobně
ten víkend přišel velmi povedený a
užitečný. Poprvé jsem měla možnost se
porovnat s ostatními holkami a udělat si
závěr, jak na tom jsem. A co bylo také
dost přínosné, bylo zapisování úspěchů a
chyb při hraní. Je vidět, že máme hráče,
kteří jsou na tom vyjímečně dobře s

kondičkou, ale když mají hrát, zahodí
spousty disků. Ale i naopak. Někdo je
opravdu dobrý týmový hráč, ale zas
neběhá třeba tak rychle. I toto řeší
dopředu stanovená pravidla, jak rozhodnout, co je důležitější a co ne. Papa je
stanovil takto: kondice 40%, házení a
technika 30%, taktika 30%. Je dobré,
když je dopředu jasno, pak i výběr bude
jednodušší.
Je pravda, že je pár hráčů, kteří hrají
dobře jako samostatní hráči, ale
soustředění ignorují a je jim to jedno.
Myslím, že na mistrovství by měl jet tým,
a ne skupina individuálních hráčů. A
pokud někdo nejezdí na soustředění,
dává tím jasně najevo, že se o repre nezajímá a že v ní nechce hrát. Naopak ti, co
byli ochotní věnovat týden dovolené, aby
ho strávili v Sýkořicích, mají zájem a jde
jim o to, aby tým repre obsadit vyšší
příčku než tu poslední. Jak se potom má
tým sehrát, když se 90% hráčů naučí
signály a přibyde jim pak někdo, kdo
neví? Věřím, že naši trenéři vyberou
reprezentanty spravedlivě, podle všem
známých pravidel a zároveň tak, aby jeli
ti nejlepší. Mě nezbývá, než popřát všem,
kteří pojedou, aby se jim dařilo a aby
měli aspoň trochu toho nezbytného
štěstí. A zároveň jim přeju, aby to
trenérům vydrželo a měli s nimi
trpělivost (oboustranně). A trenérům
děkuji a přeji jim, aby je to mistrovství
nestálo moc nervů.
Martina

Diskuse ohledně přípravy na MS, která proběhla na VSKbee
Tak jsem teda dostala dopis, ale je tu věc,
kterou si zřejmě naši trenéři neuvědomují.
To je hezké, když slyším ze všech stran, že
mám individuálně pracovat. Bohužel si
nedovedu představit, že někdo, kdo nikdy
nedělal závodně žádný jiný sport si umí
představit, jak by asi měl trénovat.
Argument, že už frisbee hrajeme tak
dlouho, že už máme vědět, co dělat, je nesmysl. I nejlepší sportovci mají své trenéry,
ale zřejmě, podle tohoto tvrzení, jen na
ozdobu, protože oni nejlépe ví, co mají
dělat.
Možná by stačily jen takové obecné okruhy,

jak na vytrvalost, rychlost, obratnost. A také
na uvolňování a protahování (to můžu
udělat já, pokud se zase nedozvím, že se do
ničeho nemám plést).
Díky za pozornost a další reakce.
Kristína
---------------------------------------------------Kristíno, úplně s tebou souhlasím.
A jestli jsi ochotna do toho jít a poradit
nám, tak je to moc fajn.
Rozhodně si nemyslím, že by to bylo pletení
se do něčeho, do čeho vlastně?

Až budeš něco dělat, tak mi dej, prosím,
vědět, ráda se přiučím.
Martina (P7)
------------------------------------------------------Abych se přiznal, tak s Kristínou souhlasím.
Ani mně nepřijde práce trenéru ideální.
Jelikož mi není známá koncepce přípravy
reprezentačního družstva (dokonce ani
trenér, protože mít dva trenéry v jednom
družstvu bez určení priorit mi přijde více
než divné), tak ani nevím, zda-li nějaká
existuje a je veřejně známá.

Přesto se mi doneslo, že v Bratislavě trénují 5 x týdně (z toho 3 x kondičně), což je asi
úplně něco jiného, než u nás, kde snad není
ani známá širší reprezentace.
Samozřejmě se tuší, šušká, ale rozhodně se
nic neřekne přímo. Vím, že Papá již dávno
propadnul skepsi ohledně fyzických příprav
(soudě dle PD a to se mu nedivím), přesto
si myslím, že by měly být známy cíle a
kritéria, která by měla být všeobecně
známá.
Libor (ŽZ)
------------------------------------------------------Asi bych se měl ozvat, a to z pozice kritizovanýho.
Papá ani já nejsme placený trenéři, takže
tomu nemůžeme věnovat tolik času, jak by
si každý přál. I když, Papá pro to dělá tolik,
že si to dovede představit jen málokdo.
U mě je to horší, proto bych měl návrh, aby
Papámu začal s reprezentací pomáhat
někdo jiný. Nevím, jestli se někdo přihlásí
dobrovolně nebo ho bude muset vybrat
ČALD.
Dál bych rád upozornil na články právě
Papáho, který v Pasti několikrát obsáhle
psal o tom, jak trénovat v přípravným
období. Je mi líto, že to práce byla skoro
zbytečná. Navíc naše fyzická kondice je na
tak špatný úrovni, že ji nemusíme zdokonalovat nějakýma speciálníma tréninkama.
Selský rozum stačí na to, abych vědel, že
když budu přes zimu běhat třikrát týdně
hodinu, tak budu mít v létě fyzičku o 100
procent lepší. Absence tréninkovýho plánu
je chyba, ale taky si myslím, že je to výmluva pro lenost.
Když už jsem u toho psaní. Libor si stěžoval
na některý věci. K tomu bych rád uved, ze
jsme si s Papám nikdy nemuseli stanovovat,
kdo je jakej trenér a za co má zodpovědnost, vždycky to proběhlo úplně přirozeně
(tedy, že jsem vždy Papámu rád pomohl).
Dál byly stanoveny podmínky účasti na MS

(tedy alespoň pro holky). Pokud by měly být
dodrženy (minimální účast na stanovených
soustředěních), tak by na MS neměla
v tuhle chvíli nárok třeba Veronika. To byl
jeden z důvodů, proč jsem nechtěl zveřejňovat jména holek, který by měly jet do
Německa. Dalším důvodem je slovíčko
konkurence. Pochybuju, že v nějakým
sportu vybírají účastníky, tak významný
akce, jako je MS půl roku předem. No a o
tom, kdo je v širším výběru, netřeba šuškat.
Je nás tak málo, že je to každý, kdo byl
ochoten na sobě pracovat.
A ještě jedna poznámka pro ty, co se cítí být
reprezentanty v Ultimate a neví jak trénovat, protože nikdy zavodně nesportovali.
Tohle všechno prosím neříkejte reprezentantům v jiných sportech.
Davídek
------------------------------------------------------V případě 2 trenérů si nemyslím, že by byl
problém mezi Vámi, ale spíše, že hráči
nevědí jestli se se svým problémem mají
obrátit na tebe či na Papáho a tak se ve
výsledku asi neobrátí na nikoho (možná je
ale nic netrápí a jsou spokojeni).
Alespoň já mám takový pocit, může být
samozřejmě zcela mylný.
Libor (ŽZ)
------------------------------------------------------I když na MS nepojedu, myslím si, že by
jsme se holky konečně měly nějak domluvit
a
uskutečnit
naše
letní
plány.
V Praze je vás požehnaně a pro nás pár,
určitě nebude problém se domluvit a přijet
za vámi na nějaký ten trénink o víkendu. V
březnu už by mohlo být docela slušně a i to
málo nám kdysi docela pomohlo. Určitě si
ještě pamatujete jak jsme se sešly na
Strahově a zatrénovaly si. Co to zase zkusit,
možná že už ani o tu fyzičku moc nejde,
protože jak jsem tak poslouchala na zimním

soustřeSku v Ústí, mnohé z nás už trénovat
začly se svou drahou polovičkou, teS je
možná nejvyšší čas začít dělat něco s taktikou. Jen si vzpomeňte jak to vypadolo v létě
na soustředění, i když jsme trénovaly každý
den, poslouchaly taktiku a zase trénovaly.
Pochopit trvalo některým z nás mnohem
déle.
Vím, kecá se mi o tom dobře, protože
zajistění hřistě a toho ostatního je na vás
pražských, ale co do toho jít. PojSte do
toho a natrhnete chlapům prdel.
Ježura
---------------------------------------------------Zdravím. Poté, co jsem si přečetla debatu
ohledně trénování, jsem se rozhodla připsat
taky pár řádků, i když kromě mého názoru
nic nového nepřinesou. Souhlasím s
Kristínkou v tom, že není žádný "tréninkový
plán", od kterého by se mohla repre
odpíchnout. Potíž je ale v tom, že netrénujeme společně a každý je na trochu jiné
úrovni. Přesto já osobně jakékoliv instrukce
přivítám. Musím se přiznat, že jsem také
zapomněla na Papáho starší články o
běhání. Sama mám zájem účastnit se na MS
(tolik odpověd na Papáho dopis), a zatím se
snažím chodit 2x týdně běhat, i když podle
nějakých kriterií (délka, rychlost) je to asi
prd. Pokud někdo někam chodí pravidelně
do bazénu, ráda se připojím. Pro Ježurku:
nápad s jednodením tréninkem je dobrý.
Pro Pražáky podle mně není problém
dohodnout se na nějakém víkendu a sejít se
na Strahově za věží. Stačí to dát jen 14 dní
předem na email, což já, nebo kdokoliv jiný
rád udělá.
Lenka (P7)
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Čau všichni,
zejména ti diskutující. Poprvé od dob co se
motám okolo placičky a jejího působení se
rozproudila veřejná diskuse o trénování
i když zatím jen ohledně reprezentace. Ty
roky pokusů a planých řečí, článků a apelů,
opravdu vzali spoustu chuti. Nejvíce to
odnesli Prdi, protože vlastně netrénují již
čtvrtý rok. Je pravda že se scházejí na hřišti
a v tělocvičně, ale s tréninkem to nemá již
dlouhou dobu nic společného.
K věci: Strašně rád uvítám pomoc kohokoli
- zejména ve věcech které jsou opravdu tak
snadné jak píše David. Bohužel ani Kristina
si nepamatuje, že to v Pasti bylo. Je tam
spousta informací, které si může kdokoli
znovu přečíst. Pokud nejste schopni sehnat
staré Pasti a Kristína bude tak hodná, že
něco připraví budu velmi š?asten a budu
všem kteří dodrží její plán fandit. Pokud si
vzpomínám, nic /téměř nic/ jsem nepsal o

obratnosti a protahování. Takže to by mělo
být podrobnější.
Hlavní a strašně důležitá věc kondičního
tréninku je BOLEST, ale ne bolest po
úderu, ale čistě fyzická bolest svalu z únavy
a přebytku neodplavené kyseliny ze svalu..
To je to co vetšina lidi nesnaší a to, co je
nejpotřebnější. Zájemci o repre v Pd dostali
takovouto informaci také. Navíc jsem jim
řekl, že v této pozdní době není třeba již
běhat setrvale dlouhé rovnoměrné běhy, ale
především kratší rychlejší úseky spojované
krátkým klusem v maximalní délce shodné
jako proběhnutý rychlejší úsek, po kterém je
vám špatně. Nemyslím, že by se rychlejší
úseky měly běhat maximální rychlostí, ale
tak na 70%. Stačí začít stometrovými úseky.
A ještě jednou - pořádně trénovat začínáte v
okamžiku, kdy už toho chcete nechat. A jak
píše David stačí 3x týdně. Ideál je k tomu

jednou posilovna a jednou bazén. A už je tu
pět dní po hodině tréninku. KDO TO
BUDE DĚLAT?????
K trenérům. Neberu to až tak jako David.
Jsem si vědom, že vlastně nic nedělám, ale
otázka pro mně je také taková, když něco
přeci jen udělám, má o to vůbec někdo
zájem? Podle těch emailů, tak zatím pár lidí.
I tak jsme byli s Davidem dohodnutí na
přípravě zejména taktických variant a způsobu jak to dopravit do hlav hráčů. Doufám,
že se nám to podaří do chystaného dubnového soustředění předat, aby teoretická
příprava proběhla před praktickou. Pak již
záleží na účasti na soustředění.
Souvisí s tím také můj dopis reprezentantům. Zatím se ozvala pouze Martina
Kalinová /3SB/. Jinak nikdo. I když treninková reakce je vlastně také na tento dopis.

Papá

eXtra

WaganZa

S

ilvestrovskou merendou jsme
se přehoupli do novýho roku.
A hned zkraje přešlo houpání
v docela ostrej sešup. Nevím jak
u Vás, ale v TM a částečně i v PD se
dějou věci….Dobrá jeden drb
pustím, ale jen pěknej. Wacki se
žení a čeká s Petrou Aničku nebo
Kvída. Dobrá, dobrá, tak ještě
jeden. Dany se žení se Zuzkou
a nečekají zatím nic. A do třetice
mě nemusíte ani ukecávat. Vypadá
to, že letos bude hodně vydařenej
Oslaveneckej, protože se žení
Davídek, bere si samozřejmě
Ježurku a čekají… A my taky
čekáme, na ně, v Chrustenicích ten
samý den?!
Jinak tohle číslo je poslední a pak
zase budu prudit a vybírat peníze.
Letos to bude 200Kč. Ani to ale
nepokryje náklady, stále nás musí
dotovat (pokud bude z čeho)
laskavá asociace, zvláš7 její tichý,
plachý, ale milý předseda Martin
Mezo Mencl z Chrustenic a Butovic.

2000

byla fajn !!!

Turnájky, te9 zrovny ty halový, nám
vesele běží a reprezentanti dostávají reprezentační obálky. V takové
obálce, a to Vám asi můžu prozradit, se každý reprezentant dozví
nějaké kusé informace, jako třeba,
že je potřeba zaplatit atd. Ale
především se dozví, že je potřeba
trénovat. A tu se reprezentant leká
a plaší a pak se zlobí. A to nejprve
na sebe a hned vzápětí na trenéra.
Co si to dovolil, že mu zatajil, tak
důležitou informaci. Co to vlastně
znamená to trénovat. Ano, te9 je ta
správná chvíle poodhalit tajemství
toho nemastného, neslaného a vůbec podezřelého slova. Je prostě
potřeba běhat a protahovat se
a házet a chytat (nejlépe disk) a plavat a u toho všeho správně dýchat,
pravidelně jíst a spát a omezit alkohol a rozhodně nekouřit (zde mají
dámy a někteří pánové povolenou
výjimku) a jezdit na všechny turnaje
a hlavně na všechna reprezentační
soustředění, kde do nich páni
trenéři už jen nalejou taktiku!!! Tak.
Přeju Vám krásnej, láskou a frisbeem, provoněnej rok 2000.
Dave

á

á

á

Na německé svatbě

á

Maxim Turbulenc
Alles Gute - lyžařip

Alles Gute -

á

á

Ztráta třídní knihy

Zvukový mistr

Andrej Hliník Lažo

á

Petra Janů - memory

Lenny

á

á

Michal Tučný a his boys

á

á

Moderátor večera

Prádlo kosmického věku

Past
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Měsíčník, Slunečník a Větrník o Frisbee aneb Létat je tak snadné!
Sportovci, přátelé!
Možná Vám to přijde směšné, ale
prozatím jsme my (redakce Pasti)
dostali od Vás (čtenářů) pěkný
kopačky. Ve smyslu objednávání resp.
neobjednávání letošního ročníku
našeho pravidelného občasníku.
Začátek roku je tou cílovou metou,
kdy se dozvíme něco o Vašem zájmu.
Připomínky,
dotazy,
příspěvky,
macatéi docela mikro, jsme vždycky
uvítali s otevřenou náručí. Ba co
díme, očima, ušima, srdcem, ústy
plnými chvály a nezřídkakdy i tužkou.
Tak jsme se tedy dozvěděli: z loňských
63 předplatitelů Vás zatím sítem
propadlo sotva 35.

Ano - mluvíme k Vám stále jedním
jazykem. Řečí těch zhruba 10 lidí,
kteří jsou opravdu zapáleni pro
dobrou věc, jdou hlavou proti zdi,
prosedí ne 1, ale X dní nad stoly.
Pachtí se, funí, vaří mozky, PC stroje,
škrtají, láskám na dobrou noc předčítají své výtvory (jo, ten úvod je
blbej..znova!).
Fakt je to smutný, ne? Nenu=te nás
skončit, složit zbraně a nic nedělat.
Vždy= copak si opravdu myslíte, Vy
=un=ové, že to děláme pro sebe?
Očekávali jsme od Vás všechno a
nedostali skoro nic. Polepšete se pro
nás i pro sebe. Pište, připomínejte,
vymýšlejte, čtěte a hlavně předplácejte (200Kč na celý rok), jinak…..end.

-kcd-

Vzpomínáníčko
napsal jednu moc důležitou věc,
kterou nám Papá neustále vtlouká
do hlavy, ale …. Jeff to napsal
takhle:
„Pamatuj:
Ultimate
nemůže hrát jeden člověk, ultimate
je týmový sport. Čím těsněji
spolupracujete, tím lepší bude váš
tým“. Chtěla bych hrát v týmu, ve
kterým by to fungovalo…
Ve stejným čísle Pasti (skóre 1:2,
z 18. 2. 1995) má Papá rubriku
ABC tréninku. Píše tu velmi málo
o tzv. přechodném období
tréninku a docela dostatečně
o "přípravném období". Všichni
reprezentanti, koukejte si to
přečíst a činit podle toho! Kdo toto
číslo nemá, ráda mu ho zapůjčím.
V dalším čísle ve stejné rubrice
Papá rozebírá kondiční přípravu
(skóre 2:2 z 29.4. 95).
Pro ostatní hráče, hlavně tedy pro
začátečníky a chronické začátečníky bych taky něco měla.
V Pastích z toho roku 1995 jsou
obrázky o chytání disku, o pivotování a taky základní náběhy. ToJ
jedny z nejdůležitějších částí frisbee. Nechce se mi to tady všechno
vypisovat, protože pro ty, kdož tyto
Pasti již jednou četli a kdož si
nemyslí, že opakování je matka
moudrosti (já si to teda myslím) to
může být nuda.
Jo a taky je pravda, že v novějších
číslech najdete podobný věcičky a
taky nový věcičky. Ale v těch
starších je toho víc a taky tam
najdete názory na trénování apod.
i od jiných lidí, než od Papáho.
Takže pak můžete směle porovnávat.
Jóó, te> jsem si přečetla jednu
skutečně historickou událost.
Jedná se o větu: ….PD opět
vyhráli!!!

Marienka
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PS: mějte se pěkně a všichni trénujte seč vám síly stačí. A vy, kdo
začínáte, vám držím moc palce,
abyste zase někdy ty lenochy, co si
myslí, že všechno umí, porazili,
jako se to povedlo Žlutý zimnici
v Plzni.
A vy, kdož jste byli poraženi v podstatě začínající Žlutou zimnicí,
sty>te se a koukejte ze sebou něco
dělat!!!!

kalendář turnajů 2000

Trochu mě poňoukla diskuse
v minulé Pasti na téma trénování
a fyzické kondice. Myslím si, že od
vydání prvních Pastí se malinko
změnilo osazenstvo v českém frisbee a že ne každý má všechny Pasti,
aby si mohl přečíst vše, co bylo
o trénování napsáno. Je pravda, že
si je můžeme navzájem půjčit.
Stejně si myslím, že by neškodilo
malinko něco připomenout. No
a jelikož jsem zase nemocná
a mám tedy dost času, tak jsem se
trošku zabrala do čtení starších
Pastí a našla jsem tam skutečně
pěkný věcičky. Určitě by mohli
pomoct začátečníkům nebo tzv.
chronickým začátečníkům (tenhle
termín mám z jednoho letáku, kde
tyto lidi lákali na kurzy angličtiny,
a moc mě pobavil…), ale i těm, co
si myslí, že už to znají. Myslím, že
zrovna tato poslední skupina
lidiček ty nejdůležitější "zásady"
nedodržují.
Tak třeba v 1.vydání roku 1995 byl
moc zajímavej článek od Jeffa.
Možná by stálo za to, aby si ho
každý přečetl celý. Je o tom, jak je
důležité umět dobře bránit: "…Je
velmi důležité mít na hřišti tým
podle toho, zda se bude hrát
obrana nebo útok. Někdy je
důležité mít většinu hráčů silných
v obraně a několik hráčů pro
útok…" Jef také říká, že je důležité
stanovit si jako obránce svůj motivační faktor, který ho donutí bránit
líp (třeba si řekne: "můj člověk se
v tomhle bodě nedotkne disku"
nebo
"když
dostane
disk,
nedokončí přihrávku" apod.). Je
také důležité najít někoho, o kom
si myslíte, že je v obraně dobrý
a zeptat se ho/jí, co vás mohou
naučit. Otázky jsou velkou částí
učení. Měl bys pozorovat způsob,
jak hrají a zkoušet napodobit některé z pohybů nebo pozic. Pak píše
něco málo o útoku: ….hráč silný
v útoku se bude soustředit na
dokončení každé přihrávky a na
chycení VŠEHO. Když máte disk
v útoku, musíte myslet dopředu na
to, jak se hra bude vyvíjet….
Hovoří i o správném načasování
náběhů i přihrávek, o respektování
taktiky, která je předem dohodnuta. Potom říká, že …měl by ses
začít pokoušet zjistit, jaké jsou tvé
silné a slabé stránky. Soustře> se
na zlepšení svých slabostí a rozvíjení svých předností…. Na závěr

IV.
21/24 - Rimini (Itálie)
Paganello 2000
Beach Ultimate
jumpi@paganello.com
29/30 - Mainz (Německo)
German mixed National Team

V.
06/07 - Brugy (Belgie)
Toms Tourney ultimate
glenn@km.be
13-14 - Chrast u Chrudimi
turnaj Terrible Monkeys
prucha@fnkv.cz
20/21 - Milano (Itálie)
12th international tournament
krive@tiscalinet.it

27/28 Halle (Německo)
Hallunken ultimate tournament
toni.hoffmann@studen.uni-halle.de
27/28 Dusseldorf (Německo)
First Pempelfort Open
tourney@frisbee-family.de

VI.
01/04 Lucern (Švýcarsko)
20th anniversary tournament
secretary@ultimate.ch

03/04 Wageningen (Holandsko)
WAF&GO
maria.langeveld@96.student.wau.nl
10/11 Davle
ligový turnaj Pražské 7
p7@seznam.cz
10/12 Ženeva (Švýcarsko)
Talampaya 2000 Coed Challenge
WizOpen@wizards.ch
10/12 Nantes (Francie)
Yes But Nau
frisbeurs@free.fr
15/18 Lisabon (Portugalsko)
Bar do Peixe
valk@mail.telepac.pt
17/18 Mainz (Německo)
Ultimate de Luxe
pesch@DiscSport.de
17/18 Munster (Německo)
Fiffen Kanzen Ticken
indiscutabel@rhw.de
24/25 Schiermonnikoog (Hol.)
Gronical Dizziness Beach
ultimate and Golf
jmvanlinge@wxs.nl

Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00 - Praha 9
centerpr@bohem-net.cz
02/ 628 29 67

· Po dohodě s některými plejery dáváme dohromady malý tým, který se bude
podílet na aktuálnosti a pestrosti Vašich Past on line (http://past.zde.cz) stránek.
Kdo by měl zájem může se u mě přihlásit na mejlu "ringel@vol.cz". V půlce dubna
tedy očekávejte nové a rozhodně na náplň bohatší stránky... doufám, že se to
projeví i návštěvnosti. -Ruda-

S lítostí Vám oznamujeme, že Petr Čeček
alias Číča již není mezi námi.

02/ 794 15 91

SK 92 + Krvinky
Vítek Grigartzik
P. O. Box 32
430 05 - Chomutov
bursam@feld.cvut.cz
0602/ 424 102

Medici
Olda Vlasák
Nad Turbovou 19
150 00 - Praha 5
02/ 57 21 61 96

Žlutá zimnice
Libor Saifrt
U lípy 25
155 00 - Praha 5
02/ 57 95 03 62
zlutazim@volny.cz

http://past.zde.cz

jakub.dubsky@ccbeverages.com

all fotos by Karel Ringelhán

P A S T na Internetu

SPLT
Jakub Dubský
Stachova 286
149 00 - Praha 4

za
· soustředění reprezentace
· Profil · ČALD · atd.

7. května 2000. Uzávěrka tohoto čísla bude

· Čau golfisti, cena koše na trojnošce je cca 1500 Kč. Pokud budete chtít koš
pevně zabudovaný do země, tak to bude asi o nějakou pětku levnější.
S pozdravem Michal Růžička.

Pražská 7
Martina Zralá
Chodská 4
120 00 - Praha 2
p7@seznam.cz

Terrible Monkeys
David Průcha
Na záhonech 60
141 00 - Praha 4
prucha@fnkv.cz
02/ 41 48 27 49

Kecy

24. dubna 2000.

line

3SB
David Novák
Haškova 20
370 04 - České budějovice
David.Novak@cb.ds.mfcr.cz
038/ 347 04

· Příští Past vyjde na jaře a to

on
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vydává Ruda

Česká asociace létajícího
disku a Prague Devils
Jan Filandr
KTV FEL ČVUT
Technická 2
166 27 - Praha 6
filandr@feld.cvut.cz
02/ 64 40 803
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ČAF

a přípravný výbor

ČALD

informují

ČALD informuje.
Tedy měla by informovat o tom jak se chystá letošní liga. Bohužel těchto informací se možná dočkáte
v příštím čísle, tudíž na prvním kole ligy. Schůze, která měla toto připravit se nekonala. Nikdo z vedení
ČALD se ani nepokusil obejít již avizované pořadatele ligových turnajů, aby upřesnili termín. Jediným kdo
byl toto schopen oznámit byli TM. Známe tedy alespoň termín prvního turnaje - bude v Chrasti
u Chrudimi 13-14.5.2000.
Rána do vlastních řad.
Vyvine ČALD nějakou iniciativu, nebo opět po několika plodných měsících upadne do letargie a jednotliví
členové budou čekat až ..... na co vlastně?
Další schůze by měla být 7.4.2000 - otázka je kde. V pátek odpoledne na FEL nebo později v Kravařích
na soustředění ?
papá

Ahoj všem
1) Házení
Naše nedělní hurá-akce pomalu přechází v seriózní a hlavně pravidelný počin.
Takže až do odvolání se scházíme každou neděli v 17:00 na Strahově za věží.
Spojení busem 191 (nejpozději tím v 16:54) od Anděla stanice Rozýnova.

K organizaci:
Přijít může každý, kdo se chce zlepšit (repre i nerepre). Upozorňuji pouze na
to, že kolektiv samozvaných trenérů v čele s Tomáškem neplánuje žádnou hru.
Jedná se čistě o drilový a kondiční trénink. Účast má zatím stoupající tendenci
co do počtu, konkrétně 3, 6 a příště možná i 8.

K programu:
Házíme, klasické drily (postup ve 3, čtverec atd), velmi oblíbený kill dril a snad
bude i nácvik rybiček.

PAST 2/2000
frisbíjový měsíčník
Redakce:

2) Běhání
Také je možné připojit se k běhacím tréninkům a to v úterý 9.00 po Papáho
tělocviku ve Střešovicích a v pátek 15.15 na Strahově za věží. Nyní běháme
hlavně krátké sprinty na všechny možné způsoby. V pátek i trochu házíme, ale
jsme tam kvůli běhání.

dave a carlos

Spolupracovali:
papá, tomášek, burton, maruška /Pd/
jana /P7/, wacki, ludislav /TM/
kristina /ŽZ/, kamilka /JGM/
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Redakce děkuje:
firmě Protisk plus

Technický poradce:
vědecko-výzkumný pracovník ČVUT
(laboratoř 3) František Vacek

Naše emajlová adresa:
prucha@fnkv.cz
janekb@nova-tv.cz
protisk@vol.cz

Naše majlová adresa:
David Průcha
Na záhonech 60
Praha 4, 141 00
Telefén: 02/41 48 27 49

Mějte se hezky
Méa

POZNÁMKA REDAKCE
Grafická úprava, kterou jsme nasadili
v minulém ročníku leze výrazně do peněz.
Zájem o Past klesl pod únosnou hranici,
kdy byla asociace ochotna většinu nákladů
sponzorovat. Z toho důvodu se budete, od
tohoto čísla počínaje, s grafickou úpravou
z loňského roku setkávat jen v každém
druhém čísle. Počet výtisků za rok se
pokusíme udržet. Další změny se budou
týkat především obsahu, ale o tom Vám
podrobně napíšu až v příštím čísle.
Dave
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Praha

5. - 6. února

frisbeer cup 2000

2000
Praha - Frisbeer cup 2000
Servus frisbijáci a všichni ti co hážete
s tym lítajícím nesmyslem. Hlásí se ten
pro vás eště né příliš známý Ostravak
kratky zobak. Před par měsicama sem si
řikal "jak je može bavit prat furt tam a
zpátky bez jakéhokoli systému s jakymsi
diskem a jak se možou domluvit bez
rozhodčího." Říkal sem si "to bude
nějaká hovadina, ale prubnu to, co se
z teho vyklube." No a naraz šup a už sem
byl v tym. Jeden trajning za druhym,
první turnaj, pak další, búh ví co se bude
dít dál, no co akorát frisbee proložené
nějakou tou neřestí mladých, kteří chtějí
žít a dělají pro to co se dá.
Říkáte si "čmaře a čmaře a furt o ničem
podstatném." Nuže dobře, k věci. Jak mi
bylo Dejvusem rozkázáno-přeloženo po
mojem-dupej si článek o Pražským turnaju.
Dost sem se na tu moju premiéru těšil,
bo to byl můj první turnaj, z čehož plyne,
že sem vůbec nevěděl co se bude dít.
Hned po příchodu mně trochu zaskočila
ta kopa čehunů i cizinců z té hromady
mančaftů, což sem teda fakticky nečekal
a důsledek byl ten, že sem eště více
znervózněl, navíc sem skoro nikoho neznal. Ale přišel první zápas po trošce rozhazani a na nervozitu sem zapomněl,
protože sem měl v pysk starostí s tím kde
běžět, co dělat, dobře hodit a v neposlední řadě nezapomenout počítat, to se mi
pravda moc nedařilo. Když byl
odtrouben konec, uvědomil sem si, že to
vlastně nebylo nic strašného a celá ta
moja nervozitka byla o ničem, navíc sme
vyhráli, takže můj první dojem po zápase
byl super, protože se mi ho naštěstí
nepodařilo, jak bych tak slušně řek,
pokazit. Co mě taky velice potěšilo bylo
to, že po mě nikdo z mančaftu neryčel,
i když mi chvílema připadalo, že tam
litam jak potrefena kura. Takže po startu
ve mě zůstala spokojenost a pohoda.
Do dalších zápasů sem už šel úplně
v klidečku a jen sem si užíval ten pro mě
nový a zajimavý sport, který je zcela
odlišný od mojí sportovní lásky-hokeje.
Ten rozdíl sem nejvíce pocítil při řešení
sporných situací, což mi zase úplně
nesedělo, abych zase jen nechválil. Zdálo
se mi, že dominantní hráč si prosadí své,
bez ohledu na skutečnosti. Až později

sem pochopil, že jde o to, hrát v klidu,
v pohodě a bez zbytečných problémů,
nedejbože hádek dál.
Zajímavá perlička je konec zápasu. Na
podání ruky sem byl zvyklý, ale ten pokec
nakonec mě dycky pobavil. Ta snaha
o rozhovor a porozumění cizí řeči, to byla
paráda. Sem tam se mi zdálo, někdy
i nezdálo, že každý mluví o něčem jiném,
ale všichni si strašně rozuměli a byli
spokojeni, jak si nepokecali.
Plynul zápas po zápase, něco sme vyhráli,
něco prohráli, takže spokojenost. Přišel
večer a kapčo pijatika. Vypila se nějaká
ta ohnivá voda proložená nějakým tím
ředidlem a dřistalo se a dřistalo a potahovalo nějaké to ono a co mi chybělo?Muzika-míja. To bohužel musim trochu
vytknout, ale o zábavu se chvílema
dokonale postarali ma>aři, kteří by
vzbudili i mrtvého, jaký robili kravál. Po
tom všem bumbání a po všech těch koaličních hulbách se šlo chrápat, ale to ráno,
tragédie. Eště sme nerozlepili očiska
a byl tu první mač. Taky to podle toho
vypadalo. Pobíhali sme na place jak bez
mozku. Všechny hody letěly všude jinde
jenom ne tam, kde by měly, takže sme to
kompletně projeli. Ostatní zápasy už byly
lepší, ale to ráníčko respektive večerní
chlastačka a hulička se na výkonu podepsaly. Výsledkem celého toho dvoudenního sportování, snažení i trápení bylo
pěkné páté místo Terrible Monkeys.
Navíc mi kamarádi dali na památku
diplom, takže na tu moju frisbijácku premiéru budu stoprocentně v dobrém
vzpomínat.
Ludislav
(Pozn. Red.: Lu'a je nový hráč Terrible
Monkeys. Do Prahy se přistěhoval
z Ostravy v létě minulý rok. Pracuje resp. je
na civilní službě ve Vinohradské nemocnici na Klinice Radioterapeutické a onkologické. Blik. Tam pracuje také Dave, Gabča
a malá Lucka. Vzhledem k výši startovného, na kterou nebyl předem upozorněn a vzhledem k platu resp. žoldu,
který dostává jako civilák, následující
týden po turnaji držel půst a z práce chodil
pěšky rovnou domů. Po nocích pak tajně
luxoval ledničku své přítelkyni a její

babičce. Touto zkouškou, kterou si v TM
troufáme nazývat Křest nováčků, prošel
bez ztráty kytičky. Shodil jen pár kil.
Uvedený týden vynechal dokonce pravidelnou poslední fázi každého tréninku
návštěvu hudebního klubu Kačer. Jinak je
Lu'a komunikativní, otevřený a upřímný
sangvinik, extrovert. Pro svou neutuchající
výmluvnost je velmi oblíbeným a vyhledávaným společníkem všech děvčat v TM.)
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>>>Výsledky<<<

1. Kleine Feiglinge /D/
2. Wunderteam /A/
3. Prague Lions /CZ/
4. Prague devils /CZ/
5. Terrible Monkey /CZ/
6. Old Boys /H/
7. Koblenz /D/
8. Discipuli /D/
9. SPIN /A/
10.IDIOTEAM /H/
11.Saxy Divers /D/

Kondiční soustředění SK 92 - Mníšek u Liberce - 9.3. / 11.3. 2000
V uvedených dnech Vítek uspořádal kondiční soustředění pro svoje žabky. Přitom pustil na vskbee zprávu i pro ostatní zájemce.
Silva a já jsme usoudily, že nám to rozhodně neuškodí a přihlásily se. Vyrazily jsme ve středu odpoledne, někdy okolo 21.00 hod
jsme dorazily do Mníšku, kde už si nás vyzvedl Vítek a soustředění mohlo /alespoň pro nás 2/ začít. "Chomutov" začal posilovat už
odpoledne ve složení Míra Burša, Eva, Mrazka, Pavlína a Markéta Buršovy, Ivana.
Původně plánovaná tělocvična odpadla, tudíž na disk jsme si za celou dobu ani jednou nesáhly, Vítek nám to ale "vynahradil".
Každé dopoledne výběh do okolí a odpoledne posilování. Obé jsme absolvovaly celkem 2x, uběhly jsme asi 17 km ve slušně kopcovitém terénu a naposilovaly 12 koleček "opičí dráhy".
Nevím, jak na tom byla Silva, u mě to nejvíc "odnesly" břišáky a stehenní svaly.
Celkový dojem ze soustředění - myslím, že jsme pro sebe udělaly hodně a některým slečnám z Chomutova "natrhly triko".
Jana /P7/

5
Dresden

19. - 20. února

Noční turaj

2000

Noční turnaj v DrážDanech
Vydali jsme se již po druhé na noční turnaj v Dráž>anech. Jeli jsme v tomto
složení : řidič Ruda R., navigátor Libor
S., fotograf Kaja R., zástupce opačného
pohlaví Kristýna K. a já. Cesta byla
v pohodě stavili jsme se na oběde
v Teplicích a pak jsme rovnou frčeli do
Dráž>an.
Hrát se začínalo asi o druhé hodině
a každý tým měl, až do 5.00 druhý den,
odehrát celkem devět zápasů. První
zápas jsme vyhráli celkem v poklidu až na
to, že si Rudka při couvání rychle sedl na
zem a chytl se za koleno a šel střídat,
ačkoli jsme nikoho na střídáni neměli.
Tak se k nám přidal jeden kluk, ten ale
vzápětí po bodu se omluvil, že hraje s tím
týmem na druhé straně hřiště. Tak jsme
ho nechali jít a přišel k nám Frank z pořádajícího týmu dresden deckel. Ten
s námi vydržel až do konce. Všechny
zápasy až do půlnoci jsme vyhráli, většinu
celkem bez větších potíží. Trochu jsme se
tahali s naším tradičním rivalem z Lipska
,ale i ty jsme nakonec přehráli o pár
bodíků. A tak jsme věděli, že by nám
finále nemělo již utéct, neboJ většina
týmů se, kterými jsme měli po půlnoci
hrát se nezdáli býti nějak vážnými
soupeři. Jeden z nich z těch 6ti
odehraných zápasů vyhrál tři a ten druhý
ani jeden, pokud si to dobře pamatuju.
A tak jsme se vrhli na guláš a čekali již
jen na kofee race a midnigh ultimate.
Kafový závod o půlnoci docela bodne,
ale jen jednomu, tomu druhému bodne
vánočka, jíž ho nacpe jeho kolega, ačkoli
mají oba dva svázané ruce k sobě. Po

vánočce ještě písknout a hurá do cíle. Ten o postup na německé mistrovství. Ale
závod nám moc nevyšel, já s plnou pusou i tak to byl moc dobrý pohodový turnaj a
špatně pískám. Pak jsme se podívali na všem bych jej doporučil. Je to docela
noční Ultimate se světélkujícím dikem. záběr hrát 9 zápasů během 14 hodin. Jo
Hrálo se v naprosté tmě, zóny byli ozna- a mají tam taky výtečný guláš a vánočky.
čeny svíčkami. Náš tým Natržené Ucho Druhý den jsme sebrali ceny, poděkovali
se neúčastnil, protože už loni se nám to Frankovi a frčeli zpět domů.
nezdálo být tak skvělé jak o tom mluvili
a tak jsme si při tom pěkně lebedili.
Tomášek
Pak jsme se hodlali vypořádat
se zbývajícími soupeři, ale
>>>Výsledky<<<
ouha, ti šmudlové nám dávali
dost zabrat, já jsem vůbec nic
nechápal. Jejich hra spočívala
1. the Czech team
ve vyhození disku někam
(with the difficult name as "Ustrizené ucho")
k naší zóně a zbytek se vrhnul
za nim. Téměř vždycky jim ho
2. K.U.H. Koblenzer Ultimate Helden
někdo chytnul. No nakonec
3. Saxy Divers Leipzig
jsme s nimi remízovali, když
mě přehodil (přes hlavu) kluk,
4. Blindfische - Berlin
který byl o jednu a půl hlavy
5. 7 Todsuenden - Paderborn
menší. Další zápas jsme již
teda vyhráli. A pak jsme jen
6. GoettInnen - Goettingen
do 4.00 čekali na finále, kde
7. Drehst'n Deckel - Dresden
jsme narazili na K.U.H. My
jsme se před finále pěkně
8. Forest Jump - Ilmenau
zkafovali a pak jsme byli čilí
9. Searching Woodpeckers - Sauerlach
jako včelky. K.U.H. toto
opomněli a nestačili se už pro10. Banana Slags - Potsdam
brat. Vyhráli jsme 11:2.
11. Hallunken - Halle
Neznamená to že byli o tolik
horší, před tím jsme je porazili
12. Spreewaldgurken Cottbus
o dva body, byli už fakt dost
unavení.
Na závěr bych měl asi říct, že
The spirit price went to
nebyl tenhle turnaj nijak zvlášJ
dobře obsazený, protože většiSaxy Divers from Leipzig
na dobrých týmů se pokoušela

Jako malý Méa jsi nějak
sportoval?
Ne. Hodně malý Mé>a si
občas začutal s klukama
nebo se projel na kole.
Mé>a puberJák hrál na
střední asi dva roky
s kámošema basket. Měli
jsme 1 až 2krát týdně
tělocvičnu, ale nic aktivního.
A jakpak se to stalo, že se
te honíš za diskem?
Vysoká škola. Dostal jsem
do ruky takový letáček o tělocviku. Byl tam odstavec
o frisbee, cosi o ultimate a o
smíšených družstvech. Disk
mě lákal, ale v prváku jsem
ještě chodil do posilovny.
Strašně jsem se tam vždycky
nudil, takže ve druháku už
jsem stanul na Bohemce
v tělocvičně. Chodil jsem
s lidma, co už rok "hráli",
takže jsem byl pořád pozadu. Ale bavilo mě to. Když
skončil školní rok, chtěl jsem
hrát dál. Takže na posledním
těláku jsem se s panem
Filandrem domluvil, že přijdu na Strahov na trénink.
Čím ti Ultimate učarovalo?
Líbí se mi povaha ultimate.
Není to sport, kterej zná
každej, kterýmu každej taJka
"rozumí". Není to fotbal, se
kterým když nezačneš v dětství, tak nemáš šanci.
Je to sport s obrovskými
možnostmi. Existuje nekonečno způsobů hodů, pořád
se učíš a můžeš zlepšovat.
Potřebuješ fyzičku, přehled
o situaci na hřišti, herní
myšlení. Musíš počítat s větrem, se svými schopnostmi
a uměním svých spoluhráčů.
Můžeš vymýšlet další herní
strategie nebo signály. Neznám jiný, tak všestranný
sport.

Krom toho všeho; komu
z nás se nestalo, že viděl
povedenej hod a sám pro
sebe si řek: "To je krása!".
Spirit podle Médi…
Těžká otázka. Člověk to cítí
a těžko popisuje.
Jsou lidi, kteří spirit
nevnímají jako pravidlo.
Mají ho totiž v sobě. Je jich
málo a moc si jich vážím.
Pak je většina ostatních,
kteří se snaží při hře chovat
v duchu Spirita. Tím myslím
odpustit soupeři-začátečníkovi nějaký ten drobný
prohřešek z neznalosti
pravidel a nebazírovat např.
na turnoveru. Tím myslím
umět se v klidu dohodnout
se soupeřem o sporný disk,
umět ustoupit. Nevidět
v soupeři "hovado", kterýmu
to musím nandat, ale vidět
v něm kámoše, kterej přeci
taky hraje ultimate a já si
sním te> můžu pěkně
zahrát.
Těžko se to popisuje, ale
snadno se to na hřišti pozná.
A jak říkal kdysi Jeff
v závěrečné řeči na Frisbeercupu: Umejt spoluhráčce ve
sprše po zápase záda je přeci
krásnej Spirit, ne?
Nedávno přišly z Eurodiscu
změny pravidel Ultimate
pro rok 2000. Je podle tebe
dobře, že dochází v pravidlech ke změnám?
Myslím že ano. WFDW se
samozřejmě snaží, aby to
byly změny k lepšímu.
Můžeme diskutovat o tom,
jestli se jí to daří, ale obecně
si myslím, že by pravidla
neměla "zkostnatět".
Většinou se nejedná o významné změny, ale o upřesnění postupů mimo vlastní
hru (corner disky, time-limity) nebo o detaily ve hře

(sražení výhozu, turnover
při zkažené přihrávce po
nahlášení kroků).
Myslíš, že těmi změnami
netrpí Spirit?
Proč by měl? Pravidlo č. 1
(tedy Spirit) se nezmění.
Pakliže se hráči začnou
dohadovat na hřišti, že jsou
nová pravidla a podle nich
… bla bla bla, je to věc jejich
Spiritu a neznalosti pravidel.
Jsi
v
širším
výběru
reprezentace pro MS v
Německu. Co to pro tebe
znamená?
Ohromnou podporu. Chtělo
by se říct motivaci, ale tu by
měl mít každej už jenom
proto, že hraje a chce se
zlepšovat. Pro mě je to podpora v mojí motivaci.
Znamená to pro mě další
chuJ trénovat a pracovat na
sobě. Znám lidi, kteří se do
pořádného tréninku nepustí, protože by to k ničemu nebylo. "Podívejte se na
ostatní, k čemu mi bude fyzička když budu v týmu
jedinej." A znám lidi, kteří
se sejdou ve dvou, za
lehkého
chumelení
se
převlíknou a jdou si házet
a trénovat.
Český národní tým - jaký
podle tebe bude?
Napřed trochu pesimismu:
Myslím že nebude dobře
připravenej. Pár hráčů
pracuje na své kondici
a herních dovednostech.
Připravují se individuálně
a to je dobře. Nechci někoho jiného obviňovat, že na
to úplně kašle, ale hádám,
že i tací jsou mezi reprezentanty. Největší mezeru ale
vidím v přípravě reprezentace jako týmu. Chybí

Profil

Myslel jsem si o něm, že je tichej, plachej, nenápadnej. Neni! Taky sem si
myslel, že si spolu nemáme co říct. No a teD mu furt něco cpu. Vypadá, že
s nim srandy moc neužijete, ale opak je pravdou. A naposledy mě fakt dostal,
když jsem viděl, jak se opřel do přípravy na Mistrovství Světa v Německu.
Prostě tenhle chlapík, PETR MEDEK, mě v poslední době neustále překvapuje.
Nevěříte? Tak čtěte!

Petr Medek
/ Prague Devils /
možnost si spolu zahrát,
naučit se strategie, signály.
To není chyba trenérů, to je
prostě stav týmu. Tým se
není schopen alespoň jednou za čtrnáct dní sejít
a hrát, trénovat.
A te> očekávaný optimismus:
Kvůli reprezentaci se něco
ve frisbee děje. Máme
soustředění, máme materiály ke studiu. O trénování se
mluví na vskbee. Jde to
trochu ztuha, ale jde to. Jsou
hráči, kteří to berou vážně
a právě oni by mohli tvořit
tu "druhou vlnu" v českém
frisbee. Problém je, že je jich
zatím málo. Pár reprezentantů se schází na Strahově
mimo své tréninky. Chodí
tam i nereprezentanti, kteří
si taky chtějí házet, běhat,
učit se. To je přínos.
Doufám, že po MS budeme
schopný navázat a pokračovat v přípravě na ME 2001.
Byla by škoda se rozejít zpět
do svých týmů a zapomenout to, co jsme se naučili.
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Chystáš se, v rámci přípravy, na nějaké zahraniční
turnaje?
Chystám se absolvovat
kompletní přípravu repre.
Nebudu jezdit sám do pickupu, ale na vybrané turnaje
budu jezdit co mi budou
peníze a čas stačit. Krom
toho bych chtěl po letech
vyjet s Pd taky jinam, než do
Bratislavy.
A jak to te vypadá u vás
(nás) v Prague Devils?
Jsem vcelku optimista.
Máme omlazený kádr,
plánujeme si strategii a bude nás snad dost. Jestli se
jedná o tradiční jarní
euforii nebo jestli se opravdu budeme pravidelně
scházet na tréninku v rozumném počtu ukáže čas.
Na seznamu máme 15
hráčů a hráček, z toho
pravidelně chodí na každý
trénink tak 5. Až jich bude
12, vyhrajeme ligu.
Tradiční rozpory mezi
"starou gardou" a mladíky
už zmizely, nebo jsem je
přestal vnímat. Ano, máme
v týmu pár typických
postaviček, ale já je mám
rád a bez nich by to nebylo
ono. VždyJ když si jednu
dobu nechodil na tréninky a
pak ses ukázal, nad hřištěm
se rozeznělo tradiční "kurva
kam čumíš!", to pak bylo
jako přijít zase domů.
Příští rok budeme v ČR
pořádat ME. Nevzali jsme
si přeci jen příliš velké
sousto?
Je to velké sousto a já jsem
byl proti. Hrozně rád se
nechám přesvědčit, že to
zvládneme. V tuto chvíli na
tom intenzivně dělají pokud
vím 3 lidi. Další se snaží
pomáhat aby to dopadlo
dobře. Ono je taky zvládnout a "zvládnout".
Myslím že v roce 2001 zde
proběhne ME. Snažme se,
aJ je co nejlépe připravené
a zorganizované.

Je, podle tebe, ME cesta k
expanzi frisbee u nás?
Je to příležitost k expanzi.
ME může mít mediální
podporu. Lidi se o tom
dozvědí. Pak možná bude o
frisbee vědět ne každej
50tej, ale každej 20tej
člověk.
Můžeme do loga ME
zahrnout
internetovou
adresu. Můžeme na stránky
dát odkaz na frisbee v
Čechách. Můžeme na
stránku o českém frisbee
dát poznámku o expanzi a
náboru. Ano, ME lze využít
k expanzi frisbee.
Mimochodem významnější
rozšíření počtu frisbeejáků
je podle mě jediná cesta,
jak zlepšit kvalitu frisbee v
Čechách.
Co je tvojí silnou zbraní v
Ultimate?
Chlapecký úsměv.
A tvoje slabina?
Backhand, forehand, over,
náběhy a obrana.
Rok 2000 je pro svatby jako
stvořený ;o]]] - nechystáte
nám s Marií také malé
překvapení?
Je jaro a člověka napadají
všelijaké věci. Třeba v tramvaji …
Kdybychom něco chystali a
já ti to prozradil, nebylo by
to překvapení. Kdybych ti
to neprozradil, tak to bych
lhal a to si do tak
renomovaného časopisu
netroufám. Takže to asi
necháme na později.
Na podzim se zeptám
Davídka jak jde život.
Díky za rozhovor.
Bylo mi potěšením.
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Postrehy zo Slovenska
Napriek nedávnej spoločnej historii sa cesty Ultimatu v
našich krajinách uberajú trochu inou cestou a preto by
sme Vám radi na stránkách Pasti aspon trochu
pravidelne približovat dianie na Slovensku.
Co nového sa deje na Slovensku ? V podstate sa v sučasnosti dejú dve veci paralelně. Jedna linia sa odohráva v
kluboch Mental Discorder a Zlate Mravce a druha linia
sa odvija od učinkovania a prípravy týmu ktorí chce ist
na Majstrovstva Sveta do Heilbronnu.
Na následujúcich riadkoch by som snad v skratke priblížil co sa deje v TEAMe 2000, ako sme hrdě náš
reprezentačný výber nazvali. Kto vlastne ide na MS? Do
Nemecka posielame OPEN team so 16 hráčmi z toho 12
je z Bratislavy a 4 zo Zlatých Moraviec. Vo výbere su
takmer všetky naše SuperStars okrem Fofa a Viosiho,
ktorý momentálně slúži Základnú Vojenskú Službu.
Navyše sa situacia vyvrbila tak, ze MONIKA bude hrat
na MS za Rakúský Ženský Národný Tým (velmi jej to
prajem). Príprava prebieha zatial viacmeněj podla
časového plánu ktorý sme vypracovali a schválili na
stretnutí celého týmu v januari tohto roku. Máme za
sebou Vilovu osem tyždňovu kondičnú prípravu, ktorú
kompletně absolvovalo jadro kolektivu a nekompletne
(cca na 70%) zvyšok týmu a dalej jednodnový herny
Camp s Groove uskutočněný v Bratislave.
Co nás v najbližšej době čaká? Úplně najbližšie je to 8.4.
dalši jednodnový herný Camp s Groove a hlavně
prestižný Beach Turnaj v Rimini (21-24.4), kde ideme
obhajovat vlanajšie 19. miesto. Stačí sa pozriet na
www.paganello.com a je vidno, že tento turnaj každý
rok pribúda na kvalitě, takže za úspech budeme
považovat umiestenie medzi 16-20. Dalšia z veci ktora
bude mat svoju historicku premieru je prvý príravný víkendový Camp Teamu 2000, ktorý nás čaká v polovici
mája, a následně kvalitný turnaj v Luzerne (fsl.ultimate.ch) 1-4 Juna.
Na záver snad ešte naše najvačšie problémy. Asi ako
všetci sa aj my boríme s financiami. Od štátu toho vela
čakat nemožeme takže nastáva samofinancovanie, čo
pri vekovej strukture našho tímu je dost zložitá vec.
Prípravu sme volili sice s dorazom na domáce zápasy a
sustredenia, ale bez pár kvalitných (a bohužial drahých)
zahraničných turnajov to proste nejde. Uvidíme ako to
zvládneme. Čo sa týka hry, tak na základe našich minuloročných skúseností ako sa hra na Majstrovstvach
Sveta, nam zatial najvačšie problémy robí technika
hadzania jednotlivcov a hlavne súhra stylov MD
(Mental Discorders) a ZM (Zlaté Moravce). Na
vylepšenie týchto nedostatkov máme však ešte relativne
dost času a možností.
Zatial nestálý dopisovatel Pasti.
Ďuro
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PS: Nabudúce viacej o situácii v slovenských kluboch.

germany

H E I L B R 0 N N
World Frisbee & Guts Championships
Tyto informace píši pro coed team, jako
přípravné materiály pro soustředění
a společné tréninky. Nastíněné problémy
a případné získané zkušenosti by hráči měli
využívat a praktikovat již na ligových turnajích a tím se odlišovat od ostatních hráčů.
Nepřepokládám, že teorie nás naučí hrát
dokonale, ale domnívám se, že bez teoretického základu se neobejdeme. Je tedy
třeba materiál prostudovat a připravit se
tak na společné činnosti při kterých se nebudeme zdržovat teoretickým výkladem situace, ale budeme prakticky prověřovat nastudované znalosti.
Vlastní hra je spojení herních činností jednotlivce (házení,chytání,obsazování hráče
s diskem, hráče bez disku, uvolňování
s diskem a bez disku /klamání/), herních
kombinací (součinnost několika hráčů)
a herních systémů (spolupráce celého
týmu). Budu se postupně zabývat všemi
oblastmi a pokusím se nastínit problematiku zejména těch činností, ve kterých
zaostáváme. /jsou to vlastně všechny/.
Nebudu podtrhávat a zvýrazňovat = všechno je důležité.
Házení Problém je v tom , že nejsme
dostatečně připraveni na rychlé zpracování
disku, jeho přípravu pro odhození a správnou volbu hodu ve skutečné herní situaci.
Zejména u holek je to problém a proto se
většina z nich sama pasuje do role dumperů
s jistými krátkými přihrávkami. Je třeba
tedy dokonale zvládnout tři základní hody
a jejich varianty /celkem tedy 11 hodů =
první test/. A to nejen na stojícího hráče
a bez obrany, ale především na hráče
v pohybu a s velmi těsnou obranou, nejlépe
hráče o hlavu většího než je házející. Každý
musí být schopen hodit alespoň na 40m
ostrou přihrávku. Hodit zastavenou, banána i podhozenou tak, aby neúspěšná byla
maximálně každá desátá. Návod - házet
především do pohybu a s obranou. Zkrátit
čas vlastního rozhazování ve dvojici a to
provádět stále se dvěma disky. Střídat
vzdálenost a typ přihrávky a neustále sledovat svou úspěšnost. Házet po nějakém
pohybu /pivotu, obratu, přeběhu/ a nebo po
krátké přihrávce. Téměř nikdy neházet na
stojícího hráče. Přihrávku vždy směrovat do
prostoru kam se hráč pohybuje = před něj.
Chytání Je menší problém jen zdánlivě.
Zkuste se někdy zamyslet nad tím kterým
směrem se disk točí, jak jej mohu chytit, aby
mi jeho velká rotace nevadila. Je pravda že
dokážeme chytit disk, ale jen v případě, že
nemáme velké problémy s obráncem nebo
s potřebou pro něj skočit. Jde tedy o
odvahu a obratnost při vlastním chycení
téměř ztraceného disku. O tréninku obratnosti se nebudu zmiňovat. Odvaha je mno-
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hem důležitější. Argument, že se při
tréninku nebudu otloukat neobstojí. Znám
to z vlastní zkušenosti. Je třeba se prostě
rozhodnout a jít do všeho s vervou i při
tréninku. V každém utkání hrát naplno do
posledního bodu a nepovažovat nikdy disk
za ztracený. Samozřejmě je třeba se rozhlížet a nerozbít hlavou ze> či koleno
soupeře.
Obsazování hráče s diskem
Desatero MARKERA
1. Co nejrychleji zaujmi obranné
postavení
2. Oznam spoluhráčům směr obrany
3. Udržuj váhu na špičkách nohou
4. Neztrácej rovnováhu
5. Při přesunu nekřiž nohy
6. K přesunu používej nízký krok - opačný než házeč
7. Bu> stále před házečem
8. Rukama pohybuj v příslušné oblasti
9. Počítej zdržování
10. Informuj spoluhráče o přihrávce
Desatero DEFENDERA
Obsazování hráče bez disku
1. OhodnoJ schopnosti a možnosti
útočníka
2. Udržuj takové postavení, aby jsi viděl
svého útočníka i hráče s diskem
3. Bu> stále ve střehu, nenech se
překvapit
4. Užívej periferní vidění
5. Udržuj váhu těla na špičkách
6. Slovně upozorni markera na volného
hráče
7. Disk se snaž vždy chytit
8. Předvídej směr náběhu
9. Co nejrychleji zaujmi správné
postavení
10. Neváhej získat disk skokem /rybičkou/
Uvolňování hráče s diskem
Desatero THROWERA :
1. Nenech se zaskočit obráncem, nedělej
vynucené přihrávky, nenech si
napočítat zdržování
2. Používej periferní vidění /sleduj celou
plochu hřiště před sebou = všechny
spoluhráče
3. Kontaktuj očima nabíhajícího aby jsi se
přesvědčil , že disk očekává
4. Užívej pivotů a klamání obránce
5. Nesignalizuj přihrávku /nedej znát
obránci, např. kývnutím hlavy, že
budeš přihrávat/
6. Nevybírej jednoho hráče - nečekej až
se uvolní - ale nahraj tomu kdo se
dobře uvolnil
7. Házej pouze jisté přihrávky
8. Rychle odho>, když myslíš, že je
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uvolnění nejlepší
9. Přihrávku ho>:
-na dobrého chytače rychle
-do dobré pozice pro chycení
-dobře časovanou
-ve vhodný okamžik pro chycení
10. Po odhození okamžitě vyběhni
Uvolňování hráče bez disku - nabíhání
Desatero RECIEVERA:
1. Přemýšlej kdy a kde se pohybovat
2. OhodnoJ schopnosti svého obránce
3. Fintuj, klam, naznačuj
4. Když jsi volný, kontaktuj očima házeče
5. Disk chytej v optimálním místě
6. Pouze natažené ruce udělají včasný
chyt
7. Chytej přihrávku nad hrudí prsty
nahoru a pod hrudí prsty dolu
8. K chycení používej obě ruce kdykoli je
to možné
9. Sleduj disk dokud jej nemáš pod kon
trolou
10. Čti dráhu letu disku a reaguj na ni
Obsazování hráče s diskem
Desatero MARKERA je dostatečně
instruktivní. Při každé obraně je třeba na
uvedené body myslet a využít všech svých
schopností ke ztížení přihrávky. Navíc je
třeba odhadnout házečovy schopnosti
a zjistit podle čeho poznám okamžik kdy
chce hodit. Někomu trvá dlouho, než
napřáhne; někdo téměř nepivotuje a fintuje
pouze rukou nebo tělem; někdo mrká či
kýve hlavou....... Okamžik odhození lze tedy
odhadnout z pozorování házečova - obličeje, - pohybu pánve, - pohybu disku v ruce.
Toto jsou tři hlavní sféry
vašeho
pozorování. Braňte každého házeče s maximálním soustředěním, zejména ty slabší pomáháte tím i jim. Nezapomeňte také, že
po odhození disku se házeč pokusí o další
náběh a tak když již víte, že jste disk
neubránili, začněte od throvera odstupovat
a dělat si tak náskok pro jeho další bránění.
Přecházíte tak plynule do role obránce
recievera.
Obsazování hráče bez disku
Opět je desatero vhodným a stručným
návodem jak postupovat. Doplnil bych
pouze vzdálenost obránce od útočníka v klidu max. 1,5 metru do otevřené strany.
Čím kvalitnější soupeř, tím blíž se snažte
stát. V pohybu /běhu/ je třeba být co
nejblíže. Při zahájení náběhu bude
pravděpodobně vzdálenost o něco větší.
V průběhu náběhu se snažte vzdálenost
zmenšit a bu>te více na straně mezi diskem
a vaším útočníkem pro případný pokus
chycení či sražení disku. A to i v případě, že
váš hráč běží na dump. I dump je přihrávka,

kterou lze bránit a ztížit. Nezapomeňte
však neustále kontrolovat pohyb vašeho
hráče a zároveň disku. Útočník by se neměl
dostat za vaše záda - to jej nemáte pod
optickou kontrolou a pozdě zjistíte, kam
vlastně odběhl. Pokud je váš hráč v klidu,
pomáhejte spoluhráčům voláním potřebných informací.
Pokud váš útočník získává disk a vy jste
poměrně daleko /3m/, začněte obranou
přihrávky přímo vpřed k vaší zóně, začněte
počítat zdržování a přistupte těsně k němu.
Pokud jste v okamžiku chycení byli těsně
u něj nebo se dokonce pokoušeli srazit
letící disk, co nejrychleji zaujměte před
throverem správné postavení.
Uvolňování s diskem
Pokud je obránce těsně u vás, pivotujte
a naznačujte hod tak, aby nepoznal zda je
to finta či skutečná přihrávka. Vlastní
odhození disku provádějte s co nejkratším
nápřahem a vždy v okamžiku, kdy jste

přesvědčeni, že marker disk nemůže zasáhnout = je z pozice. Rozhodujte se rychle, ne
zbrkle. Přihrávku realizujte dříve, než
k vám obránce stihne doběhnout nebo než
zaujme správnou pozici. Nezapomeňte, že
máte na hřišti dalších šest spoluhráčů.
Vybírejte, dle vás, nejlepší cestu ke
společnému cíli. Po odhození disku
okamžitě vyběhněte, ale tak, aby jste
nepřerušili náběh někoho jiného nebo
nedovedli dalšího obránce do prostoru kam
směřuje přihrávka vašeho týmu. Přihrávka
nemusí za každou cenu směřovat vpřed, ale
je to výhodnější. Disk, který je neustále
v pohybu z jedné ruky útočníka k druhému,
se brání velice obtížně. Přihrávky je třeba
směrovat na stranu útočníka = dále od
obránce.
Uvolňování bez disku
Náběh zahajujte dostatečně přesvědčivým
klamáním. Využívejte špatného postavení
svého obránce = nabíhejte směrem od něj.

Protahování
Rozcvičení a protažení by mělo být základní
částí všech fyzických výkonů. AJ už jako
příprava na zátěž nebo uvolnění po ní.
Provádí se jako prevence úrazů (těch je na
frisbee celkem dost a hodně je špatným
rozcvičením) a pro urychlení regenerace (to
aby nebolely nohy po tréninku a turnaji)
a samozřejmě na zvýšení pohyblivosti, která
je na dost mizerné úrovni (zvlášJ u kluků,
jak jsem si všimla).
Celé protahování by mělo zabrat tak 10-15
minut před a 10 minut po zátěži. Plus ti,
kteří zjistí, že při předklonu ke kolenům,
jsou po ně špičky nedosažitelným bodem
apod., tak pro ně alespoň 1x denně 15 minut
takový speciál.
Všechny protahovací pohyby se dějí při
výdechu, v dosažené poloze se vydrží a při
dalším výdechu se pokračuje dál v protahování. Pokud se vám zdá, že je pro vás cvik
jednoduchý, ještě zkontrolujte, jak u něj stojíte nebo sedíte. Možná, že když se vrátíte
do takové té normální pozice zjistíte, že tak
jednoduchý není. Některé cviky jsou popsány jen pro jednu stranu, takže pro tu
druhou si jen vyměňte údy.
Protahování krku:
- PHK ( pravá horní končetina) přes temeno
hlavy na levé ucho, hlava se ukloní vpravo,
levé rameno se táhne směrem k zemi, při
výdechu zvětšujeme úklon, to samé na
druhou stranu.
Ramena a lopatky:
- PHK před hrudníkem položíme dlaní na
levé rameno, levou rukou uchopíme pravý
loket a tlačíme směrem vzad, druhá strana.
- pravou dlaň položíme mezi lopatky, levou
rukou uchopíme pravý loket a při výdechu
přitahujeme vzad a doleva.
- stoj bokem ke stromu, sloupu a pod. , dlaň
opřeme asi 20 cm nad hlavu, loket natažený,
při výdechu provedeme pohyb tělem
směrem vpřed, ne jen ramenem, při další
fázi upažíme a opřeme se předloktím

Utíkejte s maximálním nasazením až do
chycení disku. Dodržujte pravidla náběhu
pro post který hrajete. DonuJte se běžet
i v případě, že pouze z potřebného prostoru
odvedete svého obránce = doběhněte až na
dump. Neběhejte stále ze strany na stranu zastavte se a zamyslete nad vhodným
náběhem. Bleskově reagujte na případný
"svič". Pokud při náběhu nezískáte disk ,
nepřekážejte dalším nabíhajícím a na střídačce se zamyslete nad důvodem - případně
se házeče zeptejte - proč vám nepřihrál.
Nebojte se upozornit spoluhráče o tom, že
nabíháte. Pokud vás někdo upozorní, že
nabíhá, přerušte náběh zpomalením nebo
změnou směru tak, aby jste nepřekáželi. Po
chycení disku rychle hledejte volného
spoluhráče

papá
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(od Kristíny)

a provedeme pohyb, poslední část, HK visící
dolů, lehce od těla opřeme dlaní o překážku
a znovu posuneme tělo vpřed.
- za zády spojíme ruce prsty, při výdechu
zvedneme HK nahoru bez předklánění těla.
Trup:
- stoj, lehce pokrčená kolena, podsazená
pánev, uklonit trup vlevo, PHK přes hlavu,
LHK volně visí k zemi (nepředklánět, nezaklánět)
- stoj nohy od sebe, předklonit k PDK
(pravá dolní končetina), doprostřed
a k LDK.
Dolní končetiny.
- stoj na PDK, pokrčit levé koleno, PHK
uchopit levý nárt, podsadit pánev, obě kolena jsou u sebe, levé koleno lehce zatlačit
proti ruce vpřed a při výdechu směrem
dozadu, nepředklánět se.
- to samé jen při výdechu ještě táhneme
dlaní patu k hýždím.
- dřep, PDK natažená do strany, koleno
napnuté, stojíme na obou chodidlech, špičky
směřují vpřed, stehno PDK tlačíme rukou
směrem dolů k zemi.
- stejná poloha, jen špičku otočíme směrem
vzhůru, natažená noha stojí na patě, předklon k natažené noze, nekrčit koleno.
- nataženou PDK opřeme o oporu - lavička,
zábradlí ve výši kyčelního kloubu, obě kolena natažené, předklon k PDK
- stejná poloha jen předklon ke stojné noze
- LDK
- opřít obě ruce o oporu, stojíme asi 1,5 m
od opory, špičky jsou rovnoběžné a směřují
dopředu, pomalu tlačit pravou patu k zemi,
koleno je natažené nebo stoj na schodu na
špičce, patu pustíme směrem k zemi
a prošlápneme dolů.
V tělocvičně nebo tam, kde se dá
sednout/lehnout na zem.
- leh na zádech, natažené DK za hlavou
opřít o špičky, kolena jsou natažena, pro
zvýšení účinku posunovat špičky dozadu od

hlavy.
- stejná poloha, jen se snažíme kleknout si
vedle uší na zem.
- leh na zádech, PDK při výdechu přitáhnout k hrudníku, LDK leží natažená na
zemi
- obě kolena přitáhnout k břichu, uchopit
rukama, při nádechu tlačit kolena proti
dlaním směrem ke stropu, při výdechu
přitáhnout na hrudník.
- leh, upažit, na koleno PDK položit levé
chodidlo, při výdechu pokládat levé koleno
směrem vpravo k zemi a hlavu otáčet doleva, obě ramena leží na zemi.
- sed, PDK natažená, LDK položená na
vnitřní straně stehno a lýtko svírá pravý úhel
(překážkový sed), předklon k pravé DK,
nekrčit koleno.
- obě DK natažené, předklon hlava ke
kolenům, nekrčit kolena
- roznožit, předklon k PDK, LDK,
doprostřed, kolena natažená
- turecký sed, ruce za hlavou, předklon
položit lokty (nebo hlavu) před nohama na
zem
- sed, chodidla se dotýkají, paty co nejblíže
k pánvi, rukama tlačíme na kolena směrem
k zemi
- PDK natažená vpřed, levé chodidlo
položené zevně vedle pravého kolene, PHK
ze zevní strany na LDK, při výdechu točíme
trup doleva a LDK doprava.
- protažení lýtek, bylo už předtím
Potom by mělo následovat jakési prohřátí
a příprava na zátěž, to znamená kroužení
hlavou, trupem, rameny, švihové pohyby
v kyčelních kloubech do stran, vpřed a vzad,
výskoky na místě.
Před běháním běžecká abeceda, před frisbee, taktikou, házením - rozházení.
Po tréninku se protahování dělá podle toho,
co bylo namáháno, po běhání se protahují
hlavně DK, po házení HK a po frisbee
všechno.

ˆ
Plzen

turnaj žluté zimnice

04/05 březen 2000

Turnaj Plzeň
Dostal jsem od šéfredaktora za úkol napsat článek do Pasti o turnaji v Plzni.
Vůbec jsem se nezdráhal, protože musím
říct, že v Plzni se skutečně něco dělo
a sám jsem si říkal, že bych si tenhle
článek střihnul. Takže, co se to vlastně
dělo? Vezmu to pěkně popořádku.
Někteří z vás to vědí, pro někoho to bude
novinka, ale poslední dobou to mezi
mnou a Bartnem trochu skřípe, jako
prase. Bartn se mnou nemluví (kromě
společenských frází) a já to ani nevyhledávám, protože stejně nevím, vo čem
bych se s ním bavil. Můžu si za to sám,
protože jsem strkal nos do věcí, po kterejch mi nic není (do Bartnovejch) a ještě
jsem si to nenechal pro sebe. Bartn
usoudil, že po takovým podrazu už nemá
smysl se mnou ztrácet čas a … . A to je
vlastně celý. Prostě z docela pěknýho
přátelství se stalo docela pěkný zklamání.
Tak si to tak hasím směrem k hale
a říkám si, japak to asi dopadne, až se
s Bartnem potkám face2face? Japak se
mi asi bude ho bránit, jak daleko od něho
budu sedět na párty, jestlipak se ještě
před sebou ve sprše svlíknem donaha?
No, píšu lehkým brkem, ale fakt jsem se
bál ho potkat. No a nestalo se nic. Kouřil
jsem s ním, bránil jsem ho a párty jsem
taky absolvoval celou v jeho blízkosti.
A zato dávám dík tobě turnaji. Tomu
říkám spirit, když dva lidi, kteří si nemají, co říct, najednou mají. Co na tom, že
přijedem do Prahy a jedem zase postaru.
Na turnaji to fungovalo a co fungovalo,
to se stalo, to bylo a to pořád je. A to je
turnaj, všechny žabomyší války zůstávaj
za lajnama. Tak kdo tady vlastně vyhrál
zápas?*
Dál tu máme únavu. To, že se v březnu
žením už dávno není žádná novinka. Ne
tak pro mě. Není dne, kdybych se
nepotýkal s nějakou novou věcí, kterou
jsem dřív v životě prostě neměl. Neptejte
se mě, jestli to je lepší nebo horší, to je
asi jako jestli je lepší teplá nebo studená
sprcha. Příznivci antisauny odpově>
znají a ostatním nemá cenu něco vysvětlovat, dokud si obě nevyzkouší a pak už
zase není co. Vysvětlovat. Zkrátka byl
jsem unavenej a představoval jsem si ty
dvě krásky, sobotu a neděli, jak spolu

strávíme víkend sami a nebudeme muset
vůbec, ale naprosto vůbec nic.
Podotýkám ještě, že to byl můj poslední
volný víkend před svatbou. Takže na turnaj nejedu, dodělám si vklidu resty do
práce a dám si do pořádku nervy na ten
předsvatební pákistán. Chyba lávky, opic
je málo, nikdo neví přesně kolik, takže i
hráč mého formátu může být
veleužitečný. Navíc tým je tým. A ve mně
zase bliká takový světýlko, který říká
chlapče, to, co se ti vůbec nechce, je přesně ta věc, kterou bys měl právě udělat.
Napsat jedu a zmáčknout buton SEND
MAIL je záležitostí okamžiku a co internet schvátí, to už se z něj nedá vyšJourat,
takže tím je to rozmyšlený. Tak sem tady,
v Plzni, v hale. Hrajem naplno a na únavu
si nikdo ani nevzpomene. Zato na párty
nám nějak vystrkuje růžky. Dejv se mi
v důvěrné chvilce u pisoiru svěřuje, že už
asi stárne, že mu to paření už nějak
nejde, jako dřív. Horlivě mu přitakávám
a přisazuju si, že bych ze všeho nejradši
šel spát. No, na pivní závod ještě vydržím.
A pak náhle nastal zlom a tak jsem řekla,
já jdu dom, vem cukrkandle i ty mandle
hrom. On vám byl blon>ák s červenou
bugatkou … . Jestli nás tak rozjařilo
vítězství naší štafety v pivním závodě
nebo kýho výra, frčeli jsme najednou na
plný obrátky. Hulákali jsme z plna hrdla
a zpívali starý pecky socialistického
showbussinesu. Zase zmizely všechny
únavy a zejtřky, kdy budu absolutně
k ničemu a nikdo se nestaral o vypitý
piva. Kam se to podělo? Tak to je jediný,
co vám v tomhle veleučeným článku
nedokážu říct, ale děkuju bohu za
každou chvíli, kdy se to přihodí. Je to
jízda na tygru, koupel v melounovým
cukru, láska, pěkná nezodpovědnost.
Každej aJ si vybere název, kterej mu
nejvíc sedí. Já jen vím, že jestli mi něco
dá nervy dopořádku, tak je to přesně
takovejhle večírek, jsou i jiný možnosti,
ale to taky není každej den. Po dvou
dnech se nevracím domů nijak zvlášJ
svěží, jsem utahanej a vomlácenej
palubkou, všechno mě bolí a vůbec si
nedovedu představit, co se mnou budou
dělat zejtra v práci. Ale přitom je mi
krásně, lehounko a mile. V Holešovicích
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se loučím s Honzou™, Číčou(SPLT)
a jeho žabkou a nejradši bych jim dal
pusu. A to jsem s Číčou snad nikdy
v životě nepromluvil víc než pár vět. Kde
se to vzalo? Nevím, nejspíš byli při tom,
když se to dělo. Kdy se to dělo? Tak to
přesně taky nevím, jenom vím, že to bylo
někdy v průběhu turnaje. Po druhý
volám, aJ žije turnaj.
A tady bych moh skončit. Ale, když už
jsem v tom psaní. Poslední dobou vyplouvají na světlo názory, že hráči ultimate
jsou rozděleni na dvě skupiny. Na borce,
kteří to hrají od začátku a na usmrkance,
kteří se sice snaží, ale holt začli moc
pozdě na to, aby je zkušeňáci uznali za
sobě rovné. Co k tomu dodat?
1. Může to tak vypadat
2. Je to ale pěkná blbost.
3. Je to úplně zbytečný rozdělování.
4. My starší jsme jiná generace. Máme
širší srdce a slabší vůli. Je to poznat na
hřišti i v hospodě.
5. Nemá cenu, to řešit nebo nějak lámat
přes koleno, protože se tím jen hledaj
další rozpory, který před tím nikomu
nevadily.
6. Zní to trochu otřepaně, ale chce to
trochu víc tolerance a míň porovnávání
a žádný posuzování a už vůbec ne odsuzování. Proč by měl jeden frisbiák druhýmu z voka vypadnout? Mladý jsou te>
mladý, až budou mladý starý, starý budou
mrtvý. S kým se pak budou porovnávat?
Koho budou kritizovat?
7. Samozřejmě existují vyjímky v obou
táborech.
8. Frisbee máme všichni stejný, kulatý,
placatý.
Tolik můj volební program a příspěvek
do Pasti. Pokud by vás zajímalo, kdo tam
byl a kdo vyhrál, v kolik jsem přijel do
Plzně, od kdy, do kdy trvala party a jaké
veselé historky se odehrály, dnes nesloužím, mám totiž zjištěno, že nejsem
jedinej, kdo píše o plzeňským turnaji,
takže to risknu a nechám na ostatních.
Kdyby náhodou nic, pak jistě bude fungovat http://www.volny.cz/sajfrt.
wacki™
* frisbee

Hala je ...
Po loňských zkušenostech s ma>arskými
Idioty Karel radši rozšlapal svojí
mailovou schránku, než by do ní nechal
vložit ma>arskou přihlášku. Po této
informaci vypadalo, že zdárnému
průběhu Plzeňského turnaje nemůže nic
zabránit.
Opak byl však pravdou. Když tak o tom
zpětně přemýšlím, osud mi dával jasně
najevo, že se blíží katastrofa. Já blázen
jsem tomu nepřikládal větší význam.
Že jsme dojeli na místo naprosto
v pořádku a ani moc nebloudili, se dalo
předem předpokládat. Že při dohodě
s ostatními Deviláky nikdo ani vlastně
neprotestoval proti mému návrhu, že mi,
staří pardálové, tedy Dany, Mezo a já,
nebudeme hrát s vlastním týmem, ale
přidáme se k nějakému týmu jinému,
který bude mít málo hráčů, to už mi
trochu podezřelé mělo být. A že ten tým,
ke kterému jsme se přidali je torzo
z Budějc v čele s Davídkem a Rudkou…
No, co bych vám povídal, ani to se mnou
nehlo!
Žlutá Zimnice zvolila herní model
Frisbeercupu - tedy dopoledne hraje
jedna skupina, odpoledne druhá. Zda je
tento model dobrý, či špatný, nechJ každý
posoudí sám. Co se týče mě, docela mi
vyhovuje.
Obsazení turnaje se mi, po přečtení jmen
přihlášených týmů, zdálo být oproti

loňsku slabší. Realita byla samozřejmě
jiná a kvalita byla v podstatě obdobná.
O hře našeho týmu, tak mě napadá, jak
jsme se vlastně jmenovali - že by 3SB
(????), se raději rozepisovat nebudu,
zmíním se o ní krátce v závěru a myslím,
že si to ani nezaslouží. Za zmínku
rozhodně ale stojí hra loňského
(i letošního - Jé, te> sem to prozradil.)
vítěze, týmu Zamperl. Předpokládám, že
to asi všichni víte, ale pro úplnost Zamperl je tým z Mnichova a patří
k absolutní špičce německého Ultimate.
Už si ani nevzpomínám, kdy jsem je viděl
hrát poprvé, ale co vím určitě byli prvním
týmem u kterého jsem si všiml tohoto,
pro Německo tak charakteristického,
útoku (kuk na obrázek).

>>>Výsledky<<<

1. Zamperl (D)
2.Pickup
3.Prague Lions (CZ)
4.Terrible Monkeys (CZ)
5.Mental Discorders (SK)
6. Freespeed (Basel - SCH)
7. Drehst'n Deckel (D)
8. Prague Devils (CZ)
9. Zluta Zimnice (CZ)
10.3SB (CZ)
11. Saxy Divers (D)
12.Prazska7 (CZ)

dlouhé době přijeli Mentálové, a rozhodně ne v nejlepší sestavě, co to? Velkým
překvapením pro mě byla hra Dráž>anských Drehsten Deckel, která byla chvílema až neskutečně rychlá (i když hala je
hala....). Ovšem co mě ale úplně dostalo,
byla úžasná a naprosto bezchybná hra
"Deviláckého mládí" v pick-upu. Další
týmy už mi tak v hlavě neutkvěli a to
proto, že:
1. tento článek píšu asi po měsíci
2. hrál jsem v dopolední skupině
3. na některé týmy bych raději zapomněl...
Večer byla párty v hospodě U Švejka,
kterou jsme zavřeli a následně pokračovali o patro výš v Koktejl baru, který jsme
také zavřeli. Po cestě do haly jsme ještě
posbírali až přes hodinu bloudící cizince
a šli spát.
V neděli ráno jsme hráli už první zápas
(!!!!) a po těžkém boji jsme jej úspěšně
prohráli.
A te> se konečně dostávám k tomu, na
co určitě všichni netrpělivě čekáte,
k našemu poslednímu zápasu. Co k tomu
říct? Naším soupeřem byla domácí Žlutá
Zimnice. A věřte tomu nebo ne, dostali
jsme kotel!!! Musím se vám svěřit, žere
mě to sice jen málo, ale žere. Kdyby mi to
někdo vyprávěl, vysmál bych se mu.
Takže sme se osprchovali, rychle zabalili
a s výmluvou, že jako máme eště partu
práce a zařizování v Praze, vypadli (to
samozřejmě není až tak úplně pravda, ale
napsal jsem to, abyste měli radost).
A to je vše - jo ještě, Žlutá Zimnice, díky
za turnaj, byl fakt skvělej, jen mi letos
ňák nevyšel.

...hala
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(pro jednoduchost bez obrany – jakékoliv nejasnosti rád vysvì tlím)

ROZESTAVENÍ:
1 útoèník (A) má disk
3 útoènícii (B,C,D) stojí v blízkosti disku (cca 5 m od disku)
1 útoèník (E) stojí v 3/4 høištì uprostøed
2 útoèníci (F,G) stojí na zaèátku dobývané zóny, ka dý na jednom okraji
MYŠLENKA:
útoèník A (pøípadnì B,C,D) hodí dlouhý rychlý disk do volného prostoru k E,
E pøihrává do zóny F (pøípadnì G) na bod
REALITA:
v Èechách nám to moc nejde....

Pokud jste si v Plzni tohoto útoku
nevšimli, přišli jste o hodně, protože v
lepším provedení jej snad ani vidět
nemůžete. Zamperl opravdu umí. Po

-burton-

la

Past

elería

3/2000

Měsíčník, Slunečník a Větrník o Frisbee aneb Létat je tak snadné!
Čaudy,
jaro nám běží na plný pecky a kolotoč turnajů se pomalu
roztáčí. Tím prvním bude tradičně turnaj TM v Chrasti, kde se
ukáže, kolik má kdo natrénováno a jestli se někomu
konečně podaří porazit netrénující Ližony. No uvidíme.
Te( něco málo k Pasti. Redakční rada se rozhodla,
že letos vyjde deset čísel. Z toho pět v té
podobě, v jaké ji právě držíte a pět s foto
obálkou. Te( si možná říkáte, že minulá
byla bez fotek, tak te( má bejt s fotkama. "Tak kde sakra jsou, když jsem si
tu Past předplatil?" Nebojte budou.
Budou příště a přespříště, protože
v minulých měsících nebylo moc
turnajů, ani frisbee akcí, kde by se
dalo dobře fotit. Ještě se maličko
opravím. Foto obálka by měla být
příště a přespříště. To znamená,
že pokud Vy sami nebudete fotit
a fotky nám nějakým způsobem
nedodáte (bu( fyzicky nebo
přes sí6), tak by to mohlo
dopadnout tak, že si zkrátka
prohlídnete na titulce ftip
a bude vymalováno. Což by
byla velká škoda.
Takže fo6te, běhejte, skákejte, no zkrátka skotačte.
A a6 se Vám daří.
cajlos a dejf

ˆ

V.

Kravare

7. - 9. dubna

20/21 - Milano (Itálie)
12th international tournament
krive@tiscalinet.it

Reprezentační soustředění

Ahoj všichni, kdož si chcete přečíst
něco o soustředění repre.
Tak kde bych začala…. Vyrazili
jsme v pátek asi 7. dubna za krásně
deštivého počasí do Kravařů
u České Lípy. A jestli si myslíte, že
tyhle Kravaře jsou nějaká neznámá
vesnice, tak to jste teda dost neinformovaní! Pochází odtud přece
jedna Misska, Monika Žítková (to
mi teda říkal Petr) A taky tu maj
jednu pěknou pěkně narvanou
hospůdku a druhou nepěknou
a pěkně zahulenou putyku. A taky
jeden moc roztomilej krámek, kde
se moc příjemně nakupovalo a taky
druhej krámeček, kde zase
obsluhovala moc moc ochotná
paní prodavačka. A od té doby, co
nás obsloužila, jí musíme mít rádi,
neb nás zachránila před hladovkou….
Ale abych se vrátila k tématu.
Podle pokynů v 19 hod zde
v Kravařích mělo začít naše
soustředěníčko v ústním podání.
Tak jsme se asi tak ve 22 hod
konečně všichni sešli, abychom se
dohodli, že teorii probereme druhý
den ráno po snídani. Musím říct, že
od druhýho dne byli všichni mnohem zodpovědnější a už se úmluvami řídili. Takže po ne moc dobrý
snídani jsme si všichni vyslechli
Papáho představy o soustředění
a dalších aktivitách a hned asi po
půl hodince všichni s úsměvem
a nadšením vyběhli ven na trávnaté
asi hřiště, nebo co to bylo za hrbolatej, díratej a vůbec divnej, vlastně
alespoň travnatej plac. Liborek
Saifrtů nám připravil dráhu ze 3 asi
kuželíků, které rozestavil do trojúhelníku a první repre nadšenec
(Strom) mohl vyběhnout. Bylo
moc veselé poslouchat Libora celé
dopoledne, jak na sprintery třístovky pokřikuje: "… ke stromu, ke
mně, k baráku, ke mně, k baráku,
ke stromu …" Myslím, že si to
pobrukoval ještě ve spánku.
Mezitím, co jeden nadšenec sprintil, ostatní se snažili o různé
náběhy, které nám předepsat
trenér Papá. Přitom každý, kdo

ještě nebyl na třístovce, záviděl
těm, kdo si jí už odběhli a myslím,
že se někteří kvůli tomu, aby se
příliš nevyčerpali, trochu ulejvali.
Ale nakonec nadešla pro všechny
ta š=astná chvíle, kdy doběhli do
cíle, tak jsme se mohli všichni začít
srovnávat. Bohužel jsem neviděla
časy všech, abych mohla říct, jak to
dopadlo, ale Papá říkal, že se skoro
nikdo
oproti
minulému
soustředění nezlepšil.
Pak jsme si dali hodinovou
přestávku na papání a odpoledne
už začal pořádný trénink na docela
slušném místním fotbalovém hřišti.
To už nás ale Papá rozdělil do třech
družstev a po několika drilech jsme
začali hrát. Hlavně jsme zkoušeli
zónovku a řekla bych, že bysme jí
měli ještě párkrát trénovat, aby
byla dokonalá. Takže jsme teda
hráli a učili se, a zase hráli a zase se
něco přiučili a takhle to bylo až do
sedmi do večera. Pak už jsme byli
š=astný, že se můžem osprchnout
v příjemně chladivé vodě a pak
hurá do putyky na předem objednanou večeři. Pro někoho se večer
vydařil, pro někoho...
… vlastně taky (vi@ Tomášku!)
Druhý den byl hodně podobný
tomu předchozímu. Akorát jsme
byli na tom pěkném hřišti celou
dobu a zase jsme chvíli trénovali
různý náběhy a přihrávky: dělali
jsme klasický náběhy (2 zástupy
proti sobě, náběhy nejdříve bez
pak s obranou). Taky jsme zkoušeli
ve třech dvojicích přihrávky se snahou hrát ho@ a běž apod. Pak jsme
hráli už podle nového rozdělení.
Všechno to skončilo asi ve dvě
nebo ve tři. Pak nám Papá řekl, jak
se mu to všechno líbilo, ukázali
jsme si tři návrhy na tričko, dohodli
se ještě na pár maličkostech a pak
už jsme ujížděli do svých domovů.
Tak a to je konec….
maruška
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27/28 Dusseldorf (Německo)
First Pempelfort Open
tourney@frisbee-family.de
27/28 Berlin (Německo)
golfový turnaj
info: martak@sabris.cz

VI.
01/03 Brusel (Belgie)
1st XLR8RS Outdoor
sprint.jg@skynet.be
01/04 Lucern (Švýcarsko)
20th anniversary tournament
secretary@ultimate.ch

03/04 Wageningen (Holandsko)
WAF&GO
maria.langeveld@96.student.wau.nl
03/04 Halle (Německo)
Hallunken ultimate tournament
toni.hoffmann@studen.uni-halle.de
10/11 Davle
ligový turnaj Pražské 7
p7@seznam.cz
10/12 Ženeva (Švýcarsko)
Talampaya 2000 Coed Challenge
WizOpen@wizards.ch
10/12 Nantes (Francie)
Yes But Nau
frisbeurs@free.fr
15/18 Lisabon (Portugalsko)
Bar do Peixe
valk@mail.telepac.pt
17/18 Mainz (Německo)
Ultimate de Luxe
pesch@DiscSport.de
17/18 Munster (Německo)
Fiffen Kanzen Ticken
indiscutabel@rhw.de
24/25 někde u Plzně
ligový turnaj Žluté zimnice
zlutazim@volny.cz
24/25 Schiermonnikoog (Hol.)
Gronical Dizziness Beach
ultimate and Golf
jmvanlinge@wxs.nl

VII.
1/2 Bratislava (Slovensko)
5th international ultimate tourn.
juraj.oravsky@swh.sk

!!! Příští Past vyjde stále ještě na jaře, a to 9. června 2000 !!!
!!! Uzávěrka tohoto čísla bude taky na jaře, a to 29. května 2000 !!!

Česká asociace létajícího
disku a Prague Devils
Jan Filandr
KTV FEL ČVUT
Technická 2
166 27 - Praha 6
filandr@feld.cvut.cz
02/ 64 40 803
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5.

World Frisbee & Guts Championships

8.

2000

Germany

2 0 0 0

Zdravím

Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00 - Praha 9
02/ 628 29 67

Pražská 7
Martina Zralá
Chodská 4
120 00 - Praha 2
p7@seznam.cz

Terrible Monkeys
David Průcha
Na záhonech 60
141 00 - Praha 4
prucha@fnkv.cz
02/ 41 48 27 49

SPLT
Jakub Dubský
Stachova 286
149 00 - Praha 4

jakub.dubsky@ccbeverages.com

02/ 794 15 91

SK 92 + Krvinky
Vítek Grigartzik
P. O. Box 32
430 05 - Chomutov
vit.gri@iol.cz
0602/ 424 102

Medici
Olda Vlasák
Nad Turbovou 19
150 00 - Praha 5
02/ 57 21 61 96

Žlutá zimnice
Libor Saifrt
U lípy 25
155 00 - Praha 5
02/ 57 95 03 62
zlutazim@volny.cz

· Chrast
· Profil · ČALD · atd.

12.

H E I L B R 0 N N

3SB
David Novák
Haškova 20
370 04 - České budějovice
David.Novak@cb.ds.mfcr.cz
038/ 347 04

za

-

2

Omlouvám se za zpoždění, ale Martina vše
podstatné o financích oznámila. Já bych se
měl vyjádřit k tomu, kdo by vlastně měl platit
- tudíž koho si já představuji jako účastníka
MS. Musím napsat, že je to velice obtížná
situace, zejména z hlediska holek. Nemám
touhu komukoli jakýmkoli způsobem
ubližovat, ale všichni ode mne očekávají
vyjádření a tak ho činím.
Výběr kluků jsem již naznačil a tak jen pro
zopakování. Davídek bohužel nejede a tak se
pořadí hráčů posunuje mírně vpřed. Tomáš
Veselý, Martin Stromský, Radek Otčenáš
/ten se neozval a účast nepotvrdil - chomutovští by jej měli dohnat a zjistit na něj kontakt/, Michal Peške, Tomáš Radil, Filip
Cicvárek /o tom platí to samé jako
o Radiovy/, Jirka Krotký /váhá, ale byl by
třeba/, David Průcha, Michal Růžička, Petr
Medek, Štěpán Materna. V tomto okamžiku
si dovoluji přiřadit na poslední dvanácté
místo svou maličkost. Je tedy vidět, že nás je
přesně dvanáct = tolik kolik jsem plánoval.
Holky již dle pořadí. Předpokládám účast
devíti hráček. Kristina Klímová, Lenka Čamrová, Veronika Šuléřová, Marie Borská,
Andrea Dyková, Jitka Barcalová, Eva
Packová, Silva Bačkovská, Martina Zralá.
Dovolím si ještě stručně popsat svůj návrh.
Upřímně si myslím, že u kluků jsou rovnocenné konkurence schopni v tomto okamžiku
pouze první tři hráči. Ostatní se mohou
srovnávat pouze s českou konkurencí.
Nedostatky jsou nejméně v jedné ze tří
oblastí /házení, kondice, taktika/- všechny
jsou trénovatelné a tři měsíce je dlouhá doba.
U holek je podle mne situace složitější.
Rovnocenné vidím pouze první dvě. Další
dvě tak na 80% , Andrea a Jitka tak na 70
a poslední tři jsou na tom jen o málo lépe,
než ty které jsem do první devítky nezařadil.
Znamená to tedy, že pokud některá z dívek
vypadne, tak je téměř jedno kdo ji nahradí.
Abych nezapomněl, ještě projevila zájem
Alena Semerádová. Ta by se podle mne
mohla zařadit do skupiny /70/ k Andree
a Jitce. Bohužel jejímu zájmu a hlavně
ochotě se připravovat příliš nevěřím.
I tak bych chtěl požádat všechny aby se
zúčastnili akcí na které se přihlásili a kde
mohou pomoci v přípravě těch ostatních.
Ještě k soustředění. TESTY: Venkovní

výsledky by vzhledem k terénu měly být horší.
Pokud se tedy někdo proti hale zlepšil je to
skvělé. Pokud měl někdo stejný výsledek
může to znamenat mírné zlepšení a pokud
měl někdo výsledek horší "jen" o tři sekundy,
zůstal na stejné úrovni a znamená to, že se
nepokusil svou kondici zlepšit. Pro kluky
bych bral jako dobrý výsledek čas pod 1:10,0
a u holek do 1:23,0 i když by bylo lepší vše
pod 1:20,0. Takže BĚHAT a již rychlejší
úseky s krátkou pauzou na odpočinek.
TAKTIKA - cílem bylo probrat variantu
obrany a útoku zóny. Vzhledem k povětrnostním podmínkám úkol celkem obtížný.
Přesto si myslím, že ti se kterými počítám
vědí o co jde a jsou schopni této obrany
i útoku proti ní. Problémem je přílišná snaha
být blízko disku a nekrýt prostor na úkor prolomení obrany. Bohužel se ukázala i ta druhá
strana - někteří, /zejména chomutovské dívky
s vyjímkou Andy/ ani po několika
vysvětleních nevěděli co a jak.
Nezkoušeli jsme přechod mezi zónou a osobní obranou. To se doufám doučíme příště.
Druhým problémem je rozdělení postů a tím
i úkolů na hřišti. Ještě to budu muset
domyslet. Prověrkou by v tomto ohledu měl
být turnaj.
Organizaci MS naznačila Martina. Výborné
je, že jsme dostali slevu, která nám umožní
více dát na dresy a dárky. Podle toho, jak
jsem to pochopil, zaplatí každý hráč jídlo
a nocleh /300DM/ a ostatní nám poměrně
snižují tak, že startovné na jednoho hráče při
počtu 21 vyjde na 210DM. Nebudeme tedy
platit každý 600, ale 510DM, tedy určitě
o 1500 méně.
Pokračuji v tomto článku o několik dní
později s konstatováním, že vše funguje po
staru. Jen několik nadšenců má zájem jet
a něco pro to udělat . Z jednadvaceti lidí
zaplatilo 15. Nedokázali zaplatit Cíca,
Veronika a Jirka - o těch jsme věděli, že to
nestihnou. Totální nezájem projevil Radio
a obě chomutovské kočičky i když to může
být i tím, že informaci vůbec neobdržely.
Tyto důvody mne vedly k tomu, že jsem se
rozhodl nezaplatit za 21 lidí, jak se původně
plánovalo, ale za 19. I tak se obávám, že za
současného stavu je to mnoho a pojedou na
to i někteří hosté.
Papá

ČAF

a přípravný výbor

ČALD

informují

ČAF - odeslány peníze na MS a na kontě ponechán minimální zůstatek na dožití před zrušením konta,
které musí uskutečnit všem dobře známý HH. Tímto by měla ČAF definitivně ukončit činnost a nastupuje ČALD.
ČALD - co neudělám, není a proto doporučuji zvolit nový výbor, který bude aktivně pracovat beze mne.
papá

důležitý

Kecy

Mistrovství Evropy klubů v Ultimate
Šéfové Pasti mně požádali, zda-li bych nezačal psát jakýsi informační sloupek
o ME klubů v Ultimate, které bude pořádat ČALD v příštím roce. Takže nyní
trocha historie a od příště již aktuální průběh.
Snaha EFDF o uspořádání ME klubů v České republice je dosti stará. Již po
posledním ME klubů, které bylo v roce 1994 v Mnichově, byla tato možnost
vyřčena, ale poměrně rychle zamítnuta. Avšak díky přijmutí Ultimate do programu Světových her v roce 2001 se vynořila myšlenka na vzkříšení Evropského
šampionátu klubů a jelikož se tento rok uskuteční MS v Německu tak se logicky opětovně objevila snaha o uspořádání šampionátu u nás. Tato snaha je
podložena zaprvé polohou ve středu Evropy a také i snahou o rozvoj frisbee
v Čechách.
Po poměrně dlouhém jednání byla nabídka k uspořádání odmítnuta (z vedení ČALD byl pro uspořádáni akorát Vítek a jako
host na schůzi, která byla na turnaji v Kněžicích já). Jako reakce na naše odmítnutí byla prosba sekretáře EFDF o přehodnocení
rozhodnutí a oslovení Rakouska a Slovenska. Proto nás (mně a Vítka) Papá požádal, zda-li jsme ochotni turnaj zorganizovat
a zajistit a dal nám čas na rozmyšlenou. Asi po měsíci jsme řekli své "ano" a začali pracovat na organizaci a struktuře mistrovství.
A tak se stalo, že se ČALD stala pořadatelem ME, i když mám takový pocit, že většina lidí si myslí, že to uspořádat v Čechách
nejde a hledá pro to spousty důvodů. Byl rozeslán e-mail, zda-li nám je někdo ochoten pomoci s přípravami, vyhlášena soutěž
o logo a vypracován harmonogram příprav. Začal se též postupně dávat dohromady skupina lidí, kteří se rozhodli do toho jít.
A co se dozvíte příště: logo, organizační tým, místo konání a zajisté i něco navíc.
Libor S.

PAST 3/2000
frisbíjový měsíčník

Nezapomeňte, že další dva ligové turnaje se
konají v červnu a to:

Redakce:
dave a carlos

Spolupracovali:
papá, tomášek, maruška, mé@a /Pd/
wacki /TM/, libor S. /ŽZ/
kamilka /JGM/, ruda /3SB/
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Technický poradce:
vědecko-výzkumný pracovník ČVUT
(laboratoř 3) František Vacek

Naše emajlová adresa:
prucha@fnkv.cz
janekb@email.cz
protisk@vol.cz

Naše majlová adresa:
David Průcha
Na záhonech 60
Praha 4, 141 00
Telefén: 02/41 48 27 49

10. - 11. 6. 2000 v Davli,
turnaj pořádá Pražská Sedma
/ contact: p7@seznam.cz /
a
24. - 25. 6. 2000 někde u Plzně
(upřesnění na VSKbee),
turnaj pořádá Žlutá Zimnice
/ contact: zlutazim@volny.cz /

Jak dlouho hraješ Frisbee
a jak si se k němu dostal?
K frisbee jsem se asi jako
jediný tady dostal přes
mámu, ta jednou přišla
z práce a říkala že je u nich
nějaký doktor co hraje
nějakou hru s létajícími
talíři, a že s tím hodně jezdí
do ciziny, tak jestli to nechci
zkusit. Já jsem v té době
akorát skončil základní
školu, dělal jsem jako hlavní
sport letní biatlon a nějaký
talíře mě moc nezajímaly,
ale abych udělal mamce
radost, tak jsem tam po
prázdninách zašel. To zrovna ten doktor zakládal
v Boleslavi tým, no a hned
na prvním tréninku mě to
fakt začalo bavit a tak jsem
tam chodil furt. Jo abych ti
odpověděl na to jak dlouho
hraju, no už je to celých pět
a půl roku.
Dělal jsi předtím nějakej
jinej sport a kterej?
Dělal jsem toho docela dost,
tak to vezmu postupně.
Nejdříve jsem začal chodit
v první třídě na fotbal, pak
v druhé jsem k tomu přidal
tenis, od páté třídy jsem
dělal ve škole atletiku a už
jsem neměl čas na fotbal
a od šesté ani na tenis.
U babičky na Mácháči jsem
pak začal jezdit na plachetnici a potom jsem se úplně
náhodou dostal k letnímu
biatlonu, který jsem dělal
ještě i v době, kdy jsem hrál
frisbee. No a samozřejmě
tak rekreačně jsem od mala
lyžoval, občas hrál volejbal,
nohejbal atd.
Kterej byl tvůj první turnaj

a co tam na tebe tenkrát
zapůsobilo?
Tak můj první turnaj byla
první Tvr@árna 94. Moc si
z ní nepamatuju, protože
tam bylo plno nových lidí co
uměli tak perfektně házet
oproti nám. Ale pamatuji si
na Burtona ten na mě fakt
zapůsobil, mě hrozně totiž
připomínal Švejka. Jo a pak
jsem byl taky hrozně rád, že
jsme nebyli poslední (já
jsem hrál za pick-up asi taky
s nováčkama z Pd).

Te. hraješ za Pédéčka. Jak
se ti v tomhle klubu hraje.

Začal jsi hrát za Bowli pod
vedením Dr. Hanouska.
Proč se tenhle tým rozpadl
a jak na to období vzpomínáš?

To je trochu horší asi tak
střídavě oblačno. Někdy je
nás až deset jindy zase jen
tři, čtyři. Chodíme jednou
týdně do malé tělocvičny
a jednou do posilovny
(občas spíš pokecat). Až se
začneme chodit ven, tak se
to snad zlepší.

Tak první dva roky byli bezvadný to se mi fakt líbilo,
dokázali jsme chodit trénovat i v prosinci sami, když
byl Honza na vojně. Ale
postupně začali lidi chodit
na tréninky pozdě, potom už
jenom občas, až pak to došlo
tak daleko, že jsme je před
turnajem museli obvolávat
jestli pojedou nebo ne. To
jsme v té době byli asi tak
čtyři kteří chodili stabilně.
Honzu už to pak asi taky
přestalo bavit a tak jsme
jezdili na turnaje jen v těch
třech nebo čtyřech lidech
a hráli jsme v pick-upech.
Když jsem se dostal do
čtvr=áku tak už nebylo s kým
trénovat, protože jsem byl
nejmladší a zbytky týmu se
rozlezly po univerzitách
a bůhví po čem ještě. Honza
mi řekl že bude jezdit trénovat do Prahy z Prdama,
a jestli chci, tak že můžu
taky. To se ví, že jsem chtěl
trénovat s tím v té době pro
mě nejlepším týmem.

Já jsem spokojenej. Dostal
jsem se do týmu, za který
jsem chtěl hrát. Navíc ještě
když jsem hrál za Bowle, tak
se mi líbilo, jak hrál
Mezsány, a chtěl jsem hrát
jak on. I když není všechno
ideální tak mám Prdy rád.
Blíží se jarní kolo ligy. Jak
jsou na tom pedéčka s přípravou?

V poslední době kralujou
lize Ližoni, který skoro
vůbec netrénujou. Jak je to
možný a bude to letos jinak?
Doufám, že se to změní.
Lioni sice téměř netrénujou,
ale zase mají téměř nejstabilnější sestavu v lize, to znamená, že nemají tolik
nových, které by museli
piplat. Ale stárnou nám
chlapci žlutí, někteří tahají
sebou Milany a to je brzdí,
proto budou muset omlazovat nebo začít trénovat,
jinak ...
Frisbee hraješ už poměrně
dlouho a jak sám dobře víš,
docela nám stagnuje vývoj
vpřed. Co je podle tebe
nutný udělat pro zlepšení
týhle situace?
To je těžký. Především hrát

Profil

Poprvé jsem ho viděl, ještě když hrál s doktorem Hanouskem za Bowli. Je
vysokej,
hubenej
a
na
hřišti
ho
rozhodně
nepřehlédnete.
V současné době patří k nejlepším hráčům u nás a měl by tím pádem být
oporou
reprezentace
na
nadcházejícím
Mistrovství
světa
v Německu. Navíc je mu teprve kolem dvaceti a tak to vypadá, že nám tu
vyrostl pěknej talent. No uvidíme, jak se s ním tenhle chlapík v budoucnu
vypořádá. Ještě je tu jedna věc. Svoje příjmení si opravdu zaslouží, protože
Tomášek je veselý.

Tomáš Veselý
/ Prague Devils /
a trénovat. To ale neznamená jenom hrát, to už je
málo jsou-li zvládnuty základy systému hry (obrany
a útoku), je třeba se snažit
trochu inovovat hru. Tady se
hraje celou dobu téměř
nezměněný systém z lajnou,
osobkou jen málokdy je
vidět zóna. A taky se starat
o nové hráče, jak už jednou
v pasti psal myslím Dave, ne
je nechat topit se ve hře, ale
pomáhat jim, házet si s nimi
atd.
Byl jsi vybranej do reprezentace a chystate se na MS.
Myslíš, že je nějaká šance
tam uspět?
Jasně že je, kdyby nebyla,
tak by jsme se na to mohli
rovnou… nebo tam jen
poslat fotku repre. Nemám
rád, když se už předem říká,
že stejně dostaneme od
všech kotel… Pro nás bude
úspěch když ten kotel
nedostnem a neskončíme
poslední. A nesmíme se
toho bát ta šance tam je.
Kdo se bojí se.e v síni. Když
pak vlezeme na hřiště s tím
že prohrajeme tak to
prohrajeme, musíme se o to
poprat, nemáme co ztratit.
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Když bys měl porovnat frisbee v Čechách a v zahraničí.
Jak si stojíme a který jsou
naše hlavní nedostatky.
Na větších turnajích s lepším
obsazením to není nic moc.
A na těch menších se
dokážeme prosadit občas
docela dobře. Tak mi z toho
vychází takový střed, a když
k tomu přidám trochu pe-

Zodpovědnost. Zodpovědnost za své jednání. Protože
v Ultimate nejsou rozhodčí,
na které se tato odpovědnost částečně přenáší, tak si
sám musím uvědomit následky svého konání. Nehrát
prostě hlava nehlava. Ta
odpovědnost by se měla
přenášet i mimo hřiště. Mít
ze hry dobrý pocit, radost
bez důrazu na výsledek.
Proč skoro žádnej tým
nedokáže udělat na turnaji
zábavnou a pestrou párty,
kde by se jenom nesedělo
a nepopíjelo? A Co si myslíš
o alkoholu a thc na těhle
párty….Jde to vůbec dohromady se sportem?
Protože je to hrozně práce
a musí se na to vrhnout celý
tým, ne jen někdo. Jako
tradičně nejvěhlasnější turnajová párty je u vás a taky
se mi líbilo v Petrovicích
s tou živou kapelkou. To
jsou asi ty co mi utkvěly
v paměti.
U nás ve škole je to samej
sportovec a taky se tam
chlastá a čmoudí. Takže si
myslím, že to až tak na tom
nezávisí. Záleží ovšem na
míře kolik si čeho dám
abych byl ještě funkční. Sám
si taky občas tak trochu
decentně srknu, a to právě
většinou na turnajích. Ono
se mi totiž finančně ani
nevyplácelo cucat limošku
i když jsem ji měl radši než
pivko. No a THC nemusím,
sice jsem to zkusil, ale mě
ten čmoud nechutná, mě

Co vůbec děláš, když nehraješ frisbee?
Studuju FTVS UK obor tělesná výchova a sport, jezdim na hory, poslouchám
muziku a tak.

line

Nevím, asi možná čas,
a neochota dát další peníze
do golfových disků - tak je to
alespoň u mne. Možná se to
začíná trochu lepšit, vždy= se
nechaly zhotovit další koše
a asi ne jen tak z dlouhé
chvíle.

on

Mám to trochu jednodušší,
protože ve škole mám
i dostatek sportů, jako atletika, plavání… Ale pravidelně chodím na tréninky,
snažím se to neflákat (někdy
je to těžký) to je 2x týdně,
potom chodím k papámu na
tělák to beru spíš jako
házení. No a te@ chodíme
ještě z Mé@ou a Štěpánem
po tomhle těláku běhat
úseky, stejně tak jako
v pátek, to k tomu ještě házíme a v neděli házíme a děláme různé drily, ale tam už
nás chodí víc. Já totiž
nejsem schopen dlouhodobě
se sám takhle připravovat.
A myslím, že je to těžké pro
každého, ve skupině je to
jednodušší a také efektivnější protože, nechcete
být jen jako ocásek, a to vás
nutí makat, i když bych sám
nejradši polevil v intenzitě
nebo zkrátil úsek. Proto
jsme to dali i na vskbee, ale
zatím se chytla jenom ta
neděle.
Je teda pravda, že časy na to
běhání jsme přizpůsobili
sami sobě, později by možná
chodilo víc lidí, nebo taky
ne.

Spirit of the Game. Co pro
tebe znamená?

Disc golf, sám si nějakej čas
chodil s ostatníma na
Vypich takže víš že je to
výbornej doplněk k ultimate
a především výborná zábava. Proč ho pořád hraje
jenom těch 12 lidí jako na
začátku.

vydává Ruda

Jak se na MS připravuješ?

jenom voní, takže mi moc
nevadí, když se kouří na
párty. Ale asi by se neměla
čmoudit během her.

http://www.frisbee.cz

Na to už jsem tak trochu
odpověděl, nemůžeme čekat
jestli nás bude třeba za dva
roky dvakrát tolik, protože
než se dostanou ti noví na
nějakou úroveň vypracují,
tak to taky chvíli trvá. Proto
si myslím že to má smysl.

simismu, tak mírně pod ním.
Hlavní nedostatky vidím asi
v jistotě házení, a hlavně
v jednoduchosti naší hry, po
dvou třech bodech protivníci vědí co budeme hrát až do
konce utkání. Proto je třeba
jezdit po zahraničních turnajích, ale to naráží na
finance a je to takový
začarovaný kruh, to už ale
bylo řečeno.

P A S T na Internetu

Má smysl za současnýho
počtu frisbíjáků u nás jezdit
na takovéhle akce.

A poslední otázka: Tvůj
odhad, jak se bude frisbee
vyvíjet?
Snad se zvětší počet hráčů.
Asi se to také posune více
k výkonnostnímu sportu, ale
doufám že ne k vrcholovému, tím myslím komerci,
profesionalitu atd. Snad jej
lidi budou stále hrát kvůli
hře samotné, kvůli lidem
okolo, kvůli tomu pocitu,
který máš když vypustíš disk
z ruky a víš jak a kam poletí,
a hlavně kvůli Spiritu, jako
alternativa k jiným sportovním hrám, jak někdo psal
na webu.
díky za rozhovor
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Je konec útrapám a
otázkám typu: "Kdy je
sakra ten turnaj? No jo.
Na webu. Ale jaká je ta
adresa pasti?" Past se
konečně přestala stěhovat a najdete ji na
nejlepší adrese jakou si v
Čechách můžeme dovolit.
Tedy:
http://www.frisbee.cz.
Zatím to pomalu zahříváme a očekávám, že
by se mohli přihlásit jedinci co budou chtít do
On line verze přispívat.
Kdo by měl zájem může
jednoduše poslat mejlík
na moji adresu a bude
moct měnit novinky, turnaje a přidávat fota.
Ruda

Koutek

Golfové hřiště
Na začátek pár takových všeobecných, dalo by se říci, zásad.
· design hřiště udělejte bezpečný jak pro hráče, tak i pro nehráče, kteří se

mohou pohybovat poblíž hřiště

Golfový
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· snažte se postavit hřiště tak, aby co nejméně mohlo poškodit přírodu
· přizpůsobte design hřiště vůči požadavkům organizace, lidí, kteří užívají

místo, které jste vybrali a také vůči dobrému vybavení, nutnému ke hře
jako je např. dostatek košů apod.
· jamky by se neměly navzájem křižovat, pokud se hraje zároveň na více
jamkách, aby nedocházelo k chybnému směru hry
· jamky by neměly být v těsné blízkosti veřejných ulic, chodníků či jiných míst
s pohybem lidí, kteří se hry neúčastní

1. MÍSTO

5. CÍL

Soutěžní hřiště požaduje od jednoho akru výš na jednu jamku,
ale rekreační hřiště může mít 2-3 jamky na akr, záleží na terénu.

Jako cíl může být použit jakýkoliv zřetelný (výrazný) objekt,
jako je poštovní schránka, koš nebo uschlý strom. Ujistěte se,
aby vámi zvolený cíl neměl žádné ostré hrany, které by mohly
zranit hráče, nebo poškodit disk. Ideální je si pořídit oficiální
koše schválené PDGA (profesionální diskgolfová asociace),
které jsou navíc vyžadované při turnajích.

2. POČET JAMEK
Vetšina hřiš= je postavena na 9 nebo 18 jamek. Je však i mnoho
hřiš= kde je jamek 12, 24 nebo 27. Počet jamek při rekreačním
golfu není pevně stanoven, ale všeobecně platí pravidlo, že
počet jamek je dělitelný třemi. Také platí, že je lepší postavit na
stejném kusu země dobře zkombinované 12ti jamkové hřiště,
než postavit 18 jamek, které budou nahuštěné a ne moc
bezpečné.

3. DÉLKA
Hřiště by mělo mít variantu jak pro začatečníky a rekreační
golfisty, tak i pro pokročilé hráče nebo chcete-li "experty".
Pro začátečníky by neměla být jamka delší než 75 metrů.
Maximální délka pro 18-ti jamkové hřiště je 1350 metrů nebo
675 metrů pro jamek 9. Nejčastěji se preferuje délka mezi 1080
- 1290 m na 18ti jamkách. To znamená 60 - 73 m na jamku.
Žádná jamka by neměla být kratší než je 35 metrů a 45 metrů
je "normální" nejnižší limit pro jamku.
Typické 18-ti jamkové hřiště pro pokročilé hráče je od 1350 do
1800 metrů. Hřiště delší než je 1800 m je v první řadě pro
"odborníky" (chcete-li experty) a pro turnajovou hru. Není
stanoveno žádné maximum pro délku jamky. Nejdelší jamky na
světě se pohybují okolo 300 metrů.

4. ODPALIŠTĚ - neboli odkud se vyhazuje na cíl
Pro určení místa výhozu je nejlépe použít pevného a neklouzavého materiálu. Průměrná velikost odpaliště je 1.8 x 3 metry.
Maximální rozměr odpaliště je 2,5 x 5 metrů. Pokud nic
takového nemáte, musíte místo výhozu vyznačit dvěmi značkami a čárou.
Odpaliště nesmí být vybráno tak, aby se hráč mohl jakoliv zranit. Proto se vyhněte při výběru odpaliště například kamenům
a kořenům. Nemělo by být umístěno ani na přiliš šikmé ploše.
Za odpalištěm musí být dostatečný prostor pro následující
hráče. První větší překážka nesmí být blíž než 5 metrů od
výhozu.

6. PAR
Par pro rekreační golfisty je 68 - 75 na 18 jamek. Hodně jamek
by mělo mít par 4. Jamky do 60 m mají par 3, pro 60 - 85 m je
par 4. Od 85 - 125 m je par 5. Dále pak zvyšujte par o jedna za
každých dalších 45 metrů. Tyto hodnoty paru jsou však určeny
spíše pro jamky bez větších překážek, tedy pro přímé jamky.
Jinak se ale par určuje na základě obtížnosti dané jamky, to
znamená spojením délky a obtížností překážek umístěných
ve hře.
Pokročilí hráči a "experti" obvykle hrají všechny jamky na par 3,
dokonce i tehdy, když je to velmi vzácné jí na tři hody dát.
(hlavně u dlouhých jamek)

7. POZNÁMKY
Většina jamek by měla být rozestavěna tak, aby hráč nemohl
dosáhnout jamky pouze na jeden přímý hod (včetně rolerů). Na
18-ti jamkovém hřišti je takových jamek, které je možno dát
pouze na jeden hod obykle kolem tří.
Překážky by neměly být v okruhu 10 m od cíle jamky. A žádná
z překážek by neměla být tak "velkolepá", že se hráč nemůže
žádným typem hodu přiblížit k jamce. A nakonec každá vodní
překážka musí mít alternaci v tom, že hráč může hrát okolo.

8. POZNÁMKY PRO TURNAJ
Nainstalujte pravidla vašeho turnaje a hřiště na viditelnou
informační tabuli než začne turnaj prvním hodem. U začátku
každé jamky musí být napsané informace o dané jamce. To znamená číslo jamky, délka, par a případné instrukce jakým způsobem jamku hrát (např. kolem stromu zleva, hrajte přes
potok...). První jamka by měla stát co nejblíže místu, kde se
hráči shromaž@ují a které je pro ně základním táborem
(parkoviště, hospoda...) a poslední jamka by měla být nejblíže
k jamce č. 1. Dá se tedy říci, že ideální rozestavení jamek na
hřišti je do kruhu, nikoliv rovně. Minimalizujte dlouhé
vzdálenosti mezi jednotlivými jamkami.

Rybičky
Následující článek je překladem krátkého
textu laying_out od jisté anjy
(haman@mprgate.mpr.ca). Je to doprovodný text k videu určenému pro výuku
rybiček. Snad pomůže i bez toho videa, je to
spíše návod k experimentům.
Jak se naučit skočit rybičku
Učit se skočit rybičku? Jak odporný!
Zdá se že mnoho lidí si myslí, že skočit
rybičku je výsledek božího zásahu - že oni
"to prostě udělají" ve hře, když bude
potřeba. Možná ano, ale nechte je experimentovat s pažními závěsy a fixacemi...
.Trénujeme házení, nabíhání a chytání,
ale netrénujeme rybičku. Mohli byste
očekávat od začátečníka, že ve hře hodí
podhozený forehand bez toho, aby se
nejdřív naučil normální banán? Zajisté
ne, a stejné principy platí pro rybičky.
Nejlepší způsob jak se něco učit je začít
od základů, a pak pomalu přidávat na složitosti. To samé s učením rybiček.
Předtím než začneme, upřesnění: toto
není prokázaná metoda pro výuku
rybiček. Tato není ani bezpodmínečně
nejlepší metoda. Toto je jenom zkušenost
jednoho člověka, tak si z toho vemte to,
co je pro vás užitečné. Nejsem odpovědný
za případná zranění - tato část by měla
být užívána jako návod pro vaše další
přemýšlení. Když jsme se učili, nebylo
žádné užitečné video nebo poznámky.
Možná že bychom byli ušetřili nějaké ty
modřiny, kdyby jsme video nebo
poznámky, které by nám pomohli
s nácvikem, měli. Klidně tento dokument

šiřte dál, přidejte váš kousek, zušlechtěte
co jsme řekli, nebo s tím vůbec nesouhlaste. ... konec upřesnění.

vykloubíte rameno)
· vyvarujte se krčení kolen - stejná věc,
držte nohy natažené a zpevněné.

Učení...
Začněte seznámením se s matičkou zemí válejte se venku! Dělejte kotouly do stran,
dozadu, skákejte a kutálejte se; skákejte a
plácejte sebou; bu@te divocí. Potom se
soustře@te na zamezení úderů "ostrých
částí" o zem (jako loktů, kolen, atd).
Učte se klouzat se zápěstími napřed.
Věřím že skluz je klíč k rybičkám a jako
takový je často přehlížen. Potřebujete
získat cit pro tlak, který dáváte na vaše
ruce a paže jak při dopadu na zem, tak
i při následném skluzu. Vyhněte se
přistání pouze na rukách, kdy je všechna
vaše tělesná hmotnost tlačí do země.
Začněte v dřepu, ruce před vámi,
a sklouzněte se dopředu na zem. Jestli se
vám ruce "přilepí", snažte se na ně tolik
netlačit. Učte se to, dokud vám to
nepůjde hladce a automaticky. Utvořte
dvojice a soutěžte, kdo dojede nejdále...
začnete se přirozeně odrážet víc a víc,
časem začnete přidávat výšku (odraz se
mění ve skok). Jestliže vyberete deštivý
den, země bude shovívavá - dovolí vám
dělat chyby s menší bolestí. Časem si
budete potřebovat zvyknout na skluzy na
různém povrchu - s různým třením.
Trik je soustředit se na skluz, ne na skok.
Přirozeně začnete skákat bez přemýšlení
o skoku.
· nestahujte ruce směrem k vám
(budete dopadat na lokty a možná si

Pokročilá technika...
Jakmile začnete opravdu skákat, budete
chtít své úsilí směřovat ke "správnému
provedení": zůstňte zpevnění. Při skluzu
se prohněte, abyste absorbovali většinu
skluzu břichem. Chy=te disk jednou rukou
poku@ to jde (palec na horní straně)
a převra=te ho nahoru (prsty dál od
země), držte druhou ruku od těla "čekající" na kontakt se zemí. Podívejte se na to
nějakém videu. "Tápající" ruka je skvělý
způsob jak se dozvědět, kdy dopadnete na
zem. Rovněž pomáhá držet rovnováhu.
Z počátku bude těžké představit si celou
věc... tak se dívejte na zápěstí
a ujistěte se, že je nedáváte blízko k sobě.
Když se dotknou země, je na vás abrorbovat náraz skluzem - myslet na pohlcení
nárazu ve vlně: zápěstí, ruce, břicho.
Prohněte se tak abyste sklouzli na podbřišek.
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TIPY...
Je snazší skokem zrychlit.
Neskákat ze sprintu.
Nošení rukavic a triček s dlouhým
rukávem pomáhá odhodlat se skočit
Obouruč chyty jsou těžší, ale zkoušejte je.
Začněte tak, že vám ostatní budou házet
disky těsně z dosahu v úrovni kolen
Přeložil: Mé.a

>>> Paganello 2000, 24-24 dubna, Rimini, Itálie <<<
CO-ED
Spirit: Aged to Perfection, Canada

1 KUPA, New Zealand
2 Huck Finn, USA
3 Poughkeepsie, England
4 FSL, Switzerland
5 Crunch, USA
6 Fun & Games, USA
7 98% Funky Stuff, Germany
8 AGM, England
9 I need to sit, Canada
10 Paprika's, Hungary
11 Blaumiesen, Austria
12 Aged to Perfection, Canada

WOMEN'S
Spirit : Mavis, England

4 Shoot from the hip, Germany
5 Old ones, The Netherlands
6 Villit Venlat, Finland
7 Coastal Tendencies, USA/Canada
8 Tequila Boom Boom, Italy
9 Yahoo, Austria
10 Mavis, England
11 Berzerker! , USA
12 Ratschkatln, Germany
13 Tank girls, Germany
14 Gazongas, Austria
15 Swiss Mix, Switzerland
16 Fresh Eggs, France
17 DDT, Italy
18 Swiss Chicken, Switzerland/Germany
19 Bonbons roses, France
20 Mucche al pascolo, Italy

OPEN
Spirit: Patatas Bravas, Spain

1 Bliss, England
2 Flying V's, Sweden
3 Maitotytot, Finland

1 Houston Houndz, USA
2 Mir San Mir, Germany

3 Feldrenner, Germany
4 Zamperl, Germany
5 Catch22, England
6 UTI, England
7 Cota Rica, Italy
8 Pacta, Sweden
9 Fuzzy Bunny, USA
10 Kaljakko, Finland
11 Collard Greens, USA
12 Copenaghen FC, Denmark
13 FAB, Switzerland
14 Sydney2000, The Netherlands
15 Jet Set Int'l, Belgium
16 Backstreet Toys, Germany
17 thebigez, Austria
18 Pele Mana, USA
19 ZUF, Switzerland
20 Wall City, Germany
21 Team42, Germany
22 Salutami 'ntonio, Italy
23 Morko, Finland
24 El Nino, Sweden
25 Mental Discorders, Slovakia

26 Lumber Huggers, Canada
27 Chicago, USA
28 Catchup, Austria
29 XLR8RS, Belgium
30 Patatas Bravas, Spain
31 Chevron A. F., England
32 Flying Circus, Austria
33 Les Invalides, France
34 Searching Woodpeckers, Germany
35 Discipuli, Germany
36 La Dotta, Italy
37 Superfly, England
38 Radical, Switzerland
39 Les Frisbeurs Nantais, France
40 Mucche al pascolo, Italy
41 Fattanza FC, Italy
42 Shakers, Italy
43 Forza Elektra, The Netherlands
44 MP, Italy
45 Strange Blue, England
46 Wiz, Switzerland
47 Mwnci See, Wales
48 Mohawks, England

tak, co si přečtem

Chrustenice
‘2000
... aneb,
nad Kačákem vyletěl Luďa Bombička

V tomto čísle:
• Chrustenice 2000
• Davle 2000
... a X-tra příloha ...
• MS Heilbron 2000

Aktualitky:



... a pozor

končí nám


dva na lajně

29.8. 2000 v 4.00 se nÆm narodila
sleŁna AniŁka VackovÆ (48cm 2,6 kg)

FO-TO
SOU-TĚŽ

a 21.10. 2000 v 7.45 pan MatyÆ ek
Kloub (52cm 3,9kg).



regata
Kačáku

Letošní regaty se zůčastnilo několik desítek plavidel nejrůsnějších
výtlaků a podtlaků. Zvítězilo
oplachtěné párátko admirála
Poruchy. Doslova v kormidle mu k
jezu přirazila džunka
“Indický
drak” korvetního kapitána Karla
Šotka.

a Dany a Zuzka jsou taky vtom.

K

onečně se nám s Františkem
podařilo připravit pro vás další
číslo Pasti. Vaše trpělivost je hodna
obdivu a úcty. Díky za ni a přijměte alespoň malou písemnou omluvu. Snažili
jsme se vám to vynahradit alespoň
rozsáhlejším obsahem čísla. Kompletně
ho věnujeme létu a MS, které jak všichni víte, proběhlo v německém Heilbronnu a naše reprezentace se ho také poměrně důstojně zúčastnila. Následující
Past zase celou věnujeme podzimu a
zejména prvním turnajům nové ligové

sezóny.
Léto je fuč a to babí jakbysmet. Pomalu
se blíží zima, klepe na dveře, otvírá je a
co to tu máme. Holoubek si vzal Ervínu,
Davídek Ježuru. Na svět se protlačili
dva potenciální frísbijáčci a ještě jeden
je na cestě. Mesány se nastěhoval
k přítelkyni. Nevím, jestli jsem na někoho nezapomněl, možna, že těhotných
je víc, ale i takhle. No není toho nějak
moc najednou ? Rozhodně se asi
v příštích letech budeme na hřištích
setkávat s kočárky, kyblíčky, lopatkami,

pemprskami a hlavne s .
Ještě bych vás z tohoto místa rád pozval na letošní Silvestrovský ples. První
předběžnou pozvánku máte uvnitř
čísla. Protože už se s většinou z vás
pravděpodobně neuvidím, snažte se
dodržet termíny uvedené v pozvánce a
pokud se teprve rozhodujete, slyšte
slova z mých úst: Přije8te!!! Bude te stát
za to.
Mějte se fajn, užijte si zimní spánek a
samozřejmě toto číslo.
Dejf & wacki n

5.

-

12.

8.

2000

Germany

2 0 0 0

S brazilci v kolečku 1

žabky ...

World Frisbee & Guts Championships

rybky ...

H E I L B R 0 N N

S brazilci v kolečku 2

Spokojený Šaky brazilkami v kolečku

Štěpán si povídá s trenérem Švédů

Místo doslovu

skoky

Předseda světové asociace hrál za Rusko

Hoj, hoj Wackuško!!!
Je to taková moje malá premiéra (jak zpívala
Petra Janů..) na novým, tentokrát konečně
mojem vlastním, compu. Provedu tě postupně
svojí představou následujícího a již mnohokrát
notně propranýho a ještě víckrát prokletýho

čísla Pasti, které by snad vůbec nevyšlo nebejt
Carlose. Je to právě on, kdo se za pár dní (te8 už
to víme přesně, ve středu večer)
vrátí z
důležitých a pravidelných služebních cest a
bude chtít vidět (po právu) na kolik jsme bez
něho schopni vydat alespoň jedno číslo.
Padouch jeden. On nám věří a my ho nezk-

Bylo to prostě drama.

USA vs. Švédsko po finále

HEILBRONN

Papá měl během timeoutu s Brazílií poměrně dramatický výraz. Dá se toho z něj vyčíst víc než z Pasti.

G.U.T.S.

lameme….. páč na to, ostatně jako na všechno,
máme. J
Are you ready to fly?….řečnická otázka

Schůze ČALD konaná 23.8.2000 na FEL
Přítomni: Borská, Bechyně, Filandr, Medek,
Mencl, Průcha, Saifrt, Schreiber,Veselý
1. Filandr oznámil konec činnosti pro
ČALD na dobu neurčitou. Případné
předávání informací ze světové a evropské
asociace bude zajištěno.
2. Ligová soutěž 2000/2001 bude
obsahovat čtyři turnaje.
Dva na podzim: SPLT v Nučicích a PD
v Kněžicích.
Dva na jaře: TM v květnu bůhví kde a
finále P7 v červnu v Davli.

Liga bude zakončena finálovým turnajem,
který rozhodne o mistru republiky pro
danou sezónu.
Družstva budou rozdělena minimálně do
dvou výkonnostních skupin.
Oblastní kola se musí hrát minimálně 30
minut nebo do sedmi bodů v jednom
utkání.
Finálové kolo minimálně 45 minut nebo
do 11 bodů v jednom utkání.
Případné prodloužení hrací doby rozhoduje
pořadatel turnaje.

Týmy, které se přihlásily: PD, PL, TM, FUJ,
P7, ŽZ, SPLT, ČZU.

Ligový poplatek (50Kč/osoba) bude vybrán
na prvním turnaji.

Ligová soutěž 2000/2001 bude v kategorii
OPEN. První tři kola jsou oblastní kvalifikace.

Přihláška do ligové soutěže je závazná a
musí být deset dnů před prvním turnajem.
Na jednotlivý turnaj musí každé družstvo
potvrdit svou účast do sedmi dnů před tur-

najem.
Pořadatel turnaje musí nejpozději čtrnáct
dnů před turnajem rozeslat propozice turnaje (datum, místo, čas kapitánského
mítinku, způsob ubytování a stravování)
všem přihlášeným.
Pořadatel je povinen na kapitánském
mítinku sdělit pravidla turnaje a výši startovného.
3. ME klubů 2001 se zúčastní vítěz ligy
99/00. V případě jeho nezájmu bude ČR
reprezentovat nejlépe umístěné družstvo
z ligové soutěže 2000/2001, které projeví
zájem účasti.
4. Pokud některé z družstev chce v roce
2001 pořádat turnaj (halový či venkovní)
měl by to oznámit asociaci (Dejfovi) pro
vytvoření termínovky.

Kam za kultůrou
PAST 6/2000

• Nov 11/12 Leipzig (D),
Indoor event
(Ultimate, contact th.list@t-online.de)

frisbíjový občasník
Redakce:
dave & wacki

Spolupracovali:
tentokrát skoro všichni, kteří
dokážou hodit forhand

• Nov 11/12 Wolfenbüttel (D),
Meisterjäger
(Ultimate, contact discivolantur@web.de)
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• Dec 02/03 Schwaigern (D),
Kids Invitational
(Ultimate, contact JRether@WEB.DE)

Redakce děkuje:
trpělivému Carlosovi a čtenářům

Technický poradce:
vědecko-výzkumný pracovník ČVUT
(laboratoř 3) František Vacek

»

Naše emajlová adresa:
dejfp@email.cz

Naše majlová adresa:
David Průcha
Na záhonech 60
Praha 4, 141 00
Telefén: 02/41 48 27 49

• Dec 09/10 Bayreuth (D),
Nikolaus Tournament
(Ultimate, contact simon_arens@hotmail.com)
• leden 13-14/2001 je turnaj Vítka Grigarčíka.
GOODMORNING CUP
kategorie OPEN a COED
informace: Vítek, vit.gri@iol.cz
potvrzení účasti: do 31. 12. 2000
• příznivci golfu, MarOák /TM/ objíždí sám ve
své oktávce evropské golfové turnaje.
Oktávka je pro 5
-- la Paga da Pasta

[1]
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krindy-pindy

ČALD informuje

turnájek

PETROVICE
Petfofice popfé:

Whose Baby 2000
Jediný mezinárodní venkovní turnaj v Čechách. I když se konal teprve potřetí, už má
hezké renomé.
Hráči z Rakouska se zajímají o turnaj již
v lednu a takoví rostočtí Endzonis si ho
nenechají ujít za žádných okolností.
A tak se o víkendu 30. - 31. července sešlo
v Petrovicích 12 teamu a rozdali si to mezi
sebou. Z Čech to byli domácí - Pražská 7,
SPLT, Medici posílení o amíky z Letné
(proslýchá se, že se spojí a tak to vypadá,
že se nám rodí nový a docela silný týmek;
ale vydrží více než jeden turnaj?) a
samozřejmě česká reprezentace oslabená
o Papáho a Šakyho. A nesmím zapomenout
na Alfu hnědku - tedy pick-up složený ze
samých českých es: Tomáš P. (TM), Mára
(3SB), Carlos (TM), Maloch (P7), Já (ŽZ), Iva
(ŽZ), Andy (PL). V průběhu se u nás otočilo
několik reprezentantů, LuUa z (TM) a nějaký
nováček (Lukáš (TM), pozn. red.), který si
zahrál v semifinále a nepatrně i ve finále. Z
Německa přijeli Endzonis, Scheibleten a

Petfofice podufé:

Whose Baby 2000
Letos již potřetí pořádala Pražská sedma
letní turnaj v Petrovicích. Tentokrát vyšel na
víkend 28.- 30. července 2000. "Sedmička"
se zrovna vracela "příjemně unavená" ze
soustředění z malebné vesnice Dříteč u
Pardubic, tudíž jsme byli všichni plni elánu
do organizování již "dobře zavedeného"
turnájku "se zahraniční účastí" /letos
dokonce i se Švýcary!...skončili 1. od konce.
Ale dosti samochvály, někdo by si to mohl
vyložit jako samolibost hraničící s blbostí a
ne jako ironii, která je mi vlastní...
Tak tedy - letošní startovní pole čítalo 12
týmů, z ČR, Německa, SR, Švýcarska a 1
velmi sympatický mladík z JAR. Herní systém byl takový, že byly utvořeny 4 skupiny
po 3, kde si zahrál každý s každým, poté 1.
s 2. z vedlejších skupin a ti, kdo obsadili 3.
místa ve skupinách, si poté zahráli každý s
každým o 9. až 12. místo. Letošní ročník byl
výjimečný, že si tady zahrála reprezentace,
která se tady sešla naposledy před odjezdem na MS v Německu. Sobota probíhala
vcelku v pohodě, pomineme-li způsob léta,
"který se nám zdál poněkud nešOastný", ale
ještě jsme to vcelku ustáli (ne už tak hřiště
;^]]
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-- la Paga da Pasta

Soo Kelt, ze Slovenska Mravenci i
Mentálové oslabeni nejen početně, ale i
hráčsky, rakouský SPIN v čele s Alicí, Michim
a Fritzem a nakonec i radikálové z Curichu
(vypadá to, že Švýcaři začínají objevovat
Čechy).
Hrálo se na 4 skupiny po třech a potom
křížem až do finále a 3. si zahráli opět
každý s každým. V naší skupince jsme hráli
s Endzonis a SPIN. Skupinu jsme vyhráli a
byli docela v pohodě. Sobotní hru jsme
zakončili se SPLT s vědomím, že budeme
nejhůře 4. Trochu zajímavější situace byla u
naší repre. Taky poměrně bez problémů
vyhráli skupinu. Sice jim hra ve 14 lidech
moc nešla (přeci jen jsme všichni zvyklí hrát
spíše v 7), přesto se moc nehádali. Pak
ovšem narazili na Endzonis a byl konec.
Prohra a jistota, že budou nejlépe pátí.
Pak přišla na řadu obvyklá večeře
dělaná na místě. Tentokráte to byl špíz a
jako vždy jste se nemuseli bát, že budete
mít hlad. Pivní závod byl na téma maminka
a děOátko. Hráč vezme svého společníka na
hřbet, donese ho několik metrů, tam ho
láskyplně položí na židli, udělá ze sebe

takhle v neděli v podvečer, vypadalo, že se
tam prohnala banda urostlejších rugbystů).
Sobotní pivní závod se údajně nadmíru
vydařil, ale zde nemůžu posloužit subjektivním názorem, ty chvilky jsem zrovna
trávila na rentgenu plastické chirurgie
Vinohrady, v našem posledním zápase
s Mediky za stavu 14:6 (hrálo se do 15ti a
M. útočili) mi jeden "statný borec" přerazil
nos, když se pokoušel o "banán" od zóny
do zóny (rozdíl 30 cm a ? kg).
V neděli se počasí příliš nezlepšilo, sem tam
zapršelo, sem tam svitlo sluníčko, nejvíc si
ty aprílové přeháňky užili právě účastníci
finále, ve kterém se utkali Endzonis
z Rostocku a Pick-Up. Ze začátku zápasu to
vypadalo dost jednoznačně pro ER, ale PU
se pak rozehrál, bylo to vcelku napínavé a
pohledné utkání, kde se štěstí přiklonilo
k Endzonis.
Při vyhlašování výsledků nikdo nevyšel
zcela zkrátka, všichni obdrželi "malé občerstvení" ve formě /ne/pálivé papriky v rámci
soutěže "iron man and woman", kde
suverénně zvítězil (dle pozorování okolí)
Štěpán z Coedu.
-Jana s mírně pokřivenou vizáží (P7)-

3

pomocí šátku a zástěry "maminku", kopne
do sebe panáka a do "miminka" vystřílí z
vodní pistolky pivo. Jako nejlépe připraveni
pro život dle představ P7 se ukázala Alfa
hnědka. Poté následovala volná zábava v
podání projektoru a ekonomického baru
(tak laciný alkohol jsem už dlouho nepil. Jen
přivonět a bylo jasné, že kvalita má svou
mez a bez panáka můžete bez problémů
žít. Snad největší zápor turnaje. Snad kromě
toho, že se v úterý před turnajem začínají
nejen cizinci shánět u Rudy!? o to, kde se to
vůbec hraje).
V neděli hrajeme první zápas s Mediky
a je nutno přiznat, že to zas až tak růžové
nebylo. Přeci jen ráno, běhat se nám moc
nechtělo a ta jejich taktika "hoU jak umíš,
on to někdo sebere!". Výhra je však naše a
hurá na finále, které je za 4 hodiny.
Dřevěné nohy, únava veliká a po chvilce
prohráváme 6:2. Začínáme se potit a
dotahujeme na 11:11, pak dáváme ještě
bod, ale přeci jen nestačíme a nakonec
prohráváme 13:15. Následuje vyhlášení a
příští rok se můžeme opět sejít.
-MdvkR-

Petfofice físledky:

Who’s a winner
Spirit of the Game:
Radical Zürich (CH)
1. Endzonis Rostock (DE)
2. Alfa hnědka (CZ)
3. Soo Kalt Augsburg (DE)
4. Medici (CZ)
5. Czech Coed (CZ)
6. Scheibletten Bayreuth (DE)
7. Prague 7 (CZ)
8. SPLT (CZ)
9. SPIN (AT)
10. Golden Antz (SK)
11. Mental Discorders (SK)
12. Radical Zürich (CH)

Petrovice, Chrustenice, Mácháč
Petfofice potfetí:

Whose Baby 2000
návod jak pořádat mezinárodní turnaj.
Dostal jsem od tvořitelů pasti velmi velmi
nelehký úkol, napsat něco o turnaji v Petrovicích. Napsat o turnaji na kterém člověk
hrál nebo tam byl alespoň jako divák není
až zas takový problém, ale co psát když
jsem ten turnaj spolupořádal ? Mám psát o
tom jaký byl super a jakou měl skvělou
párty, pivní závod a ještě lepší véču. No asi
by to vyznělo jako vychloubaní nebo něco
takového. A tak jsem se rozhodl, že vám
sdělím co potřebujete, když budete chtít
pořádat mezinárodní turnaj, za co jste
v Petrovicích vlastně platili a nebo o co jste
přišli.
Tak samozřejmě potřebujete hřiště se
zázemím (sprcha, WC ap.), většinu věcí lze
oželet nebo nahradit, ale hřiště je fakt nutnost. Dále je potřeba zajistit ubytování, jídlo
a zábavu. Na těchto věcech záleží jak bude
váš turnaj oblíbený. Takže co nejlevnější
ubytování ve stanech nejlépe hned u hřiště,
jídlo: 2x bohatou snídani + 1x ještě bohatší
večeři + po celou dobu turnaje prodej
v bufetu, zábava: pivní závod, hudba, videoprojekce.

A jak to vypadalo v našem provedení.
Spinkalo se ve vlastních stanech hned
vedle hřiště.
K snídani se snědlo ( koupilo): 600 rohlíků,
5kg šunky, 2kg vysočiny, 4kg sýra, 24 krabic mléka, 4 pixly kafe, 2 krabice čaje, 60
jogurtů, 6 marmelád, 2 sklenice medu, 24
krabic džusu, 10 malých perel, 4 kg
zeleniny, 20kg banánů a nějáký kelímky,
lžičky, cukr, citron ap.
K večeři jsme udělali špízy (!!! na přípravě se
podílelo cca 10 lidí mnoho hodin). A co se
k přípravě spotřebovalo: 20kg vepřové
krkovice, 10kg kuřecích prs, 12kg špekáčků
(měla být slanina, ale něják se nezadařilo),
25kg cibule, 15kg zeleniny (papriky, rajčata,
okurky), 20 sáčků s kořením, 25 bochníků
chleba, kečup, hořčice, špejle a kus RáOova
prstu.
Už dost bylo čísel, teU už jen stručný seznam toho co se dá prodávat v bufetu výběr hodně záleží na aktuálním počasí.
Takže: pivo, voda, džus, tequila, slivovice,
becherovka, vodka, šampus, tonik, cola,
rum, bagety, tatranky.
Celý turnaj byl koncipován pro 12 týmu (cca
90 lidí), což je maximum s kterým se dá turnaj odehrát na jednom hřišti s rozumnou
hrací dobou. Oba dny se začínalo v 10

hodin a hrálo se nejdříve ve čtyřech
skupinách po třech a pak křížem o
umístění. Samotnou hru popisovat nebudu
a ani nemůžu, protože na její sledování mi
nějak nezbýval čas - doufám, že o hře
napíše do pasti někdo jiný. Po hře samozřejmě následovala zábava. Hodně jsme sázeli
na videoprojektor a kultovní film Pulp
Fiction, ale myslím že Mr.Been co do sledovanosti vyhrál. Pivní závod, byl v takovém
dětském provedení (podle názvu turnaje) a
pivo se stříklo pistolkou do pusy, nosu, očí
ap. Díky všem co to vymejšleli, byla to fakt
sranda. Potom se už jen chlastalo a
chlastalo.
No a pro ty co to dočetli až sem, a tenhle
nudnej článek plnej faktů vás fakt musel
otrávil, ale dočetli jste to sem jen proto, že
chcete pořádat turnaj - měli by jste vědět,
že budete ještě potřebovat : nějaký ceny,
rychlovarky, termosky, toaletní hajzlpapír,
rozpočet, pytle na odpadky, hrací systém,
čistící prostředky, grily, směrový šipky, věž,
CD, projektor, videokazety, kuželíky, počítadla a hlavně dobrý počasí.
-Petr S.(informace, co se neztratí, pozn. red.)

Proč nebyl

Chrustenice

Mácháč 2000!?

Tradiční oslavenecký turnaj, který se kromě
prvního ročníku každoročně koná v Chrustenicích, se stal už ve frisbeeových kruzích
pojmem. Pravidelně se tu sjíždí asi 40
nejskalnějších hráčů se svými nejbližšími
přáteli. A jak tak sleduju narůstající počet
sňatků a porodů, brzy tam začnou jezdit i
celé jejich rodiny. Turnaj se koná v ideálním
čase na ideálním místě. Je to dokonalá
mucholapka. Sám jsem nevynechal jediný
ročník. Jednou se chytnete a už se v tom
vezete až po uši.
Letos se tam kromě všech narozenin a
svátků také důstojně oslavily dvě svatby:
Davídka s Ježurou a Holoubka s Jolanou.
Hrál se ultimate, hrál se fotbal, hrály se
pičky. Proběhla tradiční akce zastavování
jezu holými zadky a druhé kolo Regaty
Kačáku. (viz. poslední strana obálky).
Co dodat!? Čísla, jména vítězů a atmosféru
není nutné popisovat, ani nijak připomínat.
Každý kdo tam byl, na to minimálně do
Silvestra nezapomene. Díky všem pořadatelům.
Dejf

Vážení frisbíjáci/čky/, Z důvodů špatné letní
sezóny na Máchově jezeře prodloužil
správce areálu hlavní sezónu až do 17. 9..
Poté nám oznámil, že z komerčních důvodů
nemůže dodržet dohodnutý termín 1. - 2. 9.
A navrhl náhradní termín 16. - 17. 9.. Tento
termín byl vzhledem k nejistému počasí v
této době a k zvýšenému nájemnému za
pláž (6000Kč pouze za prostor (25x45)m)
pro nás nepřijatelný! Tímto se všem zájemcům ještě jednou dodatečně omlouvám.

7 na lajně ...

S pozdravem Vítek

7
... v tomto čísle nenajdete,
protože v létě nebyla liga.
Namísto toho vám, vážení
čtenáři, nabízíme na lajně dva.
(viz. čtvrtá stránka obálky)

-- la Paga da Pasta
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turnajík

aneb něco bylo, něco nebylo ...

PROFILO

Co si uvědomuji, tak si její začátky na frisbee příliš nepamatuji, přestože začínala v týmu, ve
kterém jsem působil. Postupem času na sobě zcela jistě hodně zapracovala, tudíž je svým současným spoluhráčům bezesporu výraznou oporou. Pokud na hřišti zaslechnete vysokou fistuli, je
pravděpodobné, že to bude právě ona. Odtud pramení i její přezdívka - PišOa. Přesně tak, následující řádky budou patřit Lence Čamrové.
(Redakce si dovoluje udělit autorovi tohoto úvodu první místo ze všech příspěvků Pasti č. 6/2000 a to v kategorii
Pohádková bavička.)

1. Nevím jestli to všichni vědí, že jsi
střední
školu
absolvovala
také
s Maruškou a Carlosem. Jak vzpomínáš
na toto období?
No, popravdě, nijak zvlášO nevzpomínám.
Bylo to období puberty a dokud jsem ve
druháku nezačala hrát frisbee, nedělala
jsem celkem nic smysluplného. I když..jo:
učila jsem se a učila a učila.
2. V součastné době máš asi prázdniny,
ale jinak je o Tobě známo, že studuješ
VŠE. Jak Ti to jde?
Jednou dole, jednou nahoře. Poslední rok
mi ale všechno dost vycházelo, a tak jsem
zlenivěla. Chystám se protáhnout bakalářské studium o jeden semestr, což
Ekonomka celkem dobře umožňuje. Ze
školy vůbec nepospíchám.
3. Máš už nějakou představu, co bys
chtěla dělat po škole - jak dál?
Nemám a vím, že na vysoký už je to trochu
trapný. Ráda bych se podívala někam ven.
4. Vím o Tobě, že máš mladšího bratra.
Co vůbec dělá? Nehodláš ho také vtáhnout do řad frisbeeáků?
Ha, ha…no, je pravda že bratra mám. Je mu
sedmnáct a je to velkej borec, takový to:
všechno znám, všechno umim, takže
samozřejmě i házet plackou. Ale nijak
zvlášO se o to nepokouší, a navíc hraje
závodně volejbal. Do řad frisbeejáků ho
zatím vtáhnout nehodlám a pokud projeví
zájem, tak ho pošlu k Prdům, aby ho
napřed srovnali do latě.
5. V podstatě vůbec netuším, co děláš,
když se nevěnuješ frisbee. Máš nějaké
další záliby a koníčky?
Když se na tohle zeptá Poulíček v Kolotoči,
odpověU zní: vařím, čtu a starám se o
kytičky…ale nebudu tě trápit, protože vím,
že vymyslet dobrý otázky není lehký: takže
ve volném čase, pokud nějaký mám, jezdím
s dětičkami do přírody (jako vedoucí),
veselím se s přáteli, a občas pracuju, abych
měla na to veselení. V poslední době taky
kmitám okolo bytu, do kterého se chci co
nejdříve přestěhovat
6. Původně jsi byla členkou PD, pak jsi
;^]]
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-- la Paga da Pasta

přestoupila do P7. Jak by jsi srovnala
tyto dva týmy?
Tak tohle je těžká otázka. Nevím jak to
chodilo v P7, než jsem tam dostala, a
nevím, jaké to je teU v PD, takže to vezmu
trochu ze široka. Do Sedmy jsem přestoupila při "velkém dělení týmu" kvůli lidem,
protože mě ta stará prUácká garda nikdy
moc nevzala mezi sebe (jako třeba
Marušku). Slibovala jsem si od toho větší
pohodu (jako kolektiv), ovšem nikoliv na
úkor trénování. Pamatuju si, že ze začátku
to skutečně tak vypadalo a naše první
samostatné tréninky na Strahově byly
vyčerpávající. Pak ale člověka, který tým
slepil, opustila euforie. Přišel s teorií o
demokracii v týmu, se kterou jsem nesouhlasila. Na trénincích to potom vypadalo tak,
že jsme stáli a koukali na Libora, co jako
bude, a když se k ničemu neměl, tak se šlo
hrát. Na turnajích jsme hráli blbě a Libor se
vztekal… a nakonec odešel a založil si
nový tým (sorry, je to hodně zjednodušený).
Ještě předtím ale bylo potřeba, aby se
někdo ze služebně starších ujal trénování, a
jelikož Petr Schreiber od toho dal ruce pryč,
tak to (ani nevím jak) spadlo na mě, na
ženskou. To vidím trochu jako nedostatek, a
marně se snažím hodit to na někoho s větší
autoritou. Ale abych konečně odpověděla:
myslím, že P7 je v dnešní době dobře fungující tým. Máme hřiště (zatím), disky, trika
(to ještě rozjel Libor), pořádek ve financích
díky Martině. V PD byl vždycky dost velkej
chaos, a všechno leželo na Papá. Na
druhou stranu mají ale Prdi tradici - byli
prvním a dlouhou dobu nejlepším týmem u
nás, nikdy herně neklesli pod určitou
úroveň. Nováčky si však vybírali a kdo včas
neprokázal herní kvality, toho vyštípali (alespoň tak to bylo dřív). Pražská 7 byla
naopak vždycky ten zbytek skvělejch Prdů,
naprostý zoufalci, a obávám se, že v některých tento názor přetrvává dodnes, kdy už
to zdaleka není taková tragédie jako
tenkrát…. (Kolik lidí jsem naštvala?)
7. V nynější P7 patříš určitě k lídrům
týmu. Jaké jsou vaše ambice na umístění
v nadcházejícím ligovém ročníku?
Hm, ambice… Máme vypracovanou
tréninkovou strategii: porážet SPLT, kdykoliv, kdekoliv. Bohužel mám ale pocit, že tu

jde o určitý střet zájmů s vedením jejich
týmu, a proto jsou vzájemné zápasy dost o
nervy. Dalšími týmy, které se v žebříčku
nachází v našem bezprostředním okolí,
jsou: Zimnice, nad kterou vítězíme díky
tomu, že mají víc žabek, a 3SB, kde by
David radši umřel, než aby překousl prohru.
Mrzí nás, že vypadli Medíci. Pokud by se
nám někdy podařilo porazit všechny výše
zmíněné týmy, byla bych ráda.
8. Neláká Tě odehrát ligu v čistě
ženském týmu?
Ne, dokud nebude existovat samostatná
ženská "divize" (aspoň 4 týmy), protože
jinak je to vraždění neviňátek. Jsem vděčná
Vítkovi, že se o něco takového pokusil na
turnaji v Chomutově - vyšlo to a bylo to
super. Přitom si myslím, že nechybí zas tak
moc. My máme hodně bab, Zimnice a PD
taky, a v současné době je to v lize dost
velký handicap. Stačilo by, aby každý z
těchto týmů někde sehnal 4 - 5 nových
holek. Pak by se možná vrátily i Krvinky…a
co třeba holky ze Slovenska?
9. Prozradíš nám svůj recept, jak se
udržet v kondici?
Už léta je mou tajnou zbraní univerzální
posilovací přístroj Total Gym…
Ale vážně: dvakrát týdně máme tréninky se
Sedmou, letos nám dokonce po dlouhé
době vyšlo třídenní soustředění u Jany ve
Dříteči, kde jsme měli i kola. Pokud mi to
rozvrh dovolí, navštěvuji ve škole 1 - 2x
týdně aerobic. Před MS jsem chodila víc
běhat.
10. V současné době se v české lize
prezentuje zhruba osm týmů. Myslíš si,
že by bylo vhodné počet účastníků
rozšířit?
Ano, pamatuji doby, kdy ligu hrálo 10-11
týmů. Není dobře, že se ti lidi ztrácí. Pokud
chce někdo přijít s úplně novým týmem,
musí mít železné nervy, aby překousl první
prohrávací rok a udržel si otrávené hráče.
11. S tím souvisí i moje další otázka.
Jakým způsobem se podle Tebe bude
nadále rozšiřovat členská základna
příznivců frisbee v Čechách?
Díky svému životnímu optimismu doufám,

pravou míru. Jak jsi to viděla Ty ze svého
pohledu?
Nevystupovali jsme jako "tým", ale jako
několik rozdrobených partiček, které spolu
komunikovali minimálně. Vadilo mi, že
hned při přípravě na první zápas sabotovala
část týmu společné rozběhání se slovy, že
"běhat hodinu před zápasem je nesmysl".
Myslím, že v tu chvíli (kdy jsme byli všichni
ještě fyzicky v pohodě) nešlo vůbec o to,
jestli zbývá hodina nebo dvě, jestli jsme na
hřišti, kde hrajeme, nebo kousek vedle, kde
bylo volno…
Ve stejném duchu to pak pokračovalo i dál,
každý individuálně nebo partičky, případně
se to zhoršovalo s tím, jak přicházela
únava. Nikoho by určitě neubylo, kdybychom se před každým zápasem všichni
najednou rozběhali a pod vedením Kristiny
nebo Tomáška se POŘÁDNĚ rozcvičili.

12. V srpnu jsi se s reprezentačním COED
týmem zúčastnila mistrovství světa v
ultimate v německém Heilbronu. O tomto
turnaji bude v tomto čísle Pasti jistě
obsáhle referováno. Přesto, jak bys
zhodnotila naše letošní vystoupení na
mezinárodním poli, notabene premiérové v COEDu?
S naším vystoupením jsem spokojená. Hráli
jsme, jak jsme uměli nejlépe, a vzhledem k
počtu akcí, které jsme před MS společně
absolvovali, to lepší být nemohlo. Většina
týmů nás nejen "uběhala", ale taky rozložila
takticky…respektive odhalila to, že hrajeme
pořád stejně a zkoušela různé druhy obran
tak dlouho, dokud nepřišla na nějakou
slabinu (třeba útok do pasti).
Jsem ale přesvědčená, že COED byl jediné a
správné řešení, jak se v Heilbronnu účastnit. Kdybychom nějak uplácali 2 repre,
dostali bychom v obou hlavních kategorií
pěkně na prdel.

Jinak bych to ale nijak zvlášO nedramatizovala. Byli jsme poskládaní z různých týmů,
zvyklí na odlišné způsoby hry, zábavy… a
podle toho to i vypadalo.

13. Kolují zvěsti, že to na mistrovství v
týmu občas zaskřípalo. Zkus to uvést na

14. Patříš k těm, kteří se zúčastnili jak
letošního MS, tak i MS ve švédském
Jönkepingu - zkus tyto dvě akce porovnat.
V Jonkepingu jsem byla ještě co by pískle, a
popravdě jsem tam jela trochu do počtu.
Všichni nás tam vyklepli, nejlepší skóre se
Švýcarkama bylo asi 19:6 (pokud se hrálo
do 19). Kluci skončili asi třetí od konce.
Mám-li srovnávat s Německem, pak se
musím zmínit o nesrovnatelně lepší švédské organizaci a pestřejším večerním programu. V Heilbronnu jsem zase ocenila
"Game of the day", kvalitní večerní zápas s
komentářem a bohaté večeře a snídaně.
Na co ale nikdy nezapomenu, byla super
atmosféra v našem ženském týmu. Pokud
to v Heilbronnu "skřípalo", tak tady to byl
pěknej řev. Hádali jsme se a uráželi se o sto
šest, takové ty slepičí problémy, které

dokáží chlapi částečně eliminovat.
15. Určitě víš o tom, že by se v příštím
roce mělo v České republice (konkrétně
v Blšanech) konat klubové mistrovství
Evropy. Co si myslíš o uspořádání
takovéto akce v našich podmínkách?
Že je to sebevražda. Je to ale pohled laika,
který do toho nevidí a neangažuje se.
Vůbec nevím v jakém stádiu příprav se teU
hlavní organizátoři nachází. Když už se do
toho pustili, držím jim palce.
16. V předchozích rozhovorech jsem
následující otázku již pokládal, přesto by
mě zajímalo, jestli si myslíš, že by akce
takovéhoto formátu mohla mít vliv na
příchod nových členů, případně vznik
nových týmů?
Určitě, bude-li dostatečně medializována.
17. Co pro Tebe znamená Spirit of the
Game?
Znamená hodně: nefaulovat, nehádat se,
nejít do soubojů za každou cenu…možná
jsem až moc slušná, protože do toho
zahrnuji i nebránit "na tělo", což mi Papá v
Heilbronnu vyčetl. Je ale pravda, že tam se
prostě tak hrálo. Dokud si člověk nezařval
faul, obránce do něj narážel při každém
pohybu…tak se tedy hlásilo, a ne zrovna
málo. Některým zápasům (včetně velkého
finále) to bohužel dost ubralo na kráse.
Spirit dávám týmu, se kterým jsem si dobře
zahrála, bez ohledu na výsledek a jeho
celkové umístění. Nepopírám, že v české
lize hrají určitou roli i celkové sympatie,
nejen právě odehraný zápas.
18. Pokud by si začínala s frisbee až
nyní, jaký tým z již existujících by sis
vybrala a proč?
Byla bych alibistka, kdybych řekla, že
P7…ale nejsem: pravděpodobně by to byli
Prdi. Myslím, že jejich tréninky mají vyšší
úroveň, a nováček, je-li mu věnována
dostatečná péče, má šanci se dostat
poměrně rychle nahoru. Líbí se mi, že
celkem řeší taktiku, takže zatímco ostatní
neumí pořádně postavit zónu, stahují a
překládají si supertajné obrany z
Internetu….navíc jsou to hezký kluci (a
holky), a tomu bych asi neodolala.
19. Poslední otázku nechám úmyslně
poněkud nekonkrétní. Co bys chtěla
vzkázat české frisbeeové komunitě?
Aby začala brát frisbee trochu víc vážně. Je
to fajn sport.
-ptal se Martin Mencl,
odpovídala Lenka Čamrová-- la Paga da Pasta
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že hráčů bude přibývat především v již existujících týmech. O tom kolik a jak rychle
bohužel rozhodujeme my. Doposud to
probíhá tak, že někdo přivede kamaráda (to
se stane tak pětkrát do roka). Ten člověk je
dost chudák, dostane do ruky disk a vůbec
mu to nejde. Pak je na prvním tréninku
dokonce postaven na hřiště, bloudí, a všichni se na něj shovívavě usmívají a říkají, že
to nevadí, připadá si jako pitomec. Z těch
pěti potenciálních hráčů zbudou stěží
dva… Myslím, že tudy cesta nevede, ale je
fakt, že jsme se nedávno pokoušeli pořádat
anonymní "nábor" a dost jsme pohořeli.
Další věc, která s tím taky trochu souvisí, je,
že se celková úroveň frisbee v Čechách
snižuje. Starým ostříleným hráčům začíná
docházet dech a není tu téměř nikdo, kdo
by je kvalitou hry nahradil. Nové týmy jako
my nebo ŹZ se sice zlepšují, ale zoufale
pomalu. Mladých v PD je málo.
A ještě: P7 má v současné době oficiálně
přes 20 lidí, na tréninky nás pravidelně
chodí tak 16. Potýkáme se s problémem,
jestli na ligu postavit 1 nebo 2 týmy. Na
první turnaj po zimě jedou všichni, protože
jsou nadržený, jenže pak přijde zkouškový,
turnaje jsou ob víkend a už se nesejdeme.
Stane se, že nováček nejede na turnaj
protože vidí, že už je nás 12 na jeden tým
a že by si stejně nezahrál.
Co kdyby asociace snížila počet ligových
turnajů na 3? Zbyl by pak možná i čas na
to, vyrazit na nějaký turnaj ven a porovnat
se se zahraničím.

OBLOHA

MS2000
Heilbronn
Od soboty 5. do neděle 11. srpna se naše reprezentace, složená z 8 děvčat a 10 chlapců, zúčastnila MS v ultimate a gutsu v
německém Heilbronnu. V následující příloze vám přinášíme ucelenou reportáž z tohoto mistrovství očima hráčů. Týmy startujících
na MS jsme vám představili v minulém čísle Pasti. Tak by bylo snad jen vhodné připomenout, že se soutěžilo v těchto kategoriích: Open (19 týmů, včetně slovenské reprezentace), Women (11), Junior Open (8), Junior Women (4), Masters (8), Coed (14),
Guts (5). Výsledky jsou na konci přílohy. Příjemnou zábavu.

5.8.2000

autor Štěpán

LIBRETO: Den D-1
Auto se dvěmi potenciálními Staff (Iva a
Carlos, dále Alena, Tomášek a já) vyrazilo
z Prahy již v pátek před polednem, abychom stihli setkání Staffů v 18h. Jediný
problém s cestou nastal až v samotném
Heilbronnu, kdy se ukázalo, že informace
"mistrovství světa se koná v Heilbronnu" je
pro nalezení stadionu poměrně strohá.
Nicméně jsme v půl sedmé byli na místě a
Iva s Carlosem mohli láskyplně hltat instrukce z úst prezidenta WFDF. Zjistili jsme,
že zatímco o hráče se ještě nikdo nestará,
Stuff si již od nultého dne dávají jídlo a pivo
"na Marka." Večer jsme se uložili z části do
velkého erárního stanu a z části do auta a
mohli jsme tak v klidu vyčkat, jaké bude mít
tento článek pokračování.
DĚJSTVÍ PRVNÍ: Zahájení
Hned jak jsme ráno vstali, měli jsme
možnost zjistit, jak na tom asi bude česká
repre v porovnání se soupeři. Během naší
snídaně, kdy jsme seděli na zemi vedle
auta a čekali, až se nám v kotlíku uvaří čaj,
projeli kolem pomalu a důstojně dva klimatizované patrové autobusy plné Švédů,
otočili se a zase odjeli do města. Patrně
tam měli snídani na švédských stolech.
Jak šel den, postupně sjížděly všechny
státy, přičemž ti aktivnější hned vytáhli
disky a kopačky a začali si přinejmenším
házet, ale většinou již cvičně hrát. A my
jsme se tak na ně dívali a čekali až přijede
taky někdo z Čech. A skutečně, ještě před
čtvrtou hodinou odpolední většina dorazila.
To byl akorát čas na zaregistrování, ubytování a honem šupky dupky na stadion na
slavnostní zahájení. Hráči tam měli sraz půl
hodiny před oficiálním začátkem, tedy v půl
páté,vyfasovali vlajky a to byl asi konec
organizace. Dál už byl až bylo jen hemžení
a hlasitý zpěv snad KanaUanů. "Jo tam maj
bejt jenom vlajkonoši, jo? Tak to dem na
tribunu." "Cože? Všichni k vlajce? Tak jo, tak
dem." "Hele Ďuro, prosim tě, nevíš jak to
jako bude probíhat?" "Á, to sa ma veda
pítáš; neviem."..........Není divu, že ti méně
;^]]
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vytrvalí se usadili na tribunu a u vlajky nás
zbyla jenom hrstka. Situaci zjevně
zachraňoval moderátor, který vyvolával jednotlivé země tak, jak je zrovna potkal.
Napochodovali jsme na plac před tribunou
a s vlajkou rozprostřenou před sebou jsme
sledovali program "opening ceremony."
Nezbytný proslov prezidenta WFDF a
ředitele turnaje nás poučil, že s počtem 23
zemí z 5 kontinentů je toto mistrovství
reprezentačně
nejvíce
zastoupenou
sportovní akcí hned po olympiádě a světových hrách a připomněl nám, že se zde
můžeme nominovat na "World games
Akita-Japan 2001." Následoval zábavný program. Ten obstaral nejdříve čerstvě čtvrtý
freestylista na světě Reto Zimmerman a
ačkoliv se mu až překvapivě nedařilo, zaznamenal svým vystoupením pohříchu
vrchol ceremonie. Další akcí bylo totiž vystoupení místních hip-hopových tanečnic,
což by mohla být chvályhodná snaha dát
šanci místním dívkám, kdyby jsme to samé
neviděli poté ještě třikrát v podání jiných
mladých a nadějných dívek. Mimochodem
hip-hop už jsem někdy slyšel a znělo to
rozhodně jinak. Dále se tedy hodinu střídal
freestyle a tanečnice, zpestřením byla
soutěž v hodu diskem do dálky politiků a
sponzorů, kterým to pak srabácky golfákama předvedli dva němečtí golfisté. Na závěr
vystoupila jistá Němka se psem, který
bravurně chytal disky a zpochybnil tak moji
větu o Retově vrcholném vystoupení.
Mistrovství světa v ultimate a guts 2000
bylo tedy prohlášeno za zahájené a na
důkaz toho začalo v 18.30 zahajovací
utkání Německo vs. Rakousko. Tribuna i
okolí hřiště bylo plně zaplněné a pohledný
zápas měl pouze tu vadu, že Němci velmi
jasně ukázali, že si v domácím prostředí věří
a Rakouský tým v této exhibici pouze lehce
sekundoval.
Večer jsme využili osvětlení na hřišti u
"camping place" a vydatně si zaházeli, abychom pak mohli ožebračit Ivu o její třicetimarkovou Staffovskou dietu a najíst se za
ní hned tři. Takto posíleni jsme byli v klidu
schopni strávit i kapelu Fisherman s walk
band, která měla na starosti zahajovací
party. Hráli většinou hudbu, která by se dala

-- exkluzivní příloha časopisu Pasta

označit jako summer hits, tedy latinskoamerické rytmy obohacené o elektrické
nástroje k tanci a poslechu. Okolo půl
jedenácté se v nás již ozvalo reprezentační
svědomí a odjeli jsme do nedalekého
Schlachthofu do hajan.

6.8.2000

autoři Douglas a Martina

Po vydatné snídani se vydáváme na hřiště.
Ještě několik formalit v registrační kanceláři
a jdeme se trochu rozběhat a rozcvičit.
Každý sám ví nejlépe, co potřebuje.
Dvouhodinový kapitánský meeting se dal
shrnout do několika minut, stejně na víc
není trpělivost ani čas.
První hra je proti Němcům. Od 11 hodin. Za
německý coed (resp. mixed) hraje několik
známých tváří z týmu Feiklinge, který vyhrál
letošní Frisbeercup. Ostatní neznáme. My
nastupujeme bez Papáho a bez Veroniky.
Po včerejším zápase, kdy Němci smázli Švýcary celkem lehce, očekáváme, že i coed
bude podobně nadupaný.
Kdo vyhraje rozhazování, si bere obranu.
Celkem logické, po poločase bude mít útok.
Flipování vyšlo tak, že začínáme útokem
my. Němci na nás zkoušejí zónovou
obranu, ale naši ji bezchybně prolamují a
dáváme první bod. Pak už zónovou obranu
nepoužili. Ubránili jsme a dáváme další
bod. Vedeme 2:0. Němci vyrovnávají na 2:2,
pak 3:2, 3:3. Od stavu 4:3 pořád vedeme.
Asi nám připadalo, že by bylo moc dobré
vyhrát nad Němci nebo už nám docházejí
síly a první půli těsně prohráváme 7:8. Pět
minut pauza. Bavíme se o hře a v týmu je
celkem pohoda. Možná jsme trochu
nervózní z toho, že si vedeme tak dobře.
Myslím, že jsme to čekali horší.
Po poločase mají Němci útok a vedou 9:7.
Celou druhou půlku už jen dotahujeme.
Mobilizujeme všechny síly, ale nestačí to.
Prohráli jsme 13:15. Škoda, protože se nám
zapíše jen prohra, takže výsledek je stejný,
jako kdybychom nedali ani bod. Na druhou
stranu jsme spokojení, že jsme hráli tak
dobře a do dalších zápasů si začínáme víc
věřit.
Od 13.00 hrají Slováci proti HolanUanům.
Jdeme jim fandit. Bezva, vyhrávají 3:0. Asi

jsme jim moc štěstí nepřinesli, protože za
necelou hodinku zase odcházíme. Hra
skončila 6:15. Během tohoto zápasu nás
po dlouhém pátrání vystopovali Papá
s Terezkou a Liborem. Bylo opravdu těžké
nás najít, když vyvěšený rozpis už zase
neplatil.
Od 15.00 nás čeká zápas proti Novému
Zélandu.
Určitě vás zajímá jak to celé dopadlo, že jo?
Výsledek asi všichni znáte 15:12, ale…
Tomáškovi zase nepřálo štěstí při rozhazováni a tak první útočíme my. Veronika
nám poměrně dost slušně naznačila, že to
bude dost těžký soupeř. "Jsou to úplně ti
samí, co vyhráli naposledy Rimini". O to větší bylo překvapení, když jsme po 3 bodech
vyhrávali 3:0.
Následný bod dali naši soupeři 3:1. Možná
to bylo tím, že nasadili 4 ženský na lajnu.
Do té doby jsme hráli výhradně na 3 ženský
a tohle jsme nečekali, ale holky zvládly
tuhle situaci na výbornou a našim
soupeřům se nepovedlo do poločasu srovnat stav. 3:1, 4:1, 4:2, 5:2, 5:3, 6:3, 6:4, 7:4,
7:5, 7:6 a poločas skončil 8:6 pro náš team.
Taktická porada při poločase, ale bohužel
nepomohla a tak místo, abychom pokračovali ve vítězném tažení tímto zápasem,
najednou jsme prohrávali 10:8. Nevím, proč
se to celé takhle posmálo. Možná proto, že
nejsme zvyklí vyhrávat nebo prostě proto,
že byli lepší. Nevím, nechci dělat závěry.
Jisté ale je, že jsme jim nedali ani bod
zadarmo a dřeli jsme až do posledního.
V závěrečném kolečku jsme si vyslechli
jejich písničku o nás a rozdali jim malé Švejky, které těsně před turnajem namalovala
Lenka. Díky za to Lenko!
Pak hurá do sprchy a na večeři. Po skvělém
dlábu ještě na večerní zápas. Ten hráli
Japonci s HolanUany. Moc jsem se na něj
těšil, ale pár věcí, které se museli vyřídit
v informačním centru zabraly skoro celý
zápas.
Večer ještě malý pokec s Papám nad
douškem piva a hurá na kutě.

7.8.2000

autor Strom

ČR vs USA
V pondělí nás čekali další dva zápasy. Ráno
nás přivítalo zataženou oblohou, drobným
deštíkem a zápasem od devíti hodin s G.B.(
viz. Lenka P7). Poté následovala několikahodinová pauza vyplněná obědem a sledováním zajímavých zápasů. Já jsem se šel

spolu s dalšíma lidičkama podívat na open
Kanada vs. G.B. Přišli jsme chvilku před
začátkem a tak jsme měli možnost sledovat
jakým způsobem se rozhazují a rozcvičují
potencionální uchazeči o finále (zejména
Kanada). Bylo se opravdu na co dívat.
V konečném stádiu přípravy na zápas se
nejednalo o " trapné" náběhy do stran
z lajny, šlo o tvrdé, maximálně rychlé náběhy kamkoliv s obranou, rybičky nevyjímaje. Stejně tak rozhazování nebylo poněkud
fádní (dva si spolu házejí), ale opět s obranou, počítáním od sedmi a se zaměřením
na prohozy, které jim nelítaly do všech
stran, ale přesně na spoluhráče(z 90 % se
jim dařili). Podle toho také vypadala hra.
Začátek byl ostrý s rychlými náběhy, žádné
flákání zadních, pěkných 100 % týmu jezdilo na hřišti. Většina přihrávek již tradičně šla
přes zavřené strany hendlerům po šířce
hřiště, případně s plynulým posunem vpřed
s tím že téměř při každé přihrávce si někdo
došel do volnějšího středu pro delší hod
nebo pro dlouhou do zóny. Když píšu
dlouhou, mám na mysli přihrávku od
začátku hracího pole, protivítr a obranu
nevyjímaje, která byla přesně zavěšena do
zóny pro chytače. V tomto tempu hra ubíhala, neměli jsme možnost dokoukat ji do
konce neboO nás čekal další zápas.
V odpoledních hodinách se mráčky protrhaly, vykouklo sluníčko a začalo příjemně
hřát. Kolem čtvrté hodiny jsme se začali
pohybovat po hřišti, abychom se připravili
na soupeře z USA.V tomto utkání Papá
provedl drobné změny oproti standardu
týkající se postavení hráčů do hry. Došlo
k rozdělení kluků a holek do dvou skupin,
přičemž do poločasu hrála první a po něm
ta druhá. Nemá smysl vypisovat kdo kde
byl, pouze Papá nehrál neboO si v zápase
s Novým Zélandem pohmoždil achilovku a
dával s pauzičku. Já jsem hrál v prvním
poločase a základní pocit po prvním bodu
byl : "To se nedá vydržet s dvouma chlapíkama na střídání!". Následujících pár bodů
mě vyvedlo z předčasného zavržení.
Americký coed, dle mého pozorování, nebyl
těžkým soupeřem co se týče fyzického
vyčerpání (díky našim chybám k tomu nebyl
nucen), spíše než na dřinu se hrálo na přesnost hodů a sehranost týmu. Je třeba dodat,
že americké žabky byly běhavější než naše
děvčátka, která za nima občas poněkud
zaostávala (bez urážky!!!). Jakmile soupeř
zjistí kde je slabá stránka začne ji využívat.
Stejnou měrou se na konečném výsledku
podílely naše házecí a chytací chyby

(tradiční ulehčovák). Na druhou stranu se mi
hrálo s USA docela dobře, neboO americká
obrana (jakási zóna) dávala možnosti
experimentálnější hře a ne nudnému
nabíhání z lajny do "předem vyhrazeného
prostoru pro přihrávku". Všeobecně lze konstatovat, že systém lajna-jasný náběh se u
silného soupeře nedá prostě hrát. Větší
šance mají invenční hlavy, sehranost týmu
a jako samozřejmost 100 % hod či prohoz
(Máš disk? Fajn. Tak ho někam prostě hoU!
Obránce spoluhráče se dívá na něj!No problema.Opačná situace?Obránce sleduje disk?
No tak si prostě někam rozumně naběhnu
NE!!). Konečný výsledek našeho zápolení
zněl 15:4 pro USA.
Musím ještě dodat, že v tomto utkání došlo
ke zranění Šakyho, kterého při výskoku sejmul "malý Keny" takovej amíček vzhledem
připomínající boxera. Částečně vyražený
dech spolu s drobnějším pohmožděním
páteře.Nechápu.Nechápu.

7.8.2000

autor Pišča

…druhý "hrací" den. Téměř nic nás ještě
nebolí, ale bohužel hrajeme už v 9.00, což
znamená stávání někdy kolem sedmé.
Počasí je hned po ránu špatné, už při
rozcvičování mokneme. Čeká nás v pořadí
třetí zápas proti Britům. Po dvou vyrovnaných partiích z předešlého dne jsme
celkem optimisté, ale je to pěkná nakládačka. Už v poločase je jasné, že nám Angláni
nehodlají dát sebemenší šanci. Jejich
neustálé vyřvávání "Come on, GB" nám už
pěkně leze na nervy. Jejich žabky, alespoň
pokud si dobře vzpomínám, byly jedny
z nejlepších v coed.
Zápas končí 15:2. Jsme z toho pěkně
otrávení, protože jsme nehráli dobře. Máme
však dost času sledovat na vedlejším hřišti
finiš hry Irsko x Brazílie, což jsou naši
budoucí soupeři. Po třech prohrách je téměř
jisté, že spadneme do dolní skupiny (systém byl dvě skupiny po 7, kde se hrálo
každý s každým, první 4 postupovali nahoru), protože odpoledne nás čekají Spojené
státy…Hra je vyrovnaná, ale místy
připomíná průměrnou českou plácanou.
Pokud nikoho jiného, jak aspoň tyhle dva
bychom mohli porazit.
Další zápas hrajeme až v 18.00, takže
máme hromadu času. Většina z nás ho tráví
tak, že si najde nějaký dobrý zápas na
zpravení nálady. Taky je tu možnost nasednout na "Taxiboot", kterou máme jako hráči
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zdarma, a nechat se povozit po
Heilbronnu…
Jelikož se dozvídáme, že lodička v pondělí
nejezdí, jdou se někteří z nás podívat na
Slovensko x Irsko, zápas, který by měl
Slovákům přinést první vítězství. Irové se MS
účastní poprvé. Začátek však neukazuje
převahu žádné strany. Asi po deseti turn
overech skóruje konečně Slovensko, ale
Irové v zápětí bez chyby srovnávají na 1:1.
Hra nabírá obrátek a přibližně do stavu 5:4
(pro SR) je to vážně pěkný Ultimate. Slováci
dobře brání a oproti Irům (kteří mají problémy s forehandem) jsou vyházení.
Soupeřům se přesto vždy daří doplácat disk
až do zóny. Nervozita stoupá a oba týmy
začínají víc riskovat, což přináší další série
turn overů v každém bodě. Slovenský útok
se zastavuje v půli hřiště, protože všichni
běhají najednou a nedá se přihrát, situaci
řeší dlouhá na skokana Brankyho. První
půlka končí za stavu 8:5. Irové se snaží
vyhecovat, ztráta ještě není tak velká, aby
se nedala stáhnout. Další průběh zápasu je
však jednoznačný - skóruje pouze slovenská strana. Konečný výsledek 15:5.
Přesouváme se na další hřiště, kde se rozhazují Rakušanky a Japonky. Jednak proto,
abychom podpořili Slovendu Moniku, která
hraje za rakouský tým, a taky se chceme
podívat, jak hrajou malé černé Japonky
("černé" kvůli dresům). Zápas je tak trochu
daný předem a ani v jeho průběhu se
nekoná žádné velké překvapení. Přesto je
vidět, jak jednoduše lze hrát přes menší, i
když výrazně rychlejší soupeře. Rakušanky
se pokouší o dlouhé věšáky do zóny, které
bohužel většinou nikdo "nepřečte", nebo
letí do autu. Je to škoda, protože skóre
mohlo vypadat lépe (zápas končí 15:3).
Jinak Japonky splnili naše očekávání, co se
herního nasazení týče…kdo neviděl a neslyšel si jen těžko dovede představit, jaký
rámus dokáže udělat 20 malých vyhecovaných holek vřískajících (japonsky) podél
lajny. Nicméně možná také proto se japonská děvčata probojovala až do finále.
Zápas z USA, který jsme hráli večer, má za
úkol popsat kolega Strom, takže já už se
jen krátce zmíním o neorganizovaném
večerním programu asi poloviny našeho
týmu. Vyrazili jsme na obhlídku místní pouti,
která nám každý večer blikala a hrála před
naší spací halou. Pár šílenců (jmenovitě
Michal, Silva a Jitka) se odhodlalo jít na
Uábelskou atrakci s krycím názvem
"hvězdice". Myslím, že si to celkem užili a
že na požádání vylíčí své nevšední zážitky
;^]]
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(hlavně pak druhé výše jmenované děvče).
No a pak, protože už vyšla hvězda
Večernice, jsme se odebrali do naší malé
Schlachthof, na naše rezavé rozvrzané
postýlky…
Na závěr ještě pár slov, které se týkají
celého výletu do Heilbronnu: jsem ráda, že
jsem jela, a také velice překvapena našimi
výsledky. Snad PAST uveřejní všechna skóre
našich zápasů, které všem řeknou víc než
"jedenáctí ze čtrnácti". Pouze dva zápasy
(shodou okolností oba ty pondělní) pro nás
znamenaly jasnou prohru, v těch ostatních
prohraných … těžko říct, co chybělo.
Závěrečné utkání se Švédskem, o kterém se
jistě zmíní spousta dalších, bylo… krásné a
nezapomenutelné od prvního výhozu až do
posledního vítězného švédského bodu.
Mrzí mě, že se na MS přijelo podívat jen
pár lidí od nás, protože to, co tu každý z nás
odkoukal, vydá za takové 2 roky objíždění
zahraničních turnajů o české lize nemluvě.

8.8.2000

autor Marie

Říká se, že třetí den někde na dovolené, na
prázdninách apod. bývá kritický. Alespoň na
každém táboře, na kterém jsem byla nám
bylo vtloukáno, abychom byli opatrní, denní
program býval ochuzen o "akční"zábavu.
Asi proto, že jsem jezdívala na tábory dost
často, jsem si i na MS uvědomila, že se
probouzím do třetího a tedy kritického dne.
Nevím, s kým jsem se o tomto rčení bavila,
snad to byl Štěpán - pěkně jsme se tomu
zasmáli a vydali se na hřiště "za vodou".
Ono vlastně bylo na stejném břehu, na
kterém jsme byli ubytováni, ale vzhledem
k hlavnímu hřišti bylo opravdu za vodou.
Čekal nás zápas s International team. Podle
předešlých výsledků soupeře jsme usoudili,
že by nás mohl čekat přinejmenším vyrovnaný zápas. Jako každý den jsme se pořádně rozcvičili, rozběhali, rozházeli nejprve na
místě, pak i do běhu. Asi deset minut před
začátkem utkání se na naší střídačce objevil
hlouček Čechů v bílém, neboO nám Papá
sděloval, jakouže taktikou vyzrajeme na
soupeře. Pak už nám pískali začátek zápasu, takže jsme mohli začít. Jelikož Tomášek
opět prohrál flipování, tak jsme útočili.
Zpočátku jsme hráli taktiku, která na
soupeře - zdálo se - zapůsobila. Protože
jsme měli naději na vítězství, začalo hrát
tedy lepších 14(?) s tím, že pokud soupeř
bude dělat víc chyb apod., připojí se i ostatní hráči našeho týmu. Hráli jsme tedy 4
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holky na lajně - měly se střídat po dvojicích.
Zbytek kluci, přičemž ti si rozdali čísla a střídali se postupně. Po pár bodech začali hrát
už všichni, i holky si rozdaly čísla a střídaly
se stejně jako kluci. Tady se ukázalo, že si
pánové často nemohli vzpomenout, jaképak to mají číslo a pak sváděli na nás holky,
že prý je pleteme! TeU jsem si pěkně
postěžovala, takže můžu pokračovat.
Z první části zápasu jsme vyšli jako absolutní vítězové. Soupeřům jsme dovolili
pouze 2 body, zatímco ani nám 8. Celou
první půli jsme hráli s nasazením, touhou
vyhrát a s radostí, že nám to tak jde. Nebylo
moc turnoverů, pouze ve třetím bodě jsme
disk zahodili asi třikrát - ještěže soupeřovi
to padalo víc než nám! Získali jsme velké
sebevědomí, proto asi druhá část zápasu
byla úspěšnější pro soupeře. O poločase
jsme se dohodli, že zbytek zápasu budem
hrát 4 kluci a 3 holky na lajně. Dělali jsme
víc chyb, nějak jsme si asi mysleli, že máme
vítězství v kapse. Nakonec jsme tedy, nevím
jestli zaslouženě, vyhráli 15:10.
International team byl moc fajn. Byli veselí,
povídaví, ale prý si mezi sebou moc
nerozuměli - tvořili jej lidé asi z devíti zemí!
Tak jsme se s nimi vyfotili, do určité míry i
popovídali (rukama, nohama), potřásali
rukama a rozešli se do různých koutů
areálu. Odpoledne se několik Čechů
náhodou potkalo v části, která byla určena
tak trochu zábavě, informacím nebo jak
bych to popsala. Dalo se tam nakoupit
spousta frisbee věcí, vidět pár frisbee fotek,
přečíst frisbee noviny, kdo měl žízeň, mohl
se napít sodovky od frisbee sponzora a
nebo taky tady byla možnost vystřelit si
berušku. Beruška - to byla taková pěkňoučká plyšová figurka, která byla umístěna
na golfovém koši. Vystřelit si ji mohl každý
frisbee player a to za pomoci frisbee disku
ze vzdálenosti asi…. nevim… pár metrů.
Strávili jsme tam spoustu času, aby i JíOa
(učitelka) získala svojí berušku.
Pak jsem viděla část zápasu juniorek, Švédky proti Finkám. Byla to dost hrůza. Pořád
jim to padalo, nebyly si schopny vůbec
přihrát, náběhy dělaly tak, že si došly pro
disk, myslím tím, že šly ne že běžely. Každý
bod trval děsně dlouho. Pak najednou
začalo lejt jako z konve, takže se všichni
běželi schovat.
Myslíte, že tento den byl kritický? Já myslím,
že ne. Možná jenom jedna chvíle, která se
mi připomínala ještě tejden po mistrovství.
Po dešti nás totiž čekal zápas se Švédama,
o kerém moc nevím, neboO jsme se se

Štěpánem v první části zápasu jaksi srazili a
já jsem kvůli zranění byla na půl zápasu
vyřazena. Takže o tomle zápase vám
napíše MéUa.J.

8.8.2000

autor MéXa

S kolegyní dopisovatelkou jsme se dohodli,
že si vás převezmu za deště pod přístřešky
u občerstvení. Koukám že jste tu už všichni,
takže se společně vydejme na druhý břeh.
Jak totiž jistě víte, areál, kde se koná letošní
MS, se rozkládá na obou březích řeky protékající Heilbronnem. Zatímco jdeme po
lávce přes řeku, pár slov k dalšímu programu: Za hodinku si dáme zápas se Švédama, poslední utkání v naší skupině. Prý
nemají až tak silný Co-ed a zaslechl jsem
dokonce i něco o našich šancích. Máme
v týmu docela optimistickou náladu. Naše
hra a týmové působení mě zatím mile překvapují. To jen tak na okraj. Po zápase dáme
sprchu, véču ve Schlachthofu a pak hurá
autobousem na Trading night spojenou
s Carribean beach party.
Nyní už jsme ale na hřišti, takže hezky
rozcvičit, rozběhat rozházet a na ně! Zde
vás trochu ošidím a snad mi prominete
stručnost. Moji kolegové vám jistě zápasy
líčí dopodrobna a já tedy tedy budu světlá
(nebo spíš tmavá) výjimka.
Už víme, že půjdeme do spodní skupiny. Už
víme, že se Švédama budeme hrát znova,
protože zápasy ze skupiny se dole nepočítají a hrají se znova. Papá tedy nechává
zahrát každého, střídáme pravidelně a
zápas pojímáme spíš tréninkově. Švédové
mají při hře mírně navrch, ale chyby dělají
také. Brání nás pořád na jednu stranu a my
se učíme vymanit se z pasti overem.
Nejsme na to moc zvyklí, ale získáváme
zkušenosti. V dalších zápasech zkusíme
hrát jednu stranu taky. Mohlo by to fungovat.
Nasazení při hře na mistrovství světa - to je
něco úplně jiného než u nás doma v lize.
Brání se těsně, marker se "lepí" na házeče
a snaží se ho vystrašit a donutit k chybě.
Běhá se se svým útočníkem, žádný disk
není ztracený dokud neleží na zemi. I my
nasáváme toto nasazení a hrajeme líp.
Jdeme po disku a v tomhle zápase se nám
to bohužel nevyplatilo. Jeden z našich hráčů
srazil Marušku, když se oba snažili chytit
disk. Jeden běží z boku, druhý nabíhá z
lajny a následuje nepříjemná srážka, po
který Maruška chvíli neví, čí je. Je z toho

zamotaný dech a vyražená hlava. Pardon.
Vyražený dech a zamotaná hlava. Maruška
dnes už nehraje, za to si vyzkoušela
zdravotnický stan.
Zápas jsme prohráli 9 - 15. Myslíme na
odvetu, zatímco nám Švédi v kolečku
rozdávají jejich speciální bombonky. Prý
jsou ve Švédsku velmi oblíbené. No, asi
bych se radši příště napil mořský vody.
Bonbonky byly obalený solí - správně protikřečové. Příště už si ale nevezmu.
Takže si jdu dát sprchu, tak mě na chvíli
omluvte. Sprchovat se s váma všema nebudu. Zatím se přepravte do Schlachthofu a
dejte si večeři. Můžete si vzít jídla co se
vejde na talíř a ještě si jít přidat. Pozdravujte
pani u záchodů, co se snaží vybírat
drobásky.
Takže všichni najedený? Jdeme na autobus,
nejdřív musíme jet zpátky na hřiště. Party se
koná v průmyslové části Heilbronnu, prý v
bývalé tovární hale. Ze hřiště jezdí speciální
autobus, takže to máme s přestupem.
Hm, zvenku to vypadá docela pěkně. Party
už se asi rozjela, tak vemte trička mikiny,
začneme na trading night. Až vás přestane
bavit kšeftovat, užívejte si party, dáváme si
rozchod. Ahoj zejtra na hřišti.
Co to na mě zkoušíte? Já přeci nemůžu za
to, že jste tam nešli a nevíte, jaký to tam
bylo! Tak tedy dobře, ale nebudu to říkat
každýmu zvlášO.
Ozbrojen tričky, mikoškou a dvěma plechovkami piva, dorazil jsem na trading
night. Nejdříve jsem se s nadšením vrhnul
do vřavy a obhlížel nabídku. Nabídka byla
široká a lidí čím dál víc. Za chvíli mě to
přestalo bavit a radši jsem se stáhnul na
domácí půdu. Proč se drát mezi lidma, když
nakonec přijdou sami? Takže jsem většinu
trading night strávil hezky za pultíkem,
speakoval, prodával, nabízel a měnil. Tričko
za tričko, tričko za disk, další tričko z ruky do
ruky a mám po výbavě. Prdí trička šly taky
dobře, Sedma podcenila zájem o spermie,
twisting babies zase tolik nešly. Opičí
designy se tuším líbily, zimnice přišla
s kvantitou ale dost toho zase vezla domů.
Kdo si trading night opravdu užil byl Štěpán.
Své věci vytradoval jako rozcvičku a pak už
fungovalo heslo: "Potřebujte něco vyměnit,
sehnat? Řekněte Štěpánovi". Dotyčný se
vždy na chvíli objevil u našeho stolku,
vyrchlil ze sebe nabídky, velikosti, kontakty
a požadavky, vyslechl si odpovědi a zase
zmizel. Na každém rameni přitom měl alespoň dvě trika, myslím že jeho nebylo ani
jedno. Každopádně poslední trade vyřizoval

během finálového dne (alespoň poslední, u
kterého jsem byl).
Ostatní věci ten večer už mě tolik nezaujaly.
Trading night pomalu skončila a dav se přesunul na beach party. Ta byla v jiné místnosti, do které jsem nakouknul, klasifikoval
hustotu lidí na metr čtvereční jako nepřijatelnou a pomalu se vydal na autobous
k domovu. Jinými slovy jsem se vypařil
docela brzo, ale ještě než jsem po perném
dni usnul, prošla kolem mého lehátka většina našeho týmu.
Tolik tedy úterý 8.8.2000 - MS Heilbronn.
Neodpustím si ale ještě trochu mých pocitů
o celém mistrovství. Užil jsem si ho. Byl
jsem mile překvapen atmosférou v našem
týmu. Za celý týden nálada ani jednou nezhoustla a to i přesto, že jsem k tomu několikrát osobně celý tým vybízel. Nebyli jsme
nejlepší kámoši jenom proto, že jsme spolu
na MS, ale dokázali jsme se snýst oproti
pesimistickým předpovědím. A když jsem
v našem druhém zápase se Švědy viděl na
lajně řvát "Češi jedem!" lidi, od kterých bych
to vůbec nečekal, nepřišlo mi až tak podstatný, jak ten zápas skončil. Díky těm, který
tam byli se mnou a díky těm, který nám
pomohli tam jet.

9.8.2000
autor Tomášek

ČR - Rakousko
Duel mezi námi a Rakouským coed byl na
řadě ve středu odpoledne. Rakušani
skončili ve své skupině pátí tzn. první
nepostoupivší do horní skupiny. Proti několika z nich jsme už hráli v Bratislavě, kde
hráli samí chlapi a my jako co-ed, a tak
jsme věděli, že máme na to je porazit. Na
začátku jsme se dohodli že budeme bránit
vždy jen jednu stranu a pokud se nám
bude dařit a bude-li zápas vyrovnaný stáhneme počet lidí na obranou a útočnou
sedmu.
Úvodní flip jsme jako nemnohokrát vyhráli a
začali jsme obranou, ubránili a dali bod. Na
podruhé Raci (rozuměj Rakušani) chybku
neudělali a srovnali na 1:1. Další tři body
vypadali asi takhle: raci- výhoz, my jeden až
tři turnovery, raci bod. Rázem prohráváme
1:4. Začátek nic moc. Potom byla řada na
nás, dělali sme méně házecích chyb,
podařilo se nám několikrát ubránít rakouský
útok, až jsme srovnali na 5:5. A navíc jsme
dali další tři body, kdežto raci pouze dva a
tak jsme vyhráli poločas 8:7. O poločase
papá určil kdo bude chodit na obranu a
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kdo na útok a kdo bude vstupovat do hry
jen zřídka..
Protože jsme vyhazovali na začátku hry, teU
jsme měli výhodu útoku, a tak jsme mohli
zvýšit náš hubený náskok o další bodík.
Začali jsme tedy s útočnou formací, ale… je
srovnáno. Na další útočný pokus tedy nastoupili obránci, dali bod a navíc další útok
ubránili a dali sami bod, vedeme 10:8.
Řada je opět na útoku, ale… Nastupuje
znovu obrana, dává jeden bod, druhý
dostane. Na další důležitý bod za stavu
11:10 se chystá útok, ale… raci srovnávají.
Bohužel při dalším útočném pokusu
neuspějí ani obránci, prohráváme o bod.
Konečně se útočníkům v dalším bodě daří
prolomit smůlu a po třech turnoverech a
dvou obranných zákrocích srovnáváme,
navíc i obránci splní svůj úkol a přidávají
další bod opět vedeme 13:12. Raci ovšem
bezchybným útokem srovnávají. V útoku
jsme opět udělali házecí ale… a i když se
nám podařilo ubránit děláme další ale… a
raci vedou o bod. Další bod musíme dát a
vynutit si prodloužení jinak je s námi amen,
hraje se do 15. Na hřiště vysíláme útočníky.
Jedno ale… raci ještě kousli a zahodili, ale
druhé ale… už potrestali a vyhráli 15:13.
Byla to škoda protože to byl náš do té doby
nejlepší předvedený výkon a nejvyrovnanější, tím myslím hlavně druhý poločas,
který se nám většinou nedařil. A to se projevilo také tady i když ne tak markantně, asi
jste si všimli těch několika "ale…", za celý
zápas jich bylo 24, 9 v prvním poločase,
zbytek v druhé, z toho deset od stavu
11:10, tedy v úplném závěru. Ale… jsem
také psal jen u útoku, kterému se nepodařilo dovést útok až do bodového konce
čímž nesplnil svou úlohu. Čím to? Může to
být nesprávným odhadem kdo má jít do
útoku a kdo do obrany, ale spíš špatnou
fyzičkou a únavou v závěru, která způsobila nesoustředění a chyby. A jak jsme zápas
ohodnotili? Po každém zápase se uděloval
soupeřům spirit na stupnici od 1-10. Raci
dostali plný počet.
Nakonec bych ještě poděkoval papámu a
jeho dceři Tereze za zapisování a zapůjčení
statistiky.

a ještě
Tomášek
Unterländer Volkfest
To je slavnost národa, lidu, obyvatele, hejna
ptáků, roje včel (Č-N slovník) měla ve zdejším kraji již 74 pokračování. Vám, kteří
;^]]
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nemáte představu co se na takovém festu
děje nebo může dít se pokusím tuto
událost vylíčit. Ti co již něksy navštívili
Mnichovský Oktoberfest to mají mnohem
jednodušší, neboO ten první je taková malá
předehra toho druhého.
Jde o to, že na jednom place jsou ohromné
stany až pro dva a půl tisíce lidí, ve kterých
teče pivo ne po půllitrech, ale po litrech, a
aby toho nebylo málo, tak ani to pivo není
jen tak ledajaké, je speciální FEStovské,
obohacené alkoholem. V každém tom
hangáru pak hraje jedna kapelka německé
národní pecky. A Němci pijí, a pijí a zpívají
a baví se a křičí jeden na druhého a tancují a zpívají a pijí.
Tady v Heilbronu mají sice stan jenom
jeden, ale mají v něm také dva a půl tisíce
míst, obohacené pivo, okolo pouO, kapelu a
navíc ve středu samé frisbijáky, kteří mají
povoleno téměř cokoli (aO už hody ma
dálku, freeestyle, prostě cokoli si s diskem
vymyslí).
Tak si to představte jak přicházíte do toho
ohromného stanu plného lidí, kapela
vyhrává, pěvci pějí, tu najednou proti vám
letí ohromnou rychlostí disk, sotva se stačíte
skrčit, to si partička pod podiem opravdu
zkouší kdo dohodí dál. Od organizátorů si
vyzvednete poukázky, které obratem
vyměníte za pivo a usedáme k jednomu
stolu, zatím se bavíme pouze pohledem na
tem mumraj. Kousek od nás partička
Slováků freestyluje, jde jim to docela dobře.
Naproti na druhé straně stanu stojí Němci
na stolech a hrají flubberguts. Angláni
dokonce hrají na hřišti ze čtyř stolů pičky.
Taiwanci jsou samozřejmě také na stolech
a hrají přes dva stoly novozélanUanů guts.
Kiwi se sice trochu bojí, ale jinak se dobře
baví a pomáhají chytat odražené disky. Ani
my neváháme, objednáváme si další litr
lezeme na stůl a s pohupováním do rytmu
hrajeme huckysack. A tak nějak zábava
pokračuje, až do pozdních večerních hodin.
Všude je vidět smích, drštičky od ucha
k uchu, tupláky a frisbee.
Tak asi takhle si to organizátoři představovali, i mě se ta představa docela zamlouvá.
ve skutečnosti ve stanu je sotva stovka lidí,
disky zatím nikde, tak se alespoň někteří
uspokojují tancem na lavicích, stolech i
zemi. Ale co to? Ještě se to tu řádně nerozjelo o už se nás obsluha snaží vystrnadit
hned po prvním pivu, že prý už končí. No to
se nedá svítit třeba někdy příště, třeba
v Blšanech.
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autor Sylva

Svět již šuměl rutinou každého všedního
dne a město Heibronn, kdesi na západě
Německa, se probouzelo do dalšího frisbeejového rána. Dnešní den byl vyjímečný
tím, že všechny zápasy začínaly o hodinu
později kvůli včerejší Beach party spojené s
trading night. Navíc náš první zápas začínal
až ve dvě hodiny odpoledne a tak nás
čekalo poklidné ráno se spoustou času na
snídani. Také jsme si konečně udělali čas
na teoretickou přípravu, která se doteU
odehrávala vždy jen před a po zápasu a
která se obvykle týkala pouze toho jednoho utkání. Tentokrát jsme rozebírali hru a
náladu v našem teamu celkově. Papá nás
svolal do kroužku a každý měl příležitost
vyjádřit se k organizaci turnaje, k naší hře,
k poznatkům ze hry soupeřů a k atmosféře
celého turnaje. Z celého sezení vyústilo
několik zásadních pravidel, která jsme se
dohodli dodržovat po zbytek turnaje.
1. nenadávat si za chybu
Každý o své chybě ví a štve ho to samotného (předpoklad je, že chybu neudělal
schválně; asi nikdo z nás by nedělal chybu
naschvál i když to tak někdy vypadá) a tím,
že na něj někdo vyjede, tak mu vůbec
nepomůže, spíš právě naopak a příjemné
náladě v týmu to také nepřidá. Když hráč
upustí disk nebo ho odborně zapaří, je lepší
na něj z lajny volat, jak má nejlépe bránit a
ne zakřičet jeho jméno s patřičným vyčítavým přízvukem. Dohodli jsme se říkat si to
co bylo správně a pár povzbuzujících slov
motivujících do další hry.
2. bránit stále k jedné straně
V předchozích zápasech se naše obrana
(otáčení obrany po každém hodu tzn. nutit
soupeře přihrávat stále přes prostředek
hřiště) ukázala jako málo účinná a naopak
obrana soupeřů (držení stále stejné strany)
nám dokázala pěkně zatopit. Od této chvíle
si vždy na lajně řekneme, která strana se
bude pořád bránit a při respektování všech
hráčů je velká naděje na pronikavé zlepšení
obrany.
3. těsnější osobní obrana
To platí po celou dobu obrany, držet se
útočníka "zuby, nehty" a když vidím reálnou
možnost srazit disk, jít proti němu a ne jen
slepě vát za útočníkem. Těsná obrana se
také týká situace, kdy bráním útočníka s
diskem. Získaná zkušenost z předchozích
zápasů jasně ukazovala velmi těsnou

obranu soupeřů, často až na hranici
pravidel. S tím souvisí další bod.
4. nebát se hlásit fauly, piky, kroky,…
Zaznamenali jsme ohromný rozdíl oproti
české lize, kde na jeden zápas připadají v
průměru tak dva fauly, dva piky a jedny
zahlášené kroky. To zde připadalo tak na
jeden až dva body. Soupeři se neostýchali
při jakémkoli náznaku překročení pravidel
cokoli nahlásit. Hlášení či nehlášení zde
vůbec nesouvisí se spiritem. Když prostě
nesouhlasím, řeknu "contest", a hraje se
dál. Takže nebát se oprávněně hlásit
soupeři, když třeba neohlášený pik může
znamenat rozhodující bod.
5. rychlý break po turn-overu
Naše dosavadní chování po T.O. vypadalo
tak, že všichni běželi přes hřiště postavit
ukázkovou lainu, poslední si pomalu došel
pro disk a vysloveně jsme dávali šanci
soupeři pěkně si postavit obranu. Zlepšení
mělo vypadat tak, že nejbližší hráč popadne
disk a pomocí náběhů ze zadu "hoU a běž"
disk fofrem dostanou do zóny ve dvou
nebo třech lidech.
6. po výhozu spěchat bránit
Po našem výhozu si dát pěkný sprintík,
ideálně abychom měli postavenou obranu
ve chvíli, kdy útočník chytá disk a rozehrává.
Nutnou podmínkou je samozřejmě pěkný
výhoz, který se dlouho snáší a ideálně
dopadá do zadního rohu zóny.
7. vyhrát druhý poločas
Rozborem našich zápasů vyplynulo, že
první poločas hrajeme mnohem lépe než
druhý. S dobrým soupeřem jsme po první
poločas drželi krok, ale v druhém jsme
začali ztrácet. Nezdá se že přímou příčinou
by byla špatná fyzická kondice a s tím související unavenost. Neúspěch druhé půle je
třeba hledat v nervozitě ze zápasu kde
jsme měli určitou šanci vyhrát. Jak se Filip
trefně vyjádřil "nebát se vyhrát".
Později se ukázalo, že naše taktická porada
nebylo pouhé žvatlání do větru. První ovoce
přinesl hned náš další následující zápas s
týmem International. S tímto týmem jsme
již absolvovali jeden zápas za skóre 15:10.
A dnes jsme s převahou a hlavně s rozvahou vyhráli 15:5. Skutečně jsme se snažili
dodržovat, to co jsme si ráno řekli. Podle
mého názoru velmi zabrala obrana jedné
strany. Int'l jako méně zkušenější tým měl
problém s náběhy většinou na námi bráněnou past. Skoro žádný hráč si nedovolil
dostat se z této svízelné situace overem
letícím přes celou šířku hřiště do zavřené
strany, jak tuto situaci obvykle velmi účinně

řešili pokročilejší týmy. V útoku se zase
velmi dobře osvědčila rychlá reakce po
turn-overu.
Je příjemné psát o zápase který jsme měli
víceméně předem v kapse. Nicméně tím
poněkud ztratil na dramatičnosti a bojovné
náladě doprovázející ostatní utkání.

10.8.2000

autor Tomáš

Mezi dnešními zápasy našeho celku jsem
se díval na poměrně nervózní zápas
Kanada-Německo v divizi open, ve kterém
bylo nepočítaně hlášených faulů a jiných
přestupků. Nejvyšponovanější okamžik
celého zápasu nastal, když si jeden
něměcký hráč nahlásil už po několikáté faul
a snad se ohnal po soupeři diskem, to jsem
tak dobře neviděl. Soupeř na to reagoval
tak, že na něj naskočil hrudníkem, jako by
ho chtěl zastrašit. Stadionem se rozezněl
nesouhlasný pískot. Kanada tento zápas
vyhrála 15-9.
No a pak přišel náš zápas s Brazílií do
kterého jsme nastupovali se sebevědomím
a vidinou snadného vítězství. Výcházelo to
s toho, že jsme před tím viděli zapás Irska
a Brazílie, zároveň z našeho snadného
dopoledního
vítězství nad Irskem. Začátek zápasu
probíhal hladce podle našich předpokladů a
první poločas jsme vyhráli v celku hladce.
V druhém poločase jsme po několika
soupeřových uspěších ztratili nervíky a
brazilci začali dotahovat. Naše hra začala
být velmi nervózní a disk nám padal
z rukou, aO jsme dělali co mohli. Soupeři
začali nasazovat pouze své nejlepší hráče a
myslím, že začali doufat, že nás dotáhnou.
Naštěstí pro nás jsme my měli dostačující
náskok a tak jsme zápas dovedli o
vítězného konce 15-12.
Večer hrála znovu Kanada tentokrát
s Japonskem v open. Již to nebyl tak
"špinavý" zápas jako z Německem. Byl zajímavý pohled sledovat, jak o hlavu či dvě
menší japonský klučina přeskakuje
dvoumetrového
kanadského
klacka.
Kanada nakonec vyhrála 15-10, po
vítězném bodu jsem dokonce viděl, jak se
japonský hráč, který bránil skórujícího
KanaUana rozbrečel. Tak to prožíval, ne
jako český hráč, který se jenom otřepe a jde
na pivo.
No a večer jsme byli zváni na folkfest, ale
jediné co si pamatuju, že jsem přišel na
ubytovnu, upadnul do postele a ...

11.8.2000

autor Kristína

Probouzím se skřípěním tisíců per
v drátěnkách postelí, stejně jako v předchozích sedmi dnech a tajně doufám, že
ještě nemusím vstávat. Bohužel je sedm
hodin, a tak hurá do našeho posledního
hracího dne. Jako obvykle nestíháme, takže
se na hřišti všichni setkáváme 30 minut
před zápasem. Švédové si asi přispali,
protože se objevují chvilku po nás. Hned
začínají velmi intenzivní společnou
rozcvičku, zatímco na naší straně to tak
trochu vypadá, že máme moře času anebo
, že nějaké rozcvičení ani nepotřebujeme.
Stejně jako vypadala příprava na zápas, tak
pokračovala i samotná hra.
Dalších asi 100 minut (vyčerpali jsme celý
časový limit) po hřišti pobíhalo sedm
českých jednotlivců, kteří si mysleli, že mají
na sehraný a společně pracující švédský
tým. Nedbali ani marných pokusů několika
lidí stojících podél lajny a pokoušejících se
udílet, řekla bych docela dobré, rady.
Něco se nám přece jenom dařilo. I když to
tak na většině tuzemských turnajů nevypadá, naše obrana byla o hodně lepší než
útok. Bohužel pro všechny kolektivní sporty
a pro ultimate zvlášO platí, že pokud se na
hřišti 6 lidí přilepí na své útočníky jako stín
a jeden na hřišti vlaje, tak se kupodivu nic
neubrání, teda když nejsou soupeři moc
natvrdlí. No, a když se tvrdě ubráněný disk
hned vzápětí ztratí, protože by chytající
musel vyvinout trochu více úsilí k jeho
chycení, tak se prostě vyhrát nedá. Hrajeme
celkem dobře technicky, až na vyjímky nám
soupeří moc neutíkají, ale z hlediska taktiky
a kolektivního ducha, o chtění ani nemluvím, nás seveřani i jiní převyšují tak o dvě
hlavy. Dohromady se nedáme dokonce ani
v poločase, kdy na poslední taktické poradě
zase nejsou všichni.
Mohli jsme mít doma konečně švédský
skalp, ale oni rozhodně chtěli vyhrát víc, a
také se o to víc zasloužili. Prohráváme
16:14.
Vlastně, abych se nepletla, tohle byl snad
jediný zápas, kde se ten společný duch
vytvořil, ale byl velmi těkavý, tak vydržel
vždycky jeden bod a poté se ihned rozplynul nejméně na dalších 5 bodů. O ostatních zápasech se dočtete jinde, ale myslím
si, že jsme vyhráli zápasy pouze s těmi
soupeři, kteří na tom byli herně a technicky
o dost hůř než my a pokud se náš přístup
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nezmění, tak to tak také zůstane, protože
na týmy na stejné úrovni mít nebudeme.
V Německu jsem asi také přišla na to , proč
PL vyhrávají českou ligu, i když netrénují.
Oni vždycky přijedou jako tým, a tak také
hrají, ostatní proto nemají žádnou šanci je v
rozhodujících zápasech porazit. Když se to
náhodou někomu povede /třeba TM), tak
proto, že na chvíli zapomenou sami na
sebe a myslí jenom na vítězství týmu.
To bylo poslední naše představení
v Heilbronnu, a proto jsme si už dál mohli
užívat zápasy těch lepších a lepších.
V prvním semifinále OPEN se setkaly týmy
USA a Německa. Fanoušci vytvořili
bouřlivou atmosféru a domácí hráči si
opravdu nemohli přát víc. Ale Amíci hráli
lépe, udělali v zápase jenom 6 turnoverů, a
v druhé polovině jen jeden (zkuste to někdy
spočítat u nás). USA hrálo na Němce dlouhé
hody do zóny a rychlou hru hoU a běž,
proložené velmi dobrou obranou, při níž
nebyla o rybičky nouze. Němci se na
chvilku chytli, ale ne na dlouho a v poločase
bylo skore 8:4. Typický německý útok jak
ho známe, jako by nefungoval, dlouhá
přihrávka na midla se totiž buU nedala
hodit pro těsnou obranu nebo byla ubráněna přesnou rybičkou. Dalších 6 bodů na
každé straně přibylo bez turnoverů a
poslední bod byl po dlouhé tahanici pro
USA, které vyhrálo 15:10.
Ve druhém semifinále se potkala Kanada a
Švédsko. Tyto dva týmy spolu již hrály ve
skupině, kde vyhrála Kanada. I tentokrát
byla hra velmi vyrovnaná, stejně jako
rozložení fanoušků okolo hřiště. Bohužel
tak třetinu času zabraly dohady, které se
strhly vždycky při jen trochu nepřehledné
situaci a někdy i úplně zbytečně. Asi to
mohl být docela pěkný zápas, ale byl tak
rozkouskovaný, že se diváci chvílemi i
nudili. Kanada nezopakovala svou výhru a
prohrála 16:14.
Do finále GUTSU se dostali obvyklí soupeři
Taiwan a Japonsko (v Taiwanu je Guts
skoro národním sportem). protože oproti
kvalifikačním zápasům bylo skóre do 21
bodů a hrálo se na tři sety, trvalo finále
skoro 3 hodiny. Ti, kdo vydrželi až do
konce, viděli výhru Taiwanu 2:1 na sety a ti,
kdo nevydrželi, mohli s nimi vítězství oslavit na večerní party. Slavili opravdu hodně.
Vyvrcholením předposledního hracího dne
bylo finále MASTERS, které mělo stejné
složení jako první semifinále OPEN, USA vs.
Německo. První polovina zápasu byla
vyrovnaná a skončila 8:7 pro Němce, ale
;^]]
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poločas pomohl více masterům z USA a
druhou polovinu vyhráli 10:5 a celý zápas
17:13. Bylo to trochu pomalejší a nudnější,
než zápasy OPEN, ale bylo se na co dívat.
Večer jsme si mohli vybrat mezi venkovní
akcí. kde se předváděli psi a jejich páníčci
v soutěži, který pes chytne disk ze vzduchu
a uběhne při tom nejvíc metrů. Psům to šlo
docela dobře, ale házecí schopnosti
majitelů (spíše majitelek) byly dost špatné a
s tím chudák pes nemohl nic dělat. Další
možností bylo jít na typickou diskotéku
v německém stylu. Stihli jsme obojí a to
proto, že disko party se konala skoro
v našich postelích a nic jiného nám nezbývalo.

12.8.2000

Štěpán

DĚJSTVÍ POSLEDNÍ: Finálový den
Vzhledem k páteční party bylo vstávání tentokrát o poznání těžší, přesto jsme již okolo
desáté byli všichni u hlavního stadionu a
čekali na první finálové zápasy. Jelikož
v sobotu šlo především o ty, omezím se
pouze na jejich popis.
Všechna finále se hrála 120 minut nebo do
sedmnácti, v případě nerozhodného stavu
po skončení času do devatenácti bodů.
Každý tým měl tři dvouminutové Time outy
na poločas, desetiminutový poločas nastal
s devátým bodem. Poprvé za mistrovství se
důsledně hlídal třímetrový prostor za okrajovými lajnami, do kterého směli pouze oficiální fotografové (+ pochopitelně ti, co se
oficiálně alespoň tvářili). Finále juniorských
divizí, masterů a finále Guts se již odehrály
v pátek, na dnešek zbývaly finále tři: coed,
women a open.
Finále první: Divize COED (MIXED) - USA
vs. KANADA
nálada před zápasem: KanaUané drillují
v zóně, Američané o čemsi diskutují...
rozhovor s náhodnou kolemjdoucí:
PAST: Jak se těšíš na finále?
KRISTÍNA: Hrozně. Nemáš tam kazetu, viU?
Tak to vypni.
hra:
KanaUané nevyužívají šance skórovat první
a při nejistém dumpu kousek za polovinou
hřiště ztrácí disk. Američané pomalu dostávají disk k zóně, pět lidí se tísní vevnitř a
dva rozehrávají před zónou. Kenny (č.44) se
dere ven přes svého obránce, který si hlásí
faul. Hra se zastavuje, čehož Kenny využívá,
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aby vychrlil pár instrukcí směrem k zóně a
jelikož mu disk zůstal, po checku jej jen
lehce hodí na hráčku, která uposlechla a
naběhla si do pravého rohu zóny - 1:0
Kanadský hráč neudržel ve skoku disk v
zóně, Amerika odpovídá dlouhou přihrávkou, hlásí si faul a v zápětí kazí přihrávku do
šířky, KanaUané však opět nevyužívají a
Američané tentokrát bez problémů dlouhou
přihrávkou skórují - 2:0
Američané volí v dalším bodu částečně
prostorovou obranu. Na to ovšem Kanada
zná odpověU, prohazuje soupeře overy
přes šířku hřiště aby vzápětí dlouhou
přihrávkou bodovala - 2:1
Několik odvážných obranných zákroků
nezkazilo americký jistý bod - 3:1
Ještě před polovinou hřiště ztrácí KanaUané
disk, Američané odpovídají dlouhou
přihrávkou do autu, hlásí si faul a na
podruhé již zvyšují na 4:1
Magický tříbodový náskok americký tým
poněkud uspal, čehož KanaUané opakovaně využili zvýšeným nasazením v obraně
a vyrovnali na 4:4
Američané střídají zraněnou hráčku, čehož
KanaUané využívají i pro své střídání.
Následný bod je jako z instruktážního
videa. Američané staví lajnu, přední hráč
zkouší na dlouhou, zezadu si běží hráč k
disku, ostatní stojí a přihrávka letí do volného prostoru, kam si pro ni hráč z centra
lajny pohodlně dojde a jelikož je kousek
před zónou, snadno přihrává na bod - 5:4
Následuje první vážnější zranění. Američané
se velmi tvrdě obuli do obrany a poté, co již
jeden KanaUan chytil disk, z výšky na něj
spadl Američan a....no ostatně zeptejte se
Shuckyho, jak bylo tomu vespod. Přiběhli
zdravotníci, nebohého KanaUana odnesli a
my jsme se jenom mohli dohadovat, jestli
má vykloubené rameno nebo zlomená
žebra. Nicméně KanaUané zužitkovali svou
zlost v dlouhé přihrávce a opět vyrovnali na
5:5
Američané zahazují dlouhou přihrávku,
KanaUané oplácí stejnou mincí a Američané
tentokrát bodují, pak po několika turn
overech opět, aby v dalším bodě rychle
ubránili a získali tak náskok 8:5
POLOČAS - 9:6
Na začátku druhého poločasu Američané
chybují hezky myšlenou přihrávkou do volného prostoru, ovšem do autu, a ztrácí tak
výhodu útoku po poločase, Kanada tedy
snižuje na 9:7
Američané odpovídají rychlým bezchybným
bodem s jediným dumpem - 10:7

Tímto bodem Američané naznačili směr,
jakým se bude odvíjet druhý poločas.
KanaUané začali ztrácet disk nepřesnými
přihrávkami a Američané toho s chutí
využívají; po sérii Kanadských chyb a
Americké vyrovnané hře tedy 14:7
KanaUané konečně nekazí a po rozehrávce
přes šířku hřiště trpělivě bodují přibližně na
15 přihrávek - 14:8
Nervozita Kanadského výběru se opět projevila, když zahodili disk při rozehrávce a de
facto tak darovali Americe nepříjemný předposlední bod - 16:9
O tom, že KanaUané jsou stále ve hře, nás
přesvědčil jejich 10. bod, o nějž se zasloužil
podhozený forhand přes půl hřiště a
následná snadná přihrávka do zóny - 16:10
I další bod dostávají KanaUané šanci díky
nezdařené dlouhé přihrávce, tuto šanci
ovšem trestuhodně zahodí hned při
rozehrávce a Kenny nás tak mohl nechat
vzpomenout na náš zápas s USA, když na
poslední bod přihrával okamžitě po sebrání
disku, a to asi na půl metru.
USA:KANADA.....................17:10
srovnávání: Pokud bych měl subjektivně
srovnat hru mistrů světa s hrou našeho
výběru, překvapivě nenalézám mnoho
rozdílů. Nejsou k vidění žádné nečekané
taktické varianty, hráči se dokonce občas
navzájem pletou, nabíhají do stejné strany,
v zóně jich je jak sardinek apod. Když
pominu házecí jistotu, i když ta s následujícím také souvisí, napadá mě především
práce s prostorem. Jak mistři, tak vicemistři
si prostě hodí všechno. Vidí-li hráče, který
běží do volného prostoru, tak mu hodí klidně takovou mrchu, za kterou by si v
Čechách vyslechli spoustu nehezkých slov.
Jenže ono to - tedy alespoň v bezvětrném
počasí - funguje. A když to nezafunguje,
vlastně se nic neděje; jenom turn over. A že
jich ve finále MS bylo požehnaně.
Finále druhé: Divize WOMEN (DÁMY) KANADA vs. JAPONSKO
hra:
Do zápasu vstupujeme za stavu 6:2 pro
Kanadu. KanaUanky hrály do této doby
prakticky bez turn overů, při sedmém bodu
ztratily disk čtyřikrát, pokaždé jej však vybojovaly zpět díky obraně, kterou chyba
povzbudila k ještě většímu nasazení.
Kanadské hráčky si od začátku byly
vědomy své výškové převahy nad drobnými
Japonkami a využívaly ji v dlouhých
přihrávkách do soubojů.
Tak nějak jsem se při tomto zápase zaměřil

na počet turn overů s tím, že budu čtenáře
šokovat neuvěřitelně nízkým číslem.
Bohužel mi KanaUanky tuto radost
nedopřály a ke konci prvního poločasu
začaly disk stále více zahazovat. Poprvé
však Japonky chybu KanaUanek využily ke
snížení náskoku na 8:3
POLOČAS - 9:3
Do začátku druhého poločasu útočily
Japonky a skutečně snížily na 9:4
Vzápětí si velmi pěknou zónovou obranou
vynutily chybu KanaUanek, kterou ovšem,
patrně jim to dnes nebylo přáno, opět
nevyužily a disk zahodily hned první
přihrávkou. KanaUanky reagovaly dlouhou
přihrávkou, při které vyvrátily obecně sdílenou domněnku, že co Japonky nepobraly
na výšce, to pobraly na rychlosti, a nabíhající útočnice Asiatku v klidu předběhla a
skórovala na 10:4
O bod později, tedy za stavu 11:5, Japonky
opět zkouší svou zónovou obranu, zatlačují soupeřky do zadní části zóny, pak ovšem
KanaUanky obranu prolamují, získávají
rychle spoustu území a na závěr zasekávají sekyru do země. Následuje tolik turn
overů, že si KanaUanky musí vzít (již několikátý) Time out, aby se trochu uklidnily. Po
Time outu Japonky svou zónovou obranou
opět donutí soupeřky k chybě, aby jim disk
závěrečným hodem do zóny vrátily.
Tentokrát si již KanaUanky s Japonskou
obranou poradily - 12:5
Za tohoto stavu se toho nemohlo moc
změnit, KanaUanky tedy vydržely a staly se
mistryněmi světa pro rok 2000. Bohužel
neznám konečný výsledek tohoto zápasu,
nicméně věřím, že se jej na stránkách Pasti
máte možnost dozvědět.
Finále třetí: Divize OPEN - USA vs.
ŠVÉDSKO
několik slov: Finále nejprestižnější kategorie
bylo povedené hned v několika ohledech.
Už od začátku lákala podívaná na finálový
střet Evropy a Ameriky, přitom podle mne
agresivnější týmy jako Kanada, Německo,
možná i Japonsko bojovali o nižší příčky,
takže zápas sliboval hru čistou a
spiriOáckou. Nejen, že se toto očekávání
splnilo, ale finále bylo napínavé (a tedy
velmi bojovné) až samotného konce. Do
třetice Vám zde předkládám jeho "psaný
rozhlasový přenos."
hra:
Do hry vstupujeme za stavu 2:3 pro Švédsko, útočí Spojené státy. Při pokusu o
dlouhou přihrávku si hlásí faul, poté však

disk zavěsí do vzduchu, odkud ho sbírá
Švédský již útočník. Po následné nepříjemné srážce Američana hlásícího si pick se
Švédem, který právě dobíhal s chyceným
diskem, Švédové musí vystřídat (vypadá to
na nepříjemnou ránu do hlavy) a ocitají se
před zónou. Američané jim nechávají
poměrně volnost na dumpy a tak po
krátkém dobývání zatne Švéd odvážného
overa do zóny a zvyšuje na 2:4
Američané si berou Time out. Následují dva
rychlé Turn overy a hra se zastavuje, jelikož
na zemi leží další zraněný Švéd a opatrují
ho zdravotníci. Po vystřídání si zopakujeme
oblíbenou dvojkombinaci dlouhá přihrávka
do autu - faul, Švédové brání velmi těsně,
zazní zde kroky při chytání disku, další faul
při odhodu, pak ovšem již Američané v
klidu skórují přes hráče, jehož obránce si
udělal neúspěšný výlet k pomaleji letícímu
disku - 3:4
O bod později se Američané ocitají v třetí
čtvrtině hřiště a švédská zóna stále zeje
prázdnotou. Ačkoliv to znamená poměrně
slušnou koncentraci lidí na malém prostoru,
nikdo se nikomu neplete a v zóně se
útočníkům otevírá veliký prostor pro náběh.
Je z toho hezký bod; v momentě chycení
disku jsou v zóně všehovšudy dva hráči 4:5
Švédové opět předvádějí bod, proti němuž
obránci zkrátka nemohou nic namítat - 4:6
V dalším bodu Američané využívají
okamžitě volnější obrany a bodují opět přes
poachujícího obránce, který se sám snaží
pokrýt prostor - 5:6
Američané nasazují prostorovou obranu přibližně 3-2-2, nejde však o klasický zámek ,
jak ho známe. Zpočátku se zdá, že pro strojově přesné švédské hody je tato obrana
hračkou, pak ovšem letí disk ke zdánlivě
volnému hráči, z druhé strany přiletí tělo
amerického obránce a Spojené státy
mohou snížit vedení soupeře. Volnější
obrany se Američanům využít nepodařilo a
ztrácejí disk nepřesnou přihrávkou. Švédově
opět útočí proti zónové obraně, ovšem i
mistr tesař se utne a tak asi třetí sekera na
volného hráče šla o pár centimetrů vedle a
ačkoliv ji útočník naprosto magicky chytil ve
stoje na jedné noze do levé ruky, stál již v
autu. Američané neponechávají nic náhodě
a berou si Time out. Poté předvedou publiku, že ultimate je vlastně hrozně
jednoduchá hra a vyrovnávají na 6:6
Tentokrát jsou Švédové proti zóně
trpělivější, příliš neběhají, pouze když je
někdo volný, upozorní na sebe a dostává
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přesnou přihrávku. Po chvilce zasviští
vzduchem jedna z těch seker z pravé švédské oceli a dolítne si pro bod - 6:7
V klidu donesli Američané disk před zónu a
že americké sekyrky nejsou tak kvalitní, v
leže chytit dají - 7:7
Tak i ve Švédsku se smaží palačinky...chytací chybou před zónou se švédský útočník
postaral o zvrat v zápase, Američané sbírají hozenou rukavici a poprvé se ujímají
vedení - 8:7
Švédové sice bodují, poločas je nicméně v
rukou Američanů POLOČAS - 9:8
Po poločase dokonce vyhazují Švédové, o
dva body si však soupeře utéct nenechají,
ubrání a vyrovnávají - 9:9
Tentokrát již Američané bodují, pak brání
prostor a odpovědí jim je opět sekyra v
zóně. Zdá se, že druhý poločas bude ještě
o něco vyrovnanější, než ten první - 10:10
Do stavu 13:12 se hraje bez turn overů,
slunce pálí a do rukou švédů vstupuje nervozita. Dvakrát ještě zachrání chytači drobnou nepřesnost skokem, dlouhou přihrávku
již Američané ubrání a posunují disk na
druhou stranu hřiště. Tam jsou nepříjemné
dohady u lajny o nějaké hlášce a americký
útočník si bere Time out. Po něm Amerika
zvyšuje náskok na 14:12
Zdá se, že Švédové opět opustili svou těsnou obranu a Američané neváhali využít
jejich poachů pro postup před zónu, odkud
již nebyl velký problém skórovat - 15:13
Švédové rozehrávají z bricku a ihned zkouší
dlouhou přihrávku, tu však v zóně americký
obránce sráží a Švédům hrozí řekněme tři
mečboly. Zdá se, že si to dostatečně uvědomují a k velké radosti proevropsky naladěného publika disk získávají zpět a
snižují na 15:14
Dlouhou přihrávkou z rozehrávky do zadní
části se Američané přiblížili na jeden bod
od titulu - 16:14
Za stavu 16:15 se švédům podařilo ubránit
americkou dlouhou přihrávku, která už
nedočkavě sahala po titulu, atmosféra se
malinko zahustila, nicméně po dvou
faulech a krocích vysílají dlouhou Švédové a
vyrovnávají, hraje se tedy do 19 - 16:16
Že se hraje "o všechno," o tom asi
přemýšlel americký hráč, který v zóně
nechytil dlouhou přihrávku a Švédové
mohou jít po dlouhé době do vedení.
Vysílají pro změnu přihrávku přes celé
hřiště, švédský útočník se v zóně prosazuje
mezi dvěma obránci, velké jásání však
umlčí nahlášený faul nebo pick a disk se
;^]]
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vrací. Když se oklidní pískot nespokojených
diváků (kteří ale situaci těžko mohli vidět,
natož posoudit), zkouší to Švéd na stejného
hráče, napodruhé se však američtí obránci
prosadí a na řadě jsou Spojené státy. Tlačí
disk po lajně, delší disk směřující do zóny
sráží bravurně švédský obránce a dává tak
prostor svému spoluhráči, aby ukázal, jakou
umí palačinku. Tentokrát tedy Američané již
skórují a vedou 17:16
Rychlým bodem Švédové srovnávají - 17:17
Američané opět zkouší dlouhou přihrávku,
ta je však nepřesná a ačkoliv po disku
útočník ještě skákal, dokázal se jej pouze
lehce dotknout. Švédové se rychle dostávají za polovinu hřiště, pak však nešOastně
zahodí disk do země a opět tak dovolí
Američanům získat vedení - 18:17
V tomto bodu zvolili Švédové krátké jisté
přihrávky a bez problémů donesli disk až
do zóny - 18:18
V následujícím bodu jde o všechno, výhodu
útoku mají Američané.
Američané v klidu rozehrávají, při jednom
dumpu se však disk díky švédskému obránci ocitá na zemi a je zahlášen faul (strip?).
Jak to v publiku beztak vřelo, tak nyní se
nespokojené hlasy a pískání ozvali naplno,
nicméně po chvilce dohadů disk zůstal v
rukou Američanů. Ti pak dovolili již jen
jeden napínavý okamžik, když na šířku
hřiště zavěsili pomalou přihrávku, pak však
útočník vyslal nekompromisní forhand po
lajně do zóny a Spojené státy americké se
prostřednictvím bostonského týmu DoG
staly mistry světa v kategorii open.
USA:ŠVÉDSKO.............19:18
Vzápětí po finálovém zápase se dva redaktoři PASTi vydali k oběma týmům, aby pro
Vás ulovili nějaký ten rozhovor. Obětmi se
stali Alex de Frondeville z DoG, s nímž již
dubnová PAST jeden rozhovor přinesla
v souvislosti s MS klubů v St. Andrews, a
trenér švédské reprezentace, jehož jméno
si bohužel zájemci musí zjistit sami.
rozhovor první (ptal se Tomášek):
PAST: Jak se ti líbil zápas?
ALEX: Hra to byla skvělá, dva neuvěřitelně
dobré týmy, které hrály 19:18, to bylo
prostě ohromující. My jsme měli to štěstí, že
jsme zakončovali. Švédové hráli jako
šampióni.
PAST: Očekávali jste takto těsný průběh?
ALEX: Říkal jsem si, že by to mohlo dopadnout podobně, ale ke konci jsem myslel, že
to zakončíme dřív, že to bude 17:15, pak
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jsme si to ale ještě zkomplikovali. Ale určitě
byli skvělý tým.
PAST: Měnili jste nějak taktiku v průběhu
zápasu?
ALEX: Hned ze začátku jsme změnili náš
útok.Švédové hodně poachovali, tak jsme
změnili klasickou lajnu a přesunuli jsme
midly do stran, což se ukázalo být proti
jejich poachování docela efektivní. V obraně
jsme jen měnili zónu, osobku a jejich kombinace. Ale nic je nezastavilo. V druhém
poločase bodovali praktický pokaždé, myslím, že jsme jim útok sebrali jednou. Byli
výborní.
PAST: Co říkáš celému turnaji?
ALEX:Turnaj je určitě skvělý. Ze začátku byli
trochu nespokojení, že bydlíme v tom
nejvzdálenějším hotelu, ale pak jsme si
řekli, že si vlastně nemůžeme stěžovat, že
jsme na mistrovství světa, reprezentujeme
svojí zemi, cena je krásná...jo, je to výborný.
PAST: Díky.
rozhovor druhý
(ptal se Štěpán; TS=trenér Švédska):
PAST: Jak se ti líbil finálový zápas proti USA?
TS:Jsme z té hry trošku smutní, protože
jsme skutečně věřili, že máme šanci.věděli
jsme, že můžeme vyhrát.Hráli jsme proti
nim již ve skupině..párkrát jsme na DoG již
narazili, ale ve skupině jsme nechali
odpočívat naše nejlepší hráče a sledovali
jsme jejich silné stránky. Měli jsme pak
docela jasnou představu, co proti nim hrát
a dali jsme do toho všechno. Bohužel ve
finále jsme byli trochu vystrašení a to byl
možná důvod, proč se to vyvíjelo takto a ne
jinak.
PAST: Takže jste věřili ve vítězství nad
Amerikou..
TS: Ano, byli jsme si jistí, že máme skutečně
velkou šanci zvítězit. Já jsem si myslel, že
toto bude náš turnaj. Ze začátku to tak
vypadalo, jak šel ale turnaj dál, naše smůla
narůstala, měli jsme pár nepříjemných
zranění; dvě zranění byla v úvodu tohoto
zápasu - hned v prvním bodě skončil na
zbytek zápasu jeden z našich nejlepších
"strikerů, " chvíli poté musel odejít jeden
handler...
PAST:.jsou už v pořádku?
TS: Jo, v pořádku jsou, ale budou se muset
pár týdnů zotavovat.
PAST: Jak jste se připravovali na mistrovství?
TS: S tímto týmem jsme začali vlastně před
dvěma lety, mnoho chlapců hrálo tehdy
v Minesotě (já jsem tam nebyl). Letos z jara
jsme se opět dali pořádně dohromady,

párkrát - asi pětkrát nebo šestkrát - jsme
trénovali o víkendech a to je asi všechno.
PAST: Měnili jste nějak strategii v průběhu
zápasu?
TS: Museli jsme něco změnit, protože dva
naši hráči byli zranění a byli to hráči
z útočné linie. Měli jsme vlastně jen sedm
hráčů pro útok a na ty jsme skutečně
spoléhali, nyní jsme k nim museli přidat
ještě dva. To byla tedy jedna změna. Co se
týká obrany, myslím, že jsme udělali všechno, abychom zastavili jejich nejlepší hráče,
aby se nedostali dozadu a tam neskórovali.
V zásadě jsme se tedy drželi původní taktiky, jen jsme museli změnit hráče do útoku.
PAST: Jak se vám líbil turnaj tady
v Heilbronnu?
TS: No, teU je to poněkud hořké, protože
jsme se těšili, že budeme mistři, ale kdyby
se smě zeptal zítra, odpověděl bych....ne
teU odpovídám, že to tady bylo skvělé
(prohrávat ale stejně není dobré)
PAST: Narazil jsi na nějaké nedostatky
v organizaci? Ptám se proto, že ME klubů se
bude příští rok konat v Čechách, takže
bychom se z toho mohli poučit.
TS: TeU hned mě nic nenapadá. Myslím, že
hřiště byla skvělá, Staff tady udělali na
hřištích kus práce - před zápasem byli vždy
na místě...ne, skutečně mě teU nic nenapadá.
PAST: Jak se díváš na fakt, že hry se zkracují? Mám na mysli, že hry se zde hrají jen na
sto minut a patnáct bodů, což myslím není
podle oficiálních pravidel.
TS: Osobně si myslím, že to je velmi dobré
pro takovýto druh turnajů, protože musíš
hrát velkou spoustu náročných her, specielně na tomto vysoce soutěživém stupni, kdy
jsou všechny týmy dobré - je zde tak pět
nebo šest týmů, které měli šanci zvítězit.
Zrovna tak se mi líbí nová pravidla s
časovým limitem mezi body, protože pak
zbývá v těch sto minutách víc času na čistou hru. Takže myslím si, že je to dobré na
takových turnajích. Taky je dobré hrát finále
do sedmnácti - to pak klidně můžete hrát i
do těch devatenácti jako dneska.
PAST: Chystají se nějaké švédské týmy na
ME do Čech?
TS: To je příští rok?
PAST: Ano, příští rok v červnu.
TS: Doufám, že přijedeme. Nebude to přesně tento tým, ale většina z nás tam bude.
PAST: Děkuji za rozhovor.

MS očima trenéra

Jana Filandra

Další MS s českou účastí je za námi. Kromě
našeho družstva se ho zúčastnilo dalších
dvanáct reprezentací a jedem smíšený,
mexicko-maUarsko-dánsko-italsko...tým. Na
první pohled patřil náš tým do druhé
poloviny startovního pole. Optimistická
prognóza říkala, že bychom se mohli
umístit při troše štěstí do desátého místa.
Tajně jsem věřil, že při velké dávce štěstí by
se nám mohlo podařit postoupit mezi
nejlepších osm týmů. Bohužel štěstí (podpořené naší nedokonalostí) se k nám
obrátilo zády a prohráli jsme všechna jen
trochu vyrovnaná utkání. Jak ve skupině
s Německem a Novým Zélandem, tak
v bojích o pořadí s Rakouskem a Švédskem.
Kromě utkání se Švédy jsme vždy dokázali
vyhrát první poločas. V druhé části utkání
pak soupeř buU přidal nebo jsme se vlastními chybami připravili o vítězství.
Po sestupu do skupiny, kde se bojovalo o
9-14 místo, jsem věřil v umístění do
desátého místa. Bohužel, jak jsem již uvedl
obě důležitá a rozhodující utkání jsme
těsně prohráli i když jsme v obou podali asi
nejlepší výkony na MS. Hodně nevynucených chyb v házení i chytání v rozhodujících chvílích zápasu dovolilo soupeřům
utkání dotáhnout do vítězného konce a
naše družstvo tak skončilo až na jedenáctém místě. Porazili jsme vlastně jen outsaidry z Irska, Brazílie a mix.
Přestože jsem nebyl u prvního utkání,
dovolím si říci, že celkový výsledek odpovídal předvedeným výkonům, nikoli možnostem družstva. Nehrající statečně pomáhali
na postranních čarách hrajícím, kteří se
pokoušeli překonat obranu soupeře.
Bohužel i ti, kteří měli družstvo ve složitých
situacích podržet se střídali v technických
chybách a tak utkání dopadla tak jak
dopadla.
Velkou nevýhodou družstva byla jeho
nesoudržnost na hřišti. Tato situace
vyúsOovala v hraní pro osobní nikoli týmový
prospěch. Nemyslím, že by to bylo od hráčů
úmyslné. Prostě jinak hrát neumíme. Každý
vidí jen chyby toho druhého a své taktně
přehlíží. Jednoznačné erory štvou samozřejmě nejvíce samotného hráče, ale problém
nevyřeší zarputilost, ale plodná diskuse o
vhodném, případně lepším řešení herní situace. Kolektivní duch a falešné náběhy ve
prospěch spoluhráče byly vyjímkou.

Většinou jsme se utápěli ve stereotypních
nábězích z lajny k disku nebo v krátkých
přihrávkách vpřed či vzad na hendlery
pohybující se v blízkosti disku tak, že jejich
náběhy téměř znemožňovaly přihrávku na
midly. Ani ti však nezůstávali pozadu a své
náběhy si dost často šetřili tak dlouho,
dokud disk hendlerům neupadl. Málo jsme
také využívali přihrávek do volného prostoru kam nabíhal s malým náskokem před
obráncem náš útočník.
Bohužel nejen hráči chybovali. Jsem si zcela
vědom toho, že všechny uvedené situace
se měly rozebrat ihned po utkáních, což
jsem neučinil. Také koučování v zápasech
nebylo dobré. Zejména v utkání s Novým
Zélandem a Rakouskem jsem propásl
správný okamžik snížení počtu hráčů na
minimum tak, aby hrálo maximálně 10 lidí
s maximálním nasazením a stále v tempu.
Ani vybírání timeoutů nebylo vždy správně
načasováno. Prostě nejsem spokojen ani se
svou hlavní činností na MS.
Mé obavy o nahrazení Petra K. Cícou byly
zbytečné. Filip byl jedním z nejlepších a nejplatnějších hráčů. Škoda jen, že nemohli
hrát oba.
Měl jsem to štěstí a zúčastnil jsem se tří
MS. Každé mi přineslo jiné zkušenosti a
poznatky. Pro první udělali všichni hráči
maximum a tvořili tým. Bohužel neměli
zkušenosti a tak ani jednou nevyhráli. Krom
toho byl odstup ostatních veliký. Na druhém
jsme již nebyli takový tým, ale uměli jsme o
něco lépe hrát a měli i trochu štěstí. Na
tomto třetím jsme nebyli tým, ale polovina
hráčů byla schopná větší konkurence a tak
se podařilo několikrát vyhrát. První čtyři
družstva byla jednoznačně nad naše síly,
ale s ostatními jsme byli schopni hrát vyrovnaná utkání což jen potvrdilo naše
přiblížení absolutní špičce a světovému
průměru v kategorii coed.
V průběhu MS (kromě utkání se SRN) jsme
zapisovali stručně činnosti hráčů na hřišti a
ztráty disků družstva. Vznikla tak
jednoduchá statistika, kterou Vám nyní
předložím. Záznam byl prováděn pouze
v posledních deseti utkáních a evidoval:
Skóre utkání, sestavu v jednotlivých bodech
utkání, počet ztrát disku, chyby a kladné
aktivity hráčů.
Chyby:
ET házecí chyba (přihrávka nebyla chycena spoluhráčem)
EC chytací chyba (útočník nedokázal zpracovat hozený disk,ale dotkl se ho)
ED evidentní obranná chyba (hráč byl
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OBLOHA

MS2000
Heilbronn

OBLOHA

MS2000
Heilbronn
zcela mimo pozici - asi tři za turnaj)
Kladné aktivity:
A asistence ( přihrávka do zóny soupeře)
P bod (započítaný bod, chycená přihrávka v
zóně soupeře)
D obrana ( chycený či sražený disk)
Družstvo odjelo na MS s deseti hráči a
osmi hráčkami. Odehrálo jedenáct utkání
z toho sedm prohrálo a čtyři vyhrálo.
Celkem jsme odehráli 236 bodů.
114 vítězných a 122 prohraných. Disk jsme
celkem 215x ztratili a 188x získali. Nejmenší rozdíl mezi ztracenými a získanými
disky byl v druhém utkání se Švédy 27:26.
Největší prohru jsme utrpěli s GB (2:15),
největším rozdílem jsme vyhráli s Iry (15:4).
Nejvíce bodů odehrál z kluků Tomášek
(130), z holek Kristina (125). Nejméně
Michal (60) a Martina (50). Nejméně utkání
odehrál Papá (8) a Veronika s Martinou (9).
Vzhledem k pobytu hráče na hřišti při
získaném /vyhraném/ nebo obdrženém
/prohraném/ bodu turnaj vyhráli - Michal
(32:28), Papá (38:35),Strom (55:54),
Alena (36:31), Maruška (46:43). Ostatní měli
skóre prohrané. Největší rozdíl prohraných
ku vyhraným bodům měl Šaky (44:55),
Tomášek (60:70), Kristina (59:66) a Jitka
(51:58). V jednotlivém utkání pak toto skóre
dopadlo nejhůře pro Cícu (2:12 USA),
Daveho (0:9 GB), Tomáše (3:11 NZ), Kristinu
(1:9 GB), Lenku (1:8 GB) a Jitku (0:7 USA).
Největším rozdílem pak jedno své utkání
vyhráli, Cíca (12:4 Rak), Tomášek (11:4 Bra),
Šaky a Strom (8:2 Irsko). Z holek pak
Kristina (10:2 Irsko), Jitka (9:2 Irsko),
Veronika (8:1 mix), Sylva (8:2 Bra).

Alena
Martina
Pořadí

( 3 - 1 - 2 - 0)
( 2 - 0 - 2 - 0)
hráčů

dle

kladných

bodů

bez poměru k počtu držených disků

CELKEM - A - P - D
38 - 23 - 7 - 8
34 - 18 - 7 - 9
30 - 17 - 5 - 8
29 - 10 - 4 - 15
23 - 2 - 13 - 8
17 - 9 - 5 - 3
17 - 4 - 10 - 3
16 - 2 - 12 - 2
12 - 6 - 2 - 4
11 - 3 - 3 - 5
20 - 4 - 9 - 7
19 - 7 - 7 - 5
14 - 3 - 7 - 4
13 - 5 - 5 - 3
5-1-2-2
4-0-3-1
4-2-2-0
2-0-1-1

Tomášek
Papá
Cíca
Strom
Tomáš
Šaky
Štěpán
Michal
Dave
MéUa
Kristina
Lenka
Jitka
Veronika
Silva
Alena
Maruška
Martina

Nejvýraznější kladný poměr mezi plus body
a erory měli: Tomášek (38:16), Cíca (30: 9),
Papá (34:14), Tomáš (23:14), Lenka (19:7),
Jitka (14:6), Kristina (20:13), Alena (4:3).
Jen u Šakyho (17:28) a Marušky (4:10)
převážily chyby nad kladnými zásahy.
Ostatní hráči měli skóre vyrovnané nebo
kladné.

Nejvíce zabodovali:
ET Strom (24), Šaky (21), Tomášek (14),
Papá (12), Kristina (10), Veronika (9),
Maruška (7), Jitka (3)
EC- Šaky (7), Tomáš (4), Michal (3), Lenka (5),
Veronika (4), Kristina,Maruška,Jitka (3)
ED - Strom,Papá,Dave,Silva
A - Tomášek (23), Papá (18), Cíca (17),
Strom (10), Lenka (7), Veronika (5),
Kristina (4), Jitka (3)
P - Tomáš (13), Michal (12), Štěpán (10),
Tomášek,Papá (7), Kristina (9),
Lenka,Jitka (7), Veronika (5), Alena (3)
D - Strom (15), Papá (9),
Tomášek,Cíca,Tomáš (8), MéUa (5),
Kristina (7), Lenka (5), Jitka (4),
Veronika (3)
Z uvedeného vyplývá, že nejplatnějšími
hráči se stali a velký rozdíl mezi chybami a
kladnými zásahy měli:
TOMÁŠEK (+22), CÍCA (+21), LENKA (+12),
JITKA (+8).
Tato hrubá statistika ukazuje některé
skutečnosti o způsobu hry jednotlivých
hráčů, o jejich úspěšnosti či neúspěšnosti
bez příměru k počtu držených a odehraných
disků. Lze tedy porovnávat jen hráče mezi
sebou. Jediným společným ukazatelem je
počet sledovaných činností vzhledem
k počtu odehraných bodů. To nám ukazuje
následující tabulka.
Silně je orámován vždy nejlepší a nejhorší

Počet
odehra
ných
utkání

Počet
odehra
ných
bodů

Průměr
bodů
na
zápas

počet
bodů na
jeden
EROR

počet
bodů
na
jeden
ET

počet
bodů
na
jeden
EC

počet
počet
bodů na bodů na
jeden
jednu
KLAD
ASISTE
NCI

počet
bodů
na
jeden
BOD

počet
hraných
bod
jednu
OBRANU

TOMÁŠEK
ŠAKY
CÍCA
STROM
PAPÁ
MÉĎA
ŠTĚPÁ N
MICHAL
DAVE
TOMÁŠ

10
9
10
10
8
10
10
10
10
10

130
99
115
109
73
67
66
60
95
102

13
11
11,5
10,9
9,1
6,7
6,6
6
9,5
10,2

8,13
3,54
12,78
4,04
5,21
13,4
16,5
5
11,88
7,29

9,29
4,71
16,43
4,54
6,08
22,33
33
6,67
19
10,2

65
14,14
67,5
54,5
73
33,5
33
20
95
25,5

3,42
5,82
3,83
3,76
2,15
6,09
3,88
3,75
7,92
4,43

5,56
11
6,76
10,9
4,06
22,33
16,5
30
15,83
51

18,57
19,8
23
27,25
10,43
22,33
6,6
5
47,5
7,85

16,25
33
14,38
7,27
8,11
13,4
22
30
23,75
12,75

VERONIKA
KRISTINA
LENKA
MARUŠKA
ALENA
JITKA
SILVA
MARTINA

9
10
10
10
10
10
10
9

109
125
121
89
67
109
72
50

12,1
12,5
12,1
8,9
6,7
10,9
7,2
5,56

8,38
9,62
17,29
8,9
22,33
18,17
14,4
25

12,11
12,5
60,5
12,71
67
36,33
36
50+

27,25
41,67
24,2
29,67
33,5
36,33
36
25

8,38
6,25
6,37
22,25
16,75
7,79
14,4
25

21,8
31,25
17,29
44,5
67+
36,33
72
50+

21,8
13,89
17,29
44,5
22,33
15,57
36
50

36,33
17,86
24,2
89+
67
27,25
36
50

JMÉNO

Pořadí hráčů dle počtu erorů
bez poměru k počtu držených disků
(CELKEM - ET - EC - ED )

Šaky
Strom
Tomášek
Papá
Tomáš
Michal
Cíca
Dave
MéUa
Štěpán
Veronika
Kristina
Maruška
Lenka
Jitka
Silva
;^]]
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7
2
2
1
4
3
2
1
2
2
4
3
3
5
3
2

-

0)
1)
0)
1)
0)
0)
0)
2)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1)
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následující tabulka

výkon pro kluky a holky zvlášO. Tučně je
vyznačen nejlepší a nejhorší výkon pro celý
tým. Plusem (+) označená čísla, znamenají,
že hráč ani jednou za dobu co hrál
neudělal sledovanou činnost. V erorech je
hodnocení čím větší číslo tím úspěšnější je
hráč. V kladných je tomu opačně. Je to tak
kolikrát musel hráč nastoupit dokud
neudělal Eror /prospěšnou činnost/.
S vypočtenými čísly si můžeme hrát strašně
dlouho a dedukovat z nich velké množství
variant jak a co který hráč dělá dobře či
špatně. Vše je však jen v hrubých rysech a
nedokonalé, neboO to není podpořeno
počtem aktivit jednotlivého hráče z hlediska
počtu držených disků. Přesto můžu říci, že
se ve většině ukazatelů prosadili více kluci
než holky a to jak v kladných tak i
záporných aktivitách. Je jasné, že hendleři
udělají více chyb než dlouzí, ale měli by to
vyrovnávat kladnými činnostmi. Z tohoto
hlediska se MS příliš nepovedlo Šakymu a
Marušce.
Podle jednotlivých zásahů lze i poznat kdo
na jakém postu většinu bodů odehrál a
kterým směrem se pokoušel prosadit. Počet
obran, počet asistencí počet chycených
bodů....
Zapisování , ale i počítání dalo strašnou
práci. Přesto berte uvedenou statistiku
pouze jako vodítko, nikoli jako dogma o
tom jakou roli hrála jednotlivá čísla pro
výsledky v utkáních. Dobré je jen porovnat
svou činnost s ostatními a pokusit se ji
znovu změřit.

Finálový den
Papá

I když jsem od redaktorů pasti nedostal za
úkol popsat některé z finálových utkání,
přesto jsem si udělal několik poznámek o
hře kterou jsem sledoval a tak se s Vámi o
ně podělím. Podrobněji mne zajímal COED.
Ostatní jen telegraficky a na závěr pokus o
shrnutí hry na MS. USA - Lama vers.
Kanada:
Výhozem začali Američané a první bod
získali po chybném dumpu KanaUana.
Druhý bod byl delší a disk v něm změnil
třikrát držitele, po dvou nepřesných
přihrávkách a jedné rybičkové obraně
Američanky. Třetí obranu zahájila Lama
zónou. KanaUané několika přihrávkami
posunuli disk do 1/3 hřiště a odtud hodili
dlouhou do zóny. Tam mezi dvěma obránci chytil disk útočník. (2:1). Postupným
útokem získala Lama další bod (3:1). Po

výhozu zkusili KanaUané rozestavení 3-1-3.
Nepodařilo se jim rozehrát do středu hřiště.
Hendleři pokazili dump (4:1). Další útok
Kanady byl v rozestavení pět v lajně a dva
u disku. První nabíhal pro disk druhý z lajny
a poslední /nejblíž k zóně/ naběhl přímo do
zóny a chytil dlouhou (4:2). Při pokusu o
dotažení nasadili K velmi těsnou osobku a
ihned donutili soupeře k chybě. Přihrávka
směřovala přímo do běhu obránce nikoli
útočníka (4:3). Znovu velmi těsná obrana s
pokusem o sražení disku. Tento pokus
/náznak/ vystrašil chytající hráčku natolik,
že disk nezpracovala a K vyrovnala postupným útokem skóre. Další bod byl velice

a při pokusu o rychlý bod povolili USA
soupeři snížit (14:9). Opět ihned po příjmu
dlouhá do zóny s těsnou obranou chytajícího - nechyceno. Nahlášen a uznán faul
na chytajícího (15:9). Po výhozu bráněna
jen past /tlačeno k tribuně/. Pokus o pas
podél lajny byl krátký a nedolétl k adresátovi. Lama na dvě přihrávky snadno skóruje. (16:9). Kanada skóruje krásným a
jednoduchým útokem s náznakem hoU a
běž, kdy na nabíhajícího je hozen těžký
podhozený forhend (19:10). Obr. 1
V posledním bodu dva turnovery. Američani
ubráněni při pokusu o dlouhou. KanaUané
zahazují druhou přihrávku v blízkosti své

obr. 1

nervózní s mnoha chybami. KanaUan
skokem ubránil nízkou podél lajny.
Následoval po třech přihrávkách pokus o
dlouhou, která byla krátká a nedoletěla k
útočníkovi. Lama opětuje dlouhou těsně ke
kraji zóny - diskuse - turnover. Okamžitě
středně dlouhá podél lajny na nabíhající
holku - zahozeno. Lama zahazuje hned
první přihrávku po získání disku. K se pokouší o dlouhou do zóny, ale ta je snadno
ubráněná. USA pomalu postupuje a jeden z
obránců se pokusil bránit prostor. Toho
okamžitě využil jeho útočník a utekl do
zóny. Obránce se ještě pokusil couvnout,
ale byl snadno přehozen (5:4). Další útok
zahájila Kanada pomalu a v klidu dotlačila
disk do poloviny hřiště. Odtud letěla delší
přihrávka do zóny a skóre bylo opět vyrovnané. Další tři body získala Lama. Vždy po
několika turnoverech v každém z těchto
bodů dokázala Lama zklidnit hru a
trpělivějším útokem získala náskok (8:5).
Teprve po těchto několika chybách se
podařilo K po deseti přihrávkách dotlačit a
chytit disk v soupeřově zóně. V další fázi hry
obě družstva potvrdila výhodu útoku (9:7).
Následoval několikanásobný brejk USA.
KanaUané nedokázali při pokusech o
srovnání skóre prorazit obranu soupeře a
vlastními chytacími chybami dovolili soupeři
bodovat (14:7). Vědomi si velkého náskoku

zóny a dostávají snadný bod.
Zajímavé na coed finále bylo velké
množství přihrávek házených pouze do
prostoru před nabíhajícího hráče na stranu
vzdálenější od obránce. Systém útoku
Lamy: mají na hřišti dva hlavní hendlery
(kluk a holka) k nim nabíhají na
hendlerovské i midlovské náběhy střídavě
další tři hráči. Poslední dva (kluk a holka)
naznačují náběhy pro disk vpřed a následně nabíhají na dlouhou. Lajna téměř neexistuje, ale za celé nehodili nízkou přihrávku
napříč hřištěm mezi nabíhajícími a vracejícími se hráči. Všichni hráči mají ujasněno co
mají dělat a kam může směřovat další
přihrávka soupeře. Tomu odpovídá i schopnost předvídat činnost soupeře i spoluhráčů
v otevřeném i zavřeném prostoru. Proto si
mohou dovolit hrát zónu i v bezvětří. I pro
KanaUany bylo obtížné prohazovat pozičně
bránící hráče, kteří správně hlídají prostor a
pohyb hráčů bez disku.
Kanada zahajovala každý útok v základním
postavení pět v lajně a dva u disku. Proti
zóně se nepokoušeli o honění zóny a chybovali snahou o postup vpřed.
Lama vyhrála zaslouženě a řekl bych že
snadno. Lama zóna obr 2-3
Čím menší vítr, tím větší vzdálenost zámku
od házejícího. Midlové se téměř neposunovali ze strany na stranu, stále sledovali
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OBLOHA

MS2000
Heilbronn

OBLOHA

MS2000
Heilbronn

obr. 2

hřiště a připraví se na obranu. V kategorii
coed vyhazoval také chlap, ale disk létal 56 sekund a obrana přibíhala o něco
později. Holky nedohodily do soupeřovy
zóny a disk létal 4-5 vteřin. Stávalo se, že
se bránila až druhá přihrávka. Vybíhání do
obrany nezačíná na lajně, ale tři metry ve
vlastní zóně tak, aby na čáře v okamžiku
výhozu měl obránce již plnou rychlost. Při
time-outu stojí v kroužku pouze 7 hráčů a
případný kouč. Ostatní nehrající tvoří větší
kruh tak, aby bylo jasné kdo je na hřišti. Při
hře je útočná zóna pro stojící hráče tabu.
Lajna se přibližuje k disku a náběhy pro
přihrávku směřují k i od disku. Teprve při
dobývání zóny je několik hráčů v zóně.
Jinak MS bylo nejsprostším MS jaké jsem
viděl a v některých chvílích mi připadalo, že
jde o fauly a kontakty zcela úmyslné. Tomu
odpovídá i umístění některých týmů ve spiritu /např. Kanada open/

obr. 3

disk a pohyb hráčů ve středu hřiště. Šlo
vždy o jednoznačnou snahu donutit
soupeře k dumpu nebo k riskantnímu hodu
vrchem což se dařilo.
Holky Japonsko - Kanada. Nic zajímavého.
Kanada jednoznačně využívala své výškové
převahy. Japonky s velkou pohyblivostí se
neustále snažily prosadit obtížnými hody,
které většinou padaly na zem nebo byly
obtížně chytatelné.
Mužské finále USA - Švédsko.
Urputný boj bez krásných akcí s několika
zajímavými zahájeními útoku. Švédové se
hodně prosazovali ouvrama a sekerama.
Zajímavá je prostorová obrana DOG.
Kombinace této obrany vychází ze zóny 33-2. Plynule však přechází podle postupu
útočníků na 4-2-1 nebo 2-3-2, tak že
nedochází k dlouhým přeběhům, ale pomalým změnám. Američani mají jednoznačně
určenou obrannou a útočnou formaci a tu
ve finále stavěli přesně podle toho zda bod
dostali nebo dali. Několik druhů postavení
na zahájení útoku a směr náběhů:
Celkem vzato jsem si jen potvrdil jak to asi
vypadá, když se ultimate hraje pořádně.
Fyzická připravenost a technické dovednosti jsou zejména u chlapů jinde než se nám
jen zdálo. Mástři hrají krásný ultimate nejen
bez hlášek, ale i chytrý a fyzicky náročný nejlepší finále na MS. Několik údajů o hře.
Výhozy jsou v různých kategoriích různé.
Dominují muži, kde výhoz letí 6-7 vteřin a
za tu dobu hráči jednoznačně přebnou
;^]]
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obr. 5

obr. 6

A na závěr MS
očima pořadatele
ME týmů příští
rok u nás
Já a Heilbronn
Tak jsem byl poprvé na mistrovství světa
jako divák a vlastně i jako špeh kvůli
"klubovce". Abych se přiznal, je to docela
příjemná zkušenost. V klidu se nasnídáte,
kouknete se, kde se co děje a rozhodně
nejste ve stresu, že hrajete za 2 hodiny a že
se na ten či onen zápas nekouknete. Prostě
pohoda.
Do Heilbronnu jsem jel s Papá a Terezou
(dcerka Papáho) o den později, tedy
v neděli. Zpoždění bylo avizováno dopředu,
takže vše dohodnuto. Avšak již při příjezdu
jsme se setkali s problémem, který provázel
celý šampionát. Nebylo to bloudění ve
městě, hřiště jsme našli během chvilky a
jen na jedno optání, ale naprosto chaotické
informace tom kde, kdo a kdy hraje. A tak
jsme dorazili na hřiště ve 12 hodin. Já
vybaven rozpisem z inetu zachovávám
chladnou hlavu - pořádají to přec němci.
Koukneme na první hřiště a koukáme, že
naši zde nehrají. A tak se optáme, kde jsou
další hřiště a přesouváme se za řeku. Tak
potkáváme Slovenskou reprezentaci a Ivu a
ta nám ochotně ukazuje oficiální rozpis. Ha,
naši hrají za vodou (že by jsme je
přehlédli?). Jdeme opět na druhou stranu.
Ještě, že je ten most tak blízko. Ale kde ti
naši jsou? Hle, pořadatel a má rozpis. Áááá,
oni hrajou na druhý straně řeky. Tak to by
bylo. Třetí verze herního rozpisu. Přejdeme
přes řeku a naši již měli dohráno. Kdyby
jsme neběhali sem a tam, tak by jsme viděli
asi 30 minut hry. Škoda. Ale první
zkušenost. Rozpis není žádný a aktuální je
k dispozici kolem 10-té hodiny aktuálního
dne (hraje se ovšem od 9-ti hodin). Tolik
příjezd a jedno z největších překvapení.
Co se týče areálu, tak to je obdoba
Rotterdamu. Několik fotbalových klubů na
jednom místě. V tomto případě jich bylo 5 a
každé mělo 2 až 3 fotbalová hřiště.
Dohromady se hrálo na 16-ti Ultimatových
hřištích s různou zátěží. Hřiště měli
průměrnou kvalitu trávníku, která by se dala
srovnat s naší ligou, co se týká délky, tak se
hrálo i na poměrně krátkých hřištích (+/- 95
m). Bydleli jsme v místě jídelny, což byla
bývalá továrna. Ve 4/5 se stravovalo a
v jednom rohu jsme bydleli my společně
s britskými juniory. Zde mě čekalo další

překvapení, tentokráte z našich řad. Naši
"reprezentanti" nechávají spát Papáho zcela
bezostyšně na zemi. Většina nedosahuje
ani poloviny jeho věku a spokojeně chrupkají v postýlkách. Toto byl asi největší
zážitek z projevu našich hráčů - bohužel
negativní.
Co se týče hry, tak mě velmi překvapily
"Mástři" a to hlavně Rakouští. Nevím, jestli
to je tím, že se již kvapem blížím do této
kategorie, ale jejich hra mě zaujala nejen
herní vyzrálostí, ale i neskutečnou fyzickou
náročností. Prostě Ultimate jak má být.
Naopak mně velmi zklamali DoGové (USAOPEN) ve finále, které vyhráli jen díky své
"touze" vyhrát. Takže hláška následovala
hlášku, zpochybnění zpochybnění. Dalo by
se říci, že si dokázali popudit obecenstvo
během prvního poločasu velmi důrazně
proti sobě. Jinak hra Žen či CEOD (zde
prezentovaných jako Mixed) mne nijak
neoslnila a ani nepřekvapila. Prostá,
jednoduchá a základní hra. Juniory jsem
bohužel neviděl. Co se týče našich, tak mi
přišlo, že hráli jaksi bez zápalu a jiskry,
takovým dřevěným způsobem a s jakýmsi
napětím. Sice se nehádali, ale že by to byl
tým, to se mi nezdálo. Jak Papá trefně konstatoval:"Hrajete na sebe a ne jako tým".
Konec konců si i benzín za auta platili odděleně a tak příště jeUte s tím kdo má laciný
provoz :-((
(Sorry, ale mě to stále neštymuje. Někam
jedu jako tým a do jednoho auta se nevejdeme. A já to druhý auto přeci potřebuju a
tak je jedno kdo kde jede. Musí tam dojet
všichni).
A jak bych celé mistrovství hodnotil? Jako
průměrný turnaj. Samozřejmě vynecháme-li
tu skutečnost, že zde hráli nejlepší hráči
jednotlivých zemí, z různých zemí a pro nás
i exotických jako Mexico, Brazílie, Čína
(Thai-wan).

Výsledky
Junior Open
1. Sweden (WC 2000, Gold Medal Winner)
2. Canada (Silver Medal Winner)
3. U.S.A. (Bronze Medal Winner)
4. Germany
5. GB
6. Finland
7. Japan
8. Switzerland

Guts
1. Taiwan1 (WC2000, Gold Medal Winner)
2. Japan 1 (Silver Medal Winner)
3. Germany (Bronze Medal Winner)

OBLOHA

MS2000
Heilbronn
4. GB
5. Japan 2
6. Taiwan 2

Junior Women
1.
2.
3.
4.

U.S.A. (WC2000, Gold Medal Winner)
Canada (Silver Medal Winner)
Finland (Bronze Medal Winner)
Sweden

Masters
1. U.S.A. (WC2000, Gold Medal Winner)
2. Germany (Silver Medal Winner)
3. Canada (Bronze Medal Winner)
4. Austria
5. GB
6. Italy
7. Switzerland
4. Japan

Mixed
1.USA (WC 2000, Gold Medal Winner)
2.Canada (Silver Medal Winner)
3. Finland (Bronze Medal Winner)
4. GB
5. New Zealand
6. Germany
7. Japan
8. Switzerland
9. Sweden
10. Austria
11. Czech Rep.
12. Ireland
13. Brazil
14. International

W omen
1. Canada (WC2000, Gold Medal Winner)
2. Japan (Silver Medal Winner)
3. Finland (Bronze Medal Winner)
4. U.S.A.
5. Sweden
6. Australia
7. Germany
8. GB
9. Netherlands
10. Austria
11. Switzerland

Open
1. USA (WC 2000, Gold Medal Winner)
2. Sweden (Silver Medal Winner)
3. Canada (Bronze Medal Winner)
4. Germany
5. GB
6. Australia
7. Finland
8. Japan
9. Switzerland
10. Denmark
11. Netherlands
12. Italy
13. Slovak Rep.
14. Austria
15. Russia
16. Ireland
17. South Africa
18. Spain
19. Taiwan
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KECY-HECY

EUCC Praha 2001
Česká asociace létajícího
disku a Prague Devils
Jan Filandr
KTV FEL ČVUT
Technická 2
166 27 - Praha 6
filandr@feld.cvut.cz
02/ 64 40 803

K
O
N
T
A
C
T
Y

3SB
David Novák
Haškova 20
370 04 - České budějovice
David.Novak@cb.ds.mfcr.cz
038/ 347 04
Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00 - Praha 9
centerpr@bohem-net.cz
02/ 628 29 67
Pražská 7
Martina Zralá
Chodská 4
120 00 - Praha 2
p7@seznam.cz

Terrible Monkeys
David Průcha
Na záhonech 60
141 00 - Praha 4
dejfp@email.cz
SPLT
Jakub Dubský
Stachova 286
149 00 - Praha 4

jakub.dubsky@ccbeverages.com

02/ 794 15 91

SK 92 + Krvinky
Vítek Grigartzik
P. O. Box 32
430 05 - Chomutov
bursam@feld.cvut.cz
0602/ 424 102
Medici
Olda Vlasák
Nad Turbovou 19
150 00 - Praha 5
02/ 57 21 61 96
Žlutá zimnice
Libor Saifrt
U lípy 25
155 00 - Praha 5
02/ 57 95 03 62
zlutaz@email.cz

za
Kněžice, Nučice, golfový
turnaj alá MarOák,
pozvánka na Silvestra

;^]]
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no to tu ještě nebylo ...

EUCC Praha 2001
Zbrusu nová rubrika, která bude v Pasti
pravděpodobně zabírat čím dál víc místa.
Přípravy na ME týmů, které proběhne příští rok u
nás v České republice, jsou v plném proudu.
Počínaje tímto číslem se vás budeme snažit o
všem informovat. Jako první vlašOovku přijměte
informaci proč ME neproběhne v Blšanech:
29. 8. 2000 proběhlo v Blšanech poslední
jednání mezi námi (Vítek a Libor) a zástupci a.s.
(technický ředitel, ekonomický a marketingový
ředitel a ředitelka hotelu). Na tomto jednání
jsme se pokusili rozptýlit obavy klubu, že na tak
velkou akci (1000 lidí + 6 dní) nejsou obec ani
areál připraveny. Sjednotili jsme se také na
možném termínu. Po cca 2 hod. jednání nám
bylo přislíbeno, že po projednání v představenstvu nám v pondělí 4. 9. oznámí výsledek.
V pondělí mi volal technický ředitel a oznámil,
že představenstvo zamítlo poměrem hlasů 4:2
konání ME v Blšanech. Jako hlavní důvod
uvedl,že převážily obavy z poškození majetku
klubu nad ziskem a zviditelněním celého areálu.

Areál byl prý s velkými náklady vybudován pro
fotbal a jeho případné poškození by ohrozilo
jeho následné využití (plánovaná soustředění
týmů z Izraele a Kypru). Poté nám nabídl využití
areálu ke konání menší akce. ToO vše k této věci.
Podle posledních informací proběhne ME
v Praze na Strahově a ve Vršovicích.

europeanı
ultimateı
clubı
championship

czech republic

Silvestr 2001
Předběžně můžeme říct jen, že Silvestr koncem
prosince nebo začátkem ledna nebo obojí
bude. Dosud nevíme kde a shaníme
vhodný volný termín. Za tímto účelem
proběhlo jednání mezi zástupcem
SSOV panem Davidem Páratkem a
zástupcem VOSS panem Andrejem
Lažo Plážem. Přítomen byl rovněž
pan Franci Vranci, který však nikoho
nezastupuje, takže ho tam nebrali
příliš vážně.
Nic méně, organizátoři se se svými
úkoly jistě poperou. A jaké úkoly zbývají
pro vás ? Drobnosti. Do začátku prosince
složit 500Kč do malé obálky a závazně se přihlásit tím, že je předáte Dejvovi. On už si s nimi poradí. A pak už se můžete jen
těšit a těšit a vymýšlet, co tu asi tak ještě nebylo. Podrobnosti najdete v příští
Pasti.

Příští Past vyjde 28.11. 2000. Uzávěrka tohoto čísla je 15.11.2000. Nezapomeňte, že končí
FOTOSOUTĚŽ.

tak, co si přečtem

Chrustenice
‘2000
... aneb,
nad Kačákem vyletěl Luďa Bombička

V tomto čísle:
• Chrustenice 2000
• Davle 2000
... a X-tra příloha ...
• MS Heilbron 2000

Aktualitky:



... a pozor

končí nám


dva na lajně

29.8. 2000 v 4.00 se nÆm narodila
sleŁna AniŁka VackovÆ (48cm 2,6 kg)

FO-TO
SOU-TĚŽ

a 21.10. 2000 v 7.45 pan MatyÆ ek
Kloub (52cm 3,9kg).



regata
Kačáku

Letošní regaty se zůčastnilo několik desítek plavidel nejrůsnějších
výtlaků a podtlaků. Zvítězilo
oplachtěné párátko admirála
Poruchy. Doslova v kormidle mu k
jezu přirazila džunka
“Indický
drak” korvetního kapitána Karla
Šotka.

a Dany a Zuzka jsou taky vtom.

K

onečně se nám s Františkem
podařilo připravit pro vás další
číslo Pasti. Vaše trpělivost je hodna
obdivu a úcty. Díky za ni a přijměte alespoň malou písemnou omluvu. Snažili
jsme se vám to vynahradit alespoň
rozsáhlejším obsahem čísla. Kompletně
ho věnujeme létu a MS, které jak všichni víte, proběhlo v německém Heilbronnu a naše reprezentace se ho také poměrně důstojně zúčastnila. Následující
Past zase celou věnujeme podzimu a
zejména prvním turnajům nové ligové

sezóny.
Léto je fuč a to babí jakbysmet. Pomalu
se blíží zima, klepe na dveře, otvírá je a
co to tu máme. Holoubek si vzal Ervínu,
Davídek Ježuru. Na svět se protlačili
dva potenciální frísbijáčci a ještě jeden
je na cestě. Mesány se nastěhoval
k přítelkyni. Nevím, jestli jsem na někoho nezapomněl, možna, že těhotných
je víc, ale i takhle. No není toho nějak
moc najednou ? Rozhodně se asi
v příštích letech budeme na hřištích
setkávat s kočárky, kyblíčky, lopatkami,

pemprskami a hlavne s .
Ještě bych vás z tohoto místa rád pozval na letošní Silvestrovský ples. První
předběžnou pozvánku máte uvnitř
čísla. Protože už se s většinou z vás
pravděpodobně neuvidím, snažte se
dodržet termíny uvedené v pozvánce a
pokud se teprve rozhodujete, slyšte
slova z mých úst: Přije8te!!! Bude te stát
za to.
Mějte se fajn, užijte si zimní spánek a
samozřejmě toto číslo.
Dejf & wacki n

5.

-

12.

8.

2000

Germany

2 0 0 0

S brazilci v kolečku 1

žabky ...

World Frisbee & Guts Championships

rybky ...

H E I L B R 0 N N

S brazilci v kolečku 2

Spokojený Šaky brazilkami v kolečku

Štěpán si povídá s trenérem Švédů

Místo doslovu

skoky

Předseda světové asociace hrál za Rusko

Hoj, hoj Wackuško!!!
Je to taková moje malá premiéra (jak zpívala
Petra Janů..) na novým, tentokrát konečně
mojem vlastním, compu. Provedu tě postupně
svojí představou následujícího a již mnohokrát
notně propranýho a ještě víckrát prokletýho

čísla Pasti, které by snad vůbec nevyšlo nebejt
Carlose. Je to právě on, kdo se za pár dní (te8 už
to víme přesně, ve středu večer)
vrátí z
důležitých a pravidelných služebních cest a
bude chtít vidět (po právu) na kolik jsme bez
něho schopni vydat alespoň jedno číslo.
Padouch jeden. On nám věří a my ho nezk-

Bylo to prostě drama.

USA vs. Švédsko po finále

HEILBRONN

Papá měl během timeoutu s Brazílií poměrně dramatický výraz. Dá se toho z něj vyčíst víc než z Pasti.

G.U.T.S.

lameme….. páč na to, ostatně jako na všechno,
máme. J
Are you ready to fly?….řečnická otázka

V tomto čísle:
• Chrast 2001
• Halové turnaje
• a jiné zajímavosti

Gratulujeme
Drazí přátelé, sportovci.
Nebudete nám to věřit, ale my už jsme
ani sami nedoufali, že se to povede.
Hurá. Volejte prosím s námi to kouzelné
slůvko, tu sluchulibou nevtíravou ovaci,
která symbolizuje nelehké vítězství nad
chmurným stereotypem každodennosti,
skepsí, čtenářskou či redaktorskou
lhostejností a všeobjímající blaženou
leností.

Leč ztráty byly obrovské. Vyhráli jsme
jen o prsa a proč bychom to nepřiznali,
jedné vskutku povedené hráčky, frisbeejačky (jak je rádi nazýváme..), nové
předplatitelky a především sportovkyně. Zdá se, že počet předplatitelů
nějak úzce souvisí s intervaly mezi jednotlivými čísly, klesající kvalitou stále
stejně špatných článků, dokolečka
omílajících to samé nic a vytrácející se

oblibou stárnoucích a stříbrným chlupem zarůstajících redaktorů. Přesto
přeze všechno Vám, teď už jen hrstce
předplatitelů, hned zkraje tohoto zbrusu
nového, sádlem maštěného a dozlatova
vypečeného čísla děkujeme za projevenou důvěru a gejzíry nekonečné,
nakažlivé, tryskající a nás ještě stále
pohlcující trpělivosti.
Dejf a Carlos

Zápis z Valné hromady ČALD
Místo konání: Chrast u Chrudimě
Datum: 12. 5. 2001
Počet účastníků: 91
Moderoval: Mezsany

1.
2.
3.
4.

Výměna členů VR
Přehled financování za rok 2000
Volba KRK
Diskuse

1. Z VR odstoupili: Martin Mencl, Jan
Bechyně, Jan Filadr, Daniel Hokeš, David
Novák (o odstoupení všichni včas informovali emailem, kde uvedli důvod svého
odstoupení). Do nové VR byli navrženi

a následně Valnou hromadou odhlasováni:
Kristina Klímová, Petr Schreiber, Vít
Grigartzik, David Průcha, Martin Slížek, Petr
Medek, Honza Havel, Marie Borská, Luboš
Passian. Další návrhy nebyly podpořeny
ochotou navržených spolupracovat.
VR se poprvé sejde 16. 6. 2001 na turnaji
v Davli! (k projednání: bružury na EUCC,
videokazeta z MS 2000, zrušení účtu ČAF,
kronika, pohár pro vítěze ligy, …)
2. Marie Borská přečetla zprávu o financování za rok 2000 (je k nahlédnutí).

Pavel (příjmení a kontakty ještě nemám).
4. Diskuse:
a) PAST - První letošní číslo je zpožděno
díky neschopnosti redaktorů vybrat peníze
od předplatitelů, pravděpodobně vyjde
v týdnu před finále ligy 2001.
b) Pohár + kronika - T. Peiker navrhl:
putovní pohár pro vítěze ligy a znovuoživení
kroniky. S podrobnostmi nás seznámí
v Davli na finále ligy 2001.
c) Libor Sajfrt všechny stručně seznámil
s přípravami EUCC 2001.

3. Z KRK (kontrolní orgán ČALD) odstoupili:
Libor Sajfrt, Martina Zralá, Karel Ringelhán.
Do nového KRK byli navrženi a Valnou
hromadou odhlasováni: Jana, Trevor, Joe,

Zapsal: Dejf

Kam za létající kultůrou
PAST 1/2001
frisbíjový občasník
Redakce:
dejf & carlos

• červenec 8-14/2001 je mistrovství evropy klubů v Praze
EUCC 2001
kategorie OPEN, ženy, coed, junioři
informace: eucc@email.cz, http://eucc.frisbee.cz

Spolupracovali:
tentokrát skoro všichni, kteří
dokážou hodit a sníst banán

nter
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. 20
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13. 6
stpri
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Redakce děkuje:
trpělivým čtenářům a Protisku

• červenec 21-22/2001 je oslavenecký turnaj
CHRUSTENICE
kategorie FREE
informace: l-saifrt@volny.cz

Technický poradce:
vědecko-výzkumný pracovník ČVUT
(laboratoř 3) František Vacek

Naše emajlová adresa:
dejfp@email.cz
carluzo@email.cz

Naše majlová adresa:
David Průcha
Na záhonech 60
Praha 41, 141 00
Telefén: 02/41 48 27 49

Foto:
dejf /tm/, burton /pd/, internet /www/

• červenec 28-29/2001 je turnaj P7
PETROVICE
kategorie OPEN
informace: p7@seznam.cz

v Praze

• srpen 4-5/2001
BRATISLAVA (SK)
kategorie OPEN
informace: mentaldiscorders@msn.com
• srpen 18-19/2001 - Poolimate (ultimate)
Darmstadt (D)
4 hřistě, 20 týmů, bazén
-- la Paga da Pasta
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krindy-pindy

ČALD informuje

turnájek

Berlin
Berlin

od Štěpána a Ivy

Úvodem tohoto článku se sluší poblahopřát
Marušce, že zdárně vstoupila do dalšího
roku svého života a panu ing. Petru Medkovi,
že se mu tak pěkně prodloužilo jméno.
Blahopřejeme tedy v hospodě na Palmovce,
dojde sem tam i na hořké F, ale při pohledu
ven všichni tak nějak cítíme, že nás nečeká
jednoduchá cesta a tak to moc nepřeháníme. Nakonec v pěti batůžcích dozrává
pět láhví fernetu a článek bude ještě dlouhý.
Ačkoliv do Berlína se původně hlásila
Pražská Sedma, osud tomu chtěl, že na
soupisce se nakonec objevil nápis Prague
Devils. Jádro sestavy skutečně tvořila skupina
hráčů, již někteří komentátoři označují jako
"devilácké mládí" (Maruška, MéPa, Tomášek,
Aleš a Štěpán), organickou součástí týmu
však byli také hráči ze Žluté Zimnice
(Kristýna, Iva, Libor) a v neposlední řadě
i zástupkyně Pražské Sedmy (Lenka).
Samotná cesta na turnaj čtenáře Pasti
pochopitelně nezajímá, vzhledem k tomu, že
však zabrala doslova čtvrtinu času celé akce,
poreferuje vám o ní osoba nejpovolanější řidička Iva:
Cesta byla opravdu velice zajímavá - jak už
se dá odvodit z její délky. Čtvrtina času celé
akce znamená 12 hodin (jeli jsme přímo
Praha - Berlín, ne např. přes Bratislavu).
Nechce se tomu věřit, ale dá se to. K tomuto nevídanému časovému rekordu přispělo
hned několik faktorů, ten hlavní bylo naprosto šílený počasí. Informace o stavu
hraničního přejezdu Cínovec jsme nezjistili,
a tak jsme se kolem osmé hodiny vydali na
sever. Po cestě nám pěkně posněhávalo
(pozn. red. - asi nové české slovo) a během originálního MéPova blahopřání Marušce v autě
(v autě to prý ještě nedělali) začínal Libor v
druhém autě popíjet Red Bully, protože trávil
za volantem už pěknou druhou cestu do
Německa v jeden den. A jak tak sněžilo, tak
se taky smýkalo a zrovna to Liborovo auto to bylo asi jedenáct hodin v Teplicích.
Naštěstí auto vyvázlo "jen" s rozbitým předním světlem, které jsme bravurně (asi za
hodinu a půl) sehnali od dobrých lidí ve vesničce u Teplic. U této příležitosti jsme obětovali část našich nemalých Fernetzásob jako
hluboké poděkování těm, kdo vstanou o půlnoci z postele kvůli někomu, kdo chce před;^]]
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ní světlo. Na hranicích to vypadalo jako na
Sibiři, chvílemi i hůř, a my se snažili narvat
nový světlo do otvoru, kam by se teoreticky
vejít mělo, ale prakticky to bylo naprosto
nemožný (ještě skoro bez nářadí) . Asi po
hodině jsme usoudili, že se musí odmontovat celý "předek", aby se to tam nějak vešlo.
Nakonec tam opravdu pasovalo a my - po
pokusu přejet do Německa přes přechod pro
pěší zavátý asi dvěma metry sněhu - radostně překročili hranice. A potom už zase jenom
sněžilo a funělo a sněžilo a pršelo.
Zastavovali jsme jen Liborovi u benzínek, aby
doplnil zásoby energetického pitiva. Při
takové jedné zastávce vypadl Kristýně na
parkovišti mobil, takže se konal návrat. To už
jsem si říkala, jestli bychom to přece jenom
neměli úplně otočit směr Praha. No, nicméně
jsme k ránu dorazili do Berlína a tam na
druhý pokus našli halu, kde jsme byli
umístěni (na první pokus jsme docela přesně
trefili do haly, kde byla druhá půlka hrajících
- to bylo radosti !!!). Největší zásluhy na šTastném konci této cesty, aspoň našeho vozidla,
měl Tomášek, který se mnou celou cestu
komunikoval (v poměru jazyků "čím blíž
k Berlínu, tím častěji auf deutsch" - tím upozornil na své nevídané vlohy v tomto oboru),
zpíval a neúnavně hledal asi ve třech
různých mapách různých částí Berlína. Tímto
ho vřele doporučuji jako spolujezdce při
jakékoliv příležitosti. No, přijeli jsme přesně
na snídani - organizátoři vůbec! nechápali,
čemuž se vůbec! nedivím. A teP zase
Štěpán:
V budově, kde byla tělocvična, jsme neomylně našli prázdnou šatnu, celou plochu její
podlahy jsme pokryli karimatkami a svými
těly a za pár minut si už každý poletoval
v tom svém vesmíru. První hra nás čekala až
v 10.30, měli jsme tedy na spánek celou
hodinu a půl - o tom, jak jsme se do růžova
vyspali, jsme mohli přesvědčit Sexy Divers.
Hned ze začátku jsme se asi pětkrát dostali
do breaku, a to prosím během jednoho
bodu. Prostě podle modelu: krásná obrana volný hráč v zóně - přihrávka do rukou
obránce - a znova. Takže jsme se museli
trošku zklidnit a pak už to šlo krásně až k
hezkému výsledku 15:4. Dali jsme si za
odměnu konečně snídani a za hodinu už
proti nám stáli domácí RazFaz. To už bylo
napínavější. Začali útokem, takže skórovali
jako první a do stavu 5:5 jsme stále jen

dorovnávali. Pak jsme na chvíli přebrali aktivitu, abychom zanedlouho opět prohrávali 7:9. Na konečných 9:9 jsme dorovnávali
druhým hodem ze 3 možných posledních.
Tým Weltjugend nás čekal hned po dalším
zápase. Nehrozil velkými výkony, ale vzhledem k remíze s RazFaz nám šlo o skóre.
Nastupovali jsme tedy s předsevzetím, vyhrát
s nulou. To sice chvilku vypadalo nadějně,
ale asi jsme neudrželi koncentraci, či co
a čtyřikrát jsme inkasovali. Výsledek 12:4
stačil jen na druhé místo ve skupině. To sice
trošku zamávalo s naší ješitností, ale ve
skutečnosti vlastně o nic nešlo. Se systémem
se to totiž mělo takto: Čtyři skupiny po
čtyřech, dvě hrály v jedné tělocvičně a dvě
v druhé. První dva z každé skupiny šli nahoru, druzí dva dolů, takže se vytvořily nové
dvě skupiny, ve kterých již stačilo odehrát
dva zápasy, aby hrál každý s každým (vzájemný zápas se započítával i do této
skupiny). V neděli hráli již všichni v jedné
tělocvičně a jen dva zápasy. 1. dva z každé
tělocvičny křížem o finále a analogicky
i ostatní umístění. K neděli se ale ještě
dostaneme. Nás ještě v sobotu čekali
Hallunken, posílení o Uwiho z Rostocku
a mezinárodní Nice Try (Nice Try Santa Cruz
California (Berlin) Flames Amsterdam).
Proti Hallunken jsme ten den odehráli asi
náš nejlepší zápas. Holky úspěšně eliminovaly jejich žabky, přičemž obzvláště
ceněným skalpem byla žena s pohledem
pralesního lovce, pro naše interní potřeby
pojmenovaná Gertruda (viP Kristýno...) (TeP
si tedy vůbec nejsem jist, jestli se tak nejmenuje opravdu, ale to jméno jsem od
začátku vnímal především jako parodii). Na
začátku jsme pravda ztratili tři body a do
tváří se začaly vkrádat pochybnosti, o to cennější však byl následný obrat na 5:3.
Dvoubodový náskok jsme si v podstatě
udrželi až do konce, kdy jsme jej ještě
o kousek zvětšili a zvítězili výsledkem, který
si již nepamatuji, ale všem se nám moc líbil.
Horší to bylo s posledním sobotním
zápasem. Pružní Nice Try nám zatopili
nečekaně těsnou obranou, za což jsme se
jim odvděčili hromadou nepřesných hodů
a jiných pěkných chyb. Celkově hra ubíhala
v hodně rychlém tempu a tak když jsme
popadli dech, prohrávali jsme 7:12, do konce
zbývaly tři hody a disk měli soupeři. Na dva
hody nám ho dopravili před zónu a když

týmy, které předvádějí pěknou a poučnou
hru.
A abych nezapomněl. Nejsem si popravdě
řečeno jist, do jaké míry to souviselo s tím, že
jsme z daleka a že jsme do Berlína absolvovali tak strastiplnou cestu, ale každopádně
jsme si z Berlína odvezli i SPIRITA. Ten měl
originální podobu jednorázového foTáku
Agfa, na kterém byl zachycen náš poslední
zápas.
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raději nenapsal, ani kdybych si ho pamatoval. Tváře našich hráčů po zápase zahalil
černý flór smutku, usadili jsme se do šatny
a zpytovali svědomí. Na vzpamatování jsme
měli asi čtyři hodiny, během kterých jsme se
oklepali pomocí osvědčených terapeutických
pomůcek jako yoyo nebo hacky sack. Plni
touhy po "medaili" a pomstě na sobě a na
soupeřích jsme nastoupili znovu proti Nice
Try. Nezačali jsme špatně. Brzy jsme se ujali
vedení a v polovině zápasu už to vypadalo,
že s tříbodovým náskokem nám již nikdo
bronz nevezme. To bychom ovšem nesměli
začít chybovat. Myslím, že to bylo za stavu
6:3, kdy jsme si vybrali - jako tento víkend
ostatně již po několikáté - svou sadu chytacích a házecích chyb. Pochopitelně, že řada
z nich pramenila z ukvapenosti, kterou
posilovalo vědomí, že máme nahráno,
každopádně skóre se rázem otočilo na 6:7
a jen tak jsme dorovnávali za zvuku
závěrečné sirény. Místo třech posledních
hodů jsme se rychle dohodli na celém
posledním bodu a věděli jsme, že to musíme
ubránit, jinak že zklameme ty tisíce
fanoušků, kteří nás čekají v Praze na
Staromáku. Naštěstí soupeři neunesli tíhu
zodpovědnosti a tak dlouho otáleli s hodem
do zóny (a samozřejmě tak skvěle jsme
bránili), až disk zahodili v polovině hřiště
a pro MéPu pak již byla hračka vyskočit tři
metry do vzduchu, nohu při tom nechat na
zemi tak půl milimetru hluboko v zóně,
chladně si změřit obránce, který mu žuchnul
k nohám a v ruce pak překvapeně najít disk,
který mu tam předtím Tomášek - rozhodně
bez otálení - nahodil. Tentokrát jsme si již
lépe vychutnali veselý popěvek v kolečku,
který se křičel z plna hrdla a zněl asi takto:
"I wanna get yeah!! I wanna get yeah no
yeah!! I wanna get yeah!! A čiki ča a čiki ča
a čiki ča ča ča!!....., " což se párkrát zopakovalo, načež následovala hromadná rybička
do středu. Odsud má také většina hráčů na
těle modřiny.
Inu, byl to hezký turnaj. Pro nestřídající Wall
City to sice asi byla spíše rekreační záležitost,
protože nejvyšší kategorii tam tvořili
víceméně sami, všichni ostatní však myslím
našli soupeře své úrovně a tak si pěkně
zahráli. Říkám to tak trochu se špatným svědomím vůči TJ ČZU, ale berlínský turnaj je
jeden z těch ideálních turnajů pro začínající
týmy, protože zde naleznou jak týmy, se
kterými si zahrají tak nějak vyrovnaně, tak

sh

20

p

ue

n
ea

Prag

01

eu
r

o

jsme jim ho tam sebrali, ozval se ze střídačky
Libor, který mezitím rychle zvládl turnajovou
matematiku, a zavolal, že ten bod je pro nás
dost důležitý. Takže do chumlu v zóně letěl
disk, Tomášek se mezi cizáky nevelkého
vzrůstu prosadil a vybojoval nám osmý bod.
Jak se ukázalo, ten bod nám skutečně zajistil postup do bojů o první čtyři místa.
Ve sprše jsme s Němci sehráli, myslím, historicky první remízu v hlasitém zpěvu. Když
jsme se pak oddávali pražskému chlebu,
paštice a řízkům, nakoukla do dveří "naší"
šatny sličná Němka z pořádajícího týmu
HotLove Berlin a sdělila nám, že je naše
průvodkyně pro dnešní večer a co tedy
chceme dělat. Jelikož návrhy, které se honili
hlavami pánů kluků byly vesměs společensky nepřijatelné, shodli jsme se, že se tu
hezky nabaštíme a za hodinu vyrazíme
vzdělávací oklikou na nedalekou párty. Část
Berlína jsme viděli z tramvaje a z S-Bahnu
coby černí pasažéři, pěšky jsme prošli slavný
Alexanderplatz, vykroutili jsme si krky pohledem na převysokou televizní věž a naplácnutí na igelitové okno obrovského stanu
jsme nevěřícně zírali na neskutečně kýčovitou kabaretní šou plnou staříků v papírových
čepečcích a na pódiu s chlapem, který
v lodičkách, šatech a s bohatým boa zpíval
ženským hlasem jistě velmi slavnou operetní
odrhovačku ("Proboha nedívejte se na to!
Tohle není Berlín! Je to sice dost německý,
ale s Berlínem to nemá nic společného!"
varovala nás průvodkyně). Nakonec jsme
došli do útulné kavárničky, kde jsme si dali
nějakou tu polívčičku či kapučínko a už jsme
směřovali na párty. Párty se konala v jakémsi nevelkém alternativním prostoru, kde rudá
srdce dávala vzpomenout na nedávného
Valentýna, ale především na název jednoho
z hlavních pořádajících týmů - Hot Love.
Předešlá noc nám moc spánku nedopřála
a sladký chlad berlínských ulic jsme dnes již
celý večer kompenzovali hořkým teplem od
Stocka, takže jsme si dali symbolické pivo až
dvě a vydali se již v průběhu nesmělého
pivního závodu do útulné šatny na kutě.
První nedělní zápas začal sice až v 11.30,
proti nám ale stálo pět hromotluků, kteří si
říkají Wall City. Na párty nás někdo ujišToval,
že zde hraje pouze jejich slabý odvar, ale
moc jsme tomu nedůvěřovali. Pánové si
dvacet minut poměrně bez problémů házeli
na víceméně volné hráče do zavřených stran
a dotáhli tak hru k výsledku, který bych sem

turnajík

Berlin

Milí frisbeejáci
Rád bych se s vámi podělil o jednu
myšlenku. Tentokrát se pokusím být stručný.
Když myslím na to, jaká byla valná hromada,
hned si vzpomenu na Travora. Nebudu teP
řešit, jak jsme se k němu zachovali - mám
na mysli něco jiného. Když se ho ke konci
Mezo ptal, jestli by chtěl být členem KRKu,
tuším že odpověděl něco jako "Anything. If I
can help ...". Kolik toho tak krátká věta řekne
o přístupu!
Jestli si někdo myslíte, že Travor neví, do
čeho jde, tak já si zase myslím toto: některé
věci, do kterých člověk jde, si potom může
přizpůsobit k obrazu svému. Jinými slovy,
pokud jste tam někdo seděli a nezvedli ruku
jenom proto, že VR nebo KRK je ve stavu
jakém je a vy pochybujete o smyslu, tak
právě takovými úvahami ten smysl ztrácíme.
Je to už také trochu o optimismu a pesimismu (pesimista řekne realismu).
Nikoho nechci kritizovat. Jestli se nad těmito
věcmi zamyslíte, tak už má tento můj výtvor
smysl. A na závěr malý slovníček (pro jistotu).
VR je výkonná rada, KRK je kontrolní a revizní
komise a "Anything. If I can help ..." je
"Cokoliv. Jestli mohu pomoct ..."
Mé>a

-- la Paga da Pasta
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Mezo nechodí do práce, oženil se, a tak jsme zřejmě přišli o našeho
pravidelného dopisovatele skrze rozhovoru a proto Vám přínášíme
trochu neobvyklý rozhovor. Pořadatel největšího plážového turnaje v
Rimini - Peldi udělal před časem rozhovor s Honzou Šoltou, jako pořadatelem Mistrovství Evropy Klubů v Ultimate.
Peldi: First of all, when and where are
the 2001 European Championships
going to be?
EUCC: The EUCC 2001 is going to be in
Prague - Czech Republic, during the week of
July 8th to 14th, 2001. To be honest we
didn't expect the tournament will take place
in Prague, the capital city, and it was
a tough work especially for Vitek (one of the
TD's) to find enough fields at only two areas
and to convince our premier football league
teams that we will not destroy them.
Anyway, Prague is said to be one of the
most beautiful cities around the world and
we're happy to have the tournament just
a stone's throw from the Prague castle and
all the historical monuments. By the way,
right in front of the dormitories, where the
majority of teams will sleep, is the largest
stadium in the world of the capacity of 13
football fields but, to our disappointment,
there are neither football fields nor grass.

EUCC: This is a responsibility of EFDF. What
we have learnt so far is that each country
receives a team entry (for Open and
Women divisions only) based on the results
of the WUCC 1999 and the WUC 2000.

Peldi: How will you seed teams?
EUCC: EFDF will seed the teams and it will
probably be based on the same criteria
EFDF used for allotting the spots. As soon
as we know the seeding (format, schedule
and so on) we'll put it out on our web site,
which is accessible at http://eucc.frisbee.cz

Peldi: EUCC means Clubs Championships. How many teams/people are you
expecting?
EUCC: We're expecting more then 80 teams
from about 20 European countries. The
European Flying Disc Federation (EFDF)
offered to each country one entry per division at least so the "new ultimate frisbee
countries" like Latvia, Russia, Hungary or
Czech Republic get a chance to send their
best teams from each division at the EUCC
2001. We want to open 4 divisions - Open,
Women, Masters and Mixed. Actually there
won't be a Junior division within the EUCC
as EFDF assumes that there are not enough
Junior club teams in Europe to host such
a division. Instead, the Junior event will be
a national team European Championship
and as such will not really be part of the
EUCC (although it could be organized at the
same time and in the same place).

Peldi: A little bit about the organization.
Who's part of the staff? Can you tell us
about them and what they are
doing/will do?
EUCC: The EUCC Organizing Committee consists of 14 people each of which is responsible for individual tasks as accommodation, food, fields, transportation, finances,
communication, parties, staff, medical care,
web page, public relations and so on. At the
head of the Organizing Committee are three
directors one of which is called the tournament director and is responsible for organization of this event. His name is Libor Saifrt
and is well known among frisbee players
as an organizer of the international Pilsner
indoor tournament. Besides the directors
there's another important person responsible for communication with teams and
National Flying Disc Associations - Martina
Zrala. At the moment, EFDF is working on
the first step of the registration process and
then we'll start accepting preliminary rosters, accommodation choices and payments of a tournament deposit. As we do
not have much of a spare time, it's going to
be a really fast process and we hope it'll
run without any problems and that the
teams will be OK with it.

Peldi: How do different countries get
spots allotted?

Peldi: Where do you recruit the field
staff?

;^]]
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EUCC: The easiest way is to recruit the staff
from Czech a Slovak frisbee players
because we know each other and can
communicate at ease. It doesn't mean we
don't want to recruit skilled international
staff and we encourage everyone who
wants to help us during the tournament to
contact our staff person at rkarel@volny.cz

Peldi: What about cost? Are you planning
to have some sponsor cover for some of
the expenses?
EUCC: Surely we'll have sponsor cover and
our public relation agency is working on it.
As ultimate frisbee is not well known in
Czech Republic it's not easy to find some
big sponsor cover but we hope this event
will have a positive impact on young people looking for a nice game like ultimate
frisbee and will attract some sponsors.

Peldi: About the tournament days. What
should we expect? Is there going to be a
newsletter? Medical services? Shelter?
Media coverage?
EUCC: Actually, a newsletter already exists
on our web site even if it only meets the
basic communicational needs between
teams and us and we'll do our best to keep
it up-to-date. We already have a rough draft
of a tournament newsletter, which is likely
to be distributed to players every day of the
tournament. We're also working on a basic
medical care, media coverage, internet
access and much more.
Peldi: Moving on to more important
issues: what about the parties?
EUCC: I'd like to keep this question unanswered because it's a little secret. We
already have a plan of evening activities
leading to a party on Friday, which is going
to be something special… Czech tournaments are well known by their parties and
we don't want to blemish this reputation.

Peldi: What about weather? Is it going to
be windy?
EUCC: It's usually sunny and warm in the
month of July but who knows…
Peldi: In the past few years there have
been some experimentations with the
rules. What set of rules will you use?
EUCC: This is a question on EFDF representatives and we hope they won't be experimenting with the rules. As I mentioned
above - the questions regarding format and
the course of a game will be sorted out
soon and put out on our web site.
Peldi: I heard rumors about teams not
from Europe. What's it all about?
EUCC: Participation of non-european teams
had been discussed for almost one month
and the final decision made by European
associations (those who cared to send their
vote) was not to invite them to play at EUCC
2001 because of the big number of
European teams willing to play at EUCC
2001.
Peldi: That's all, thank you.
Related links:

eucc.frisbee.cz
www.efdf.org

Mistrovství Evropy Klubů EUCC 2001
Mistrovství Evropy klubů v ultimate frisbee se uskuteční v Praze 8. - 14. července 2001 na
stadionech Strahov a SK Slavia Praha. Jestliže chcete vidět nejlepší evropská klubová
mužstva bojovat o titul evropského šampiona, přijPte se podívat na probíhající zápasy ve
dnech od 9. do 13. července mezi 9. až 18. hodinou. Finálové zápasy budou odehrány 14.
července na hlavním stadionu SK Slavia Praha. Očekává se účast 1000 hráčů z 20 evropských zemí.
Podrobné informace naleznete na adrese: http://eucc.frisbee.cz/.
Pokud se zajímáte o možnost vstupu na párty konané v rámci EUCC 01, tak všechno jde,
když se chce, maximálně to něco stojí. Takže za 100,- Kč je možné zakoupit kartičku GUEST
se vstupy na párty. Je třeba se přihlásit Martině (P7, martina.zrala@volny.cz ), nahlásit jí
jméno a předat stovku. (Seznam akcí: 8.7. 18.00 zahájení (-123 min.), 11.7. 21.00 Trading
night KD Eden (Beatles & Rolling Stones rev.), 13.7. 21.00 Reggae párty Manes, 14.7. 20.00
u lukostřelců.

Účastníci EUCC 2001 v Praze:
Open

Espoo Ultimate Club

Finland
The Netherlands

Clapham Ultimate

United Kingdom

Red Lights

Chevron Action Flash

United Kingdom

Milder Norden

Germany

Fluid Druids

United Kingdom

Yahoo

Austria

Leedsleedsleeds

United Kingdom

Bliss

United Kingdom

Fusion

United Kingdom

XLR8RS

Belgium

Liquidisc

Finland

MirSanZamperl

Germany

Red Lights

The Netherlands

Patatas Bravas

Spain

Skogshyddans FK -

Sweden

Stockholm Ultimate

Sweden

Flying Angels Bern)

Switzerland

Liquidisc

Finland

Helsinky Ultimate

Finland

Ultimate Vibration

France

Wall City Berlin

Germany

Search.g Woodpeckers Germany
Crazy Dogs Stans

Switzerland

Dublin Vikings

Ireland

Thebigez

Austria

Feldrenner

Germany

KFUM Örebro SFMSC

Sweden

Ragnarok

Denmark

Sipoo Odd Stars

Finland

Mix
Blue Arse Flies

United Kingdom

Jet Set

Belgium

Upsadaisy

Austria

Kleine Feiglinge

Germany

Endzonis

Germany

Saxy Divers

Germany

Fingers

Switzerland

Rimini

Italy

YN Milano

Italy

CUS-Bologna

Italy

Clac-Clac

France

FC Stenungsunds

Sweden

OUF

France

Ještě přijedou 4 kluby do kategorie Junioři.

Ženy
Atletico

Finland

Discus

Finland

-- la Paga da Pasta
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Peldi: How many fields are there going
to be? Are they at the same place?
EUCC: The maximum number of fields shall
be 18. They are situated in two areas Strahov and Slavia. Strahov is a place
where almost all teams will be accommodated and Slavia is no more then thirty minutes drive from Strahov and the teams will
be delivered to Slavia fields by buses running all day long.

hala

Mladá Boleslav
Tvr>árna prdlýma
očima od Médi
Když jsem se zadíval na soupisku týmů
jedoucích na turnaj v Mladé Boleslavi,
neskromně jsem si řekl "To bysme měli
vyhrát.". A jak to dopadlo? Čtěte a vězte.
Zdá se, že staré gardě v Pd začíná docházet
dech na objíždění turnajů. Rodinné důvody
se mísí s jinými akcemi, a tak jsme do Bolky
vyjížděli věrni zaniklé myšlence TvrPárny.
Hra začínala až v neděli a volná sobota nás
vyzývala k pestřejšímu programu, než je příjezd pozdě večer a hurá na kutě. Proč si
nezajít třeba zahrát bowling? Od místního
Páblíka jsem věděli, že bowlingová herna je
na dohled od haly. Následovaly tedy dvě
hodinky věnované doplňkovému sportu.
Mimochodem herna v MB je zatím nejlepší
z těch, které jsem navštívil.
Nebudu vás nudit povídáním o vydařeném
večeru. Po bowlingu jsme ještě lehce
zapařili a po návratu do haly si zahráli
pičky. Jak se později ukázalo, stačili jsme při
tom vyrobit několik oblíbených konverzačních témat. Detaily nebudu popisovat
z osobních důvodů - krom toho nechci kazit
nadšeným vypravovatelům radost.
Prostě jsem se v neděli ráno vzbudil
a věděl, že párty dnes večer už bude pouze
regenerační odvárek minulé noci. Hrálo se
na 2 skupiny, v každé 6 týmů, ze skupin
zápasy křížem (alespoň nahoře) a nakonec
o umístění.
První zápas jsme sehráli se SPLT. Hráli jsme
v psychickém poklidu a nepustili přátele do
výraznější příležitosti k získání vedení
v zápase. De facto celý turnaj jsme zkoušeli
různé typy obran i útoků. Bránili jsme
osobku, zónu i cosi mezi tím, pak útočili
klasickou lajnou, systémem okoukaným od
zahraničních týmů i specialitkou made-by
Papá. Podrobnosti obran i útoků jsou přísně
střeženým know-how Pd, které musel
pozornější divák znát po shlédnutí
kteréhokoliv našeho zápasu v Boleslavi.
Zápas se SPLT jsme tedy dotáhli do
vítězného konce a stejně tak následující
utkání s BSE nebo Rollníky. Omlouvám se
za nepřesnost, ale váš poslední zápas mě
úplně zmátl. Zápasu se Slováky (tým
Gamča) jsem se trochu obával - přesněji
;^]]
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řečeno jsem připouštěl komplikace. Později
se ale ukázalo, že chlapci jsou sice rychlí
a sem tam i umějí hodit, ale trpí totálním
nedostatkem zkušeností. Nebyli si jistí ve
směru a způsobu nabíhání, příliš se
spoléhali na svého nejrychlejšího hráče
a sem tam zapracovala i neznalost pravidel.
Zajímavé je, že se trénují sami s občasnou
konzultací s Mentály resp. s Chorchem.
Před posledním sobotním zápasem ve
skupině padla na mužskou část týmu
starost o krásu přítomných děvčat.
I naskákali Prdi do auta a vyrazili směrem
k řece zasadit vrbám tradiční velikonoční
Tafku. Po zběsilém řezání proutků, prutů,
klacků i do prstů jsme se spokojení vrátili
do haly i s troškou přírody. Některé dívky se
tolik těšily na zítřek, že se nám po proutí
vrhaly a sem tam i nějaký proutek zlomily.
Naštěstí jsme si všechny incidenty pamatovali a příslušné dívky pak řádně odměnili.
V podvečer jsme tedy ještě upletli rákosky,
navzájem si je pochválili a pečlivě uschovali
k pozdějšímu použití.
Poslední zápas s frakcí P7 jsme bez větších
problémů vyhráli. Dobrá nálada nás
neopouštěla a po sprše jsme mohli v klidu
vyrazit na party do nedalekého podniku.
V nedalekém podniku vyhrávala živá kapelka - tedy zpěvák, který byl zajímavý, a dvě
kočičky, z nichž alespoň jedna uměla zpívat. Stejně to měl chlapík dobře zařízený.
No nic - pokračujme. Zpočátku se hlasitá
hudba ukázala býti trochu problémem.
Prstovku již všichni neumíme. Ale znáte to,
alkoholu v krvi přibývá, problémů ubývá.
Hudba je najednou tišší, když se nám zrovna nezamlouvá a dostatečně hlasitá, když
ulítáváme na krásných tónech někam do
oblasti hudební blaženosti. Konverzace již
není tolik konkrétní a složitá. Zábava se přesouvá z oblastí "dobrých historek" do
oblasti situačního humoru, případně
krátkých hlášek, které jsou tím vtipnější, čím
jsou hlasitější. A když rozjetí zemědělci
udělají kolečko tančící dvojici - náramně se
bavíme. Za střízlivých okolností by je tím
jistě pěkně prudili, ale vždyT jsou tak upřímní a rozesmátí - vždyT nyní již problémy
neexistují. Po sále pak “jede jede mašinka”
a všichni si to náramně užíváme.
Najednou hudba utichá, stmívá se a na
plátně se objevuje frisbee ultimate video
from America. Hrají krásně, fandím DOGům.

Až už konečně vyběhneme na trávu, budu
hrát jako oni. Ultimate video má zvláštní
moc a ne že ne.
Za chvíli je ovšem projekce přerušena
a nastupuje kapelka. To už se mi ale oči
klíží a je čas, tak akorát odejít. Šel jsem spát
poměrně brzo. Jak jsem druhý den slyšel,
party jela dál a bylo to lepší a lepší. Usínal
jsem za dupotu hráčů walking-ultimate romantika jako disk při západu slunce.
Možná se někomu zdáli příliš hluční, ale já
mám pro takové aktivity pochopení. Ani mi
nevadilo, že se jim nepodařilo zhasnout
světla nad našimi hlavami. Občas je lepší
takové věci ani nezkoušet.
Nedávno jsem v televizi viděl šot o utkání
naší volejbalové reprezentace. Zápas
probíhal v hale v Mladé Boleslavi a já jsem
při záběrech na poloprázdné tribuny
vzpomínal na pondělí velikonoční. V to
pondělí jsme na tribunách začali, hezky od
jednoho kraje ke druhému, neošidit ani
jeden spacák, ze kterého nekoukala hlava,
potom ještě šatny, sem tam se i trochu
proběhnout, pani správcovou taky. Ona
nám za to odemkne poslední šatnu, aby se
dostalo na všechny. Potom nelze odmítnout
Tomáškovo pozvání domů a hle, ona je
doma sestra. Hezké seznámení, několik
ostřejších slov přeci není na závadu.
Jsme tady ovšem kvůli Ultimate a nás čeká
poslední zápas ve skupině s další částí P7.
Nezlobte se na mě, že si nepamatuji vaše
slony, slizy a podobně extravagantní názvy.
Hra byla překvapivě jednoznačná a tandem
KK - tedy Kolty a Martin Kuželík - zřejmě
nedostal dostatek prostoru. Bez větších
problémů jsme tedy obsadili první místo ve
skupině a hráli křížem s druhou skupinou.
Tu vyhrála Žlutá zimnice se svojí překvapivě
úspěšnou směsicí nováčků a zkušených
hráčů. Druzí skončili FUJové a tak se
postavili na lajnu proti Prague Devils.
Myslím že jsme vedli celý zápas. Přesto
jsme v jednu chvíli odpadli hlavně psychicky, kdy se FUJům šňůrou několika bodů
podařilo vyvést nás z Mladoboleslavského
poklidu. Nakonec ovšem stačila trocha koncentrace a překvapení se nekonalo.
V závěru to již bylo bez nervů, vítězství
s dostatečnou rezervou.
Druhé semifinále bylo soubojem KK-částí
P7 a ŽZ. Hra to byla vyrovnaná a závěr věru
dramatický. Myslím, že většinu zápasu

Mladá Boleslav, Lipsko

Lipsko

od Lenky z P7

Zjistila jsem, že mi dělá trochu problémy
psát článek o turnaji, který se konal před
měsícem (asi skleróza), a tak se omlouvám
čtenářům Pasti, pokud se budou cítit
ochuzeni o některé dílčí informace (např. o
celkové umístění, nebo výsledek finále…).
Lipsko bylo po dlouhé době zahraničním
turnajem, kam se nám (mě) podařilo vyrazit
jako Pražská 7. Těšila jsem se jako malé
dítě, jelikož jsem prošvihla poslední ligový
turnaj v Nučicích, no a taky jsme taková
veselá kopa, takže zvláště účastnivší se
sestava slibovala nevšední zážitky (koho to
zajímá: Petr, Silva, Ratibor, Honza, Martina,
Michal, Radek a Lenka=já).
Z celé cesty si vzpomínám až na sobotní
ráno, kdy jsme museli vstávat jako první.
Nějak jsme se rozseděli u snídaně, a tak jak už to v Lipsku bývá - jsme málem
nestihli první zápas. Bylo to proti organizátorům, kteří již netrpělivě poklepávali na
hodinky, takže první bod odehrálo
5 nejrychleji převlečených hráčů…. Jo
a porazili jsme je. Pak jsme nějak hráli celý
dlouhý den, vítězství střídalo prohru, taky
tam byla nějaká remíza (což je lipská specialita). Opět jsem neudržela celý turnaj
chladnou hlavu, jakkoliv doma trénuji
sebeovládání, ale celkem to šlo. Po posled-

byl dlouho vyrovnaný - shodné skóre nebo
naše vedení o bod. Utrhnout se nám
podařilo, tuším, až někde před desítkou.
Skončili jsme spolehlivým vítězstvím.
Pak už z turnaje zbývalo pouze slavnostní
vyhlášení. Spirita stejně jako pivní závod
vyhrál jeden ze zemědělských týmů. Ještě
několik hezkých slov a z turnaje zůstanou
už jen vzpomínky, hezké vzpomínky. Díky
Sedmo za turnaj a aT se usadí a zařadí mezi
tradiční.
Poznámka pod čarou:
Je mi líto, že musím končit výtkou ale
nemohu si pomoci. Bohužel s výsledky turnaje se slehla zem. Slehnul se web, vskbee
a konkrétní požadavek na mail P7 také
nepřinesl ovoce. BuP se jich tedy
nedočkáte, nebo bude mít někdo jiný více
štěstí při jejich získávání.

ním zápase všechny čekalo překvápko:
Hala se musela do dvou minut evakuovat,
takže dlouho očekávaná sprcha se
odehrála až v místě, kde jsme spali. Těžko
to vyčítat organizátorům, sami dobře víme,
že správce a uklizečka jsou nejdůležitější
osoby na place.
Večer jsme jedli dort a pili šampaňské
a hráli psychologické hry. Později se k nám
připojila většina členů české výpravy
(celkem 19 lidí), ale jelikož prošvihli začátek
(hry), nebylo jim jasné, proč se dívka
jménem Abigale vyspala s rybářem, když to
vlastně mohla udělat její matka.
No a pak jsme se sebrali a šli na německou párty, která se konala někde úplně
v háji, ale byla senzační. Pokud do této
doby považovali Němci české frisbíjáky za
izolující se týpky konzumující vlastní alkohol, byli tohoto večera vyvedeni z omylu.
I já jsem musela s údivem konstatovat, že
P7 je schopna se opít prakticky kdekoliv.
Cesty zpět (přes celé Lipsko), jsem se trochu
bála, ale naštěstí jsem se včas chytla Rudy
(s mapou), a do spací haly dorazila bez
problémů.
Ráno nás čekala bohatá snídaně a opět
šampaňské - tentokrát jako dáreček od
organizátorů (no, nedala jsem si ho), a pak
zase celý den frisbee. Nerozhýbaní a v podprůměrné kondici zase vyhráváme první
zápas proti Hallunkenům (myslím, že

A ještě trochu prudy. Redaktoři Pasti: píšu
vám každý článek, o který si řeknete - sem
tam i nějaký sám od sebe. Když po mně
chcete článek o turnaji, řekněte mi to předem. Už mě nebaví psát do článků "tuším",
"nevím přesně" a podobně. Díky.
Výsledky z Tvr>árny
15-16. 4. 2001
1.
2.
3.
4.

Pd
P7
F.U.J.
ŽZ
5. ...

Výsledky z Lipska
11-12. 11. 2000
1. Gummy Bears
2. Endzonish,
3. ...

skončili třetí), později remizujeme s českým
týmem směšného názvu "Perly s Marsu".
Tady asi stojí za to zmínit poměrně vtipné
pravidlo turnaje: po závěrečném klaksonu
jsou povoleny pouze 3 přihrávky, takže: po
urputném boji vedeme nad Perlami
7:6…klakson, Perly si přihrávají a ztrácí disk
a já se začínám radovat…. Disk sbírá Petr
(ve hře jsou 2 přihrávky) a narve ho overem
do zóny…turnover…k disku jde Štěpán
(PD), všichni hráči se strkají na opačné
straně hřiště ….dlouhá….bod..???!!? Stojím
na střídačce a nevěřím vlastním očím - bod
chytil "Maloch" (ČZU), zaklíněný mezi
dvěma obránci P7…no, stane se.
Poslední zápas hrajeme proti Endzonishům,
kteří mají před sebou finále, takže se buP z
počátku nesnaží, nebo nám to jde nad
očekávání dobře. Tuším, že jsme vedli 2:0,
3:1…zápas končí 7:8 pro Endzonish, ale
všichni z něho máme spravenou náladu.
Limitovat počet holek na lajně je vážně
dobrá věc.
A pak už jen vyhlášení: turnaj vyhráli
Gummy Bears, takoví sympatičtí dlouháni,
druzí Endzonish, no a další pořadí bylo tak
nějak odfláknuté, takže my jsme třeba
skončili pátí až sedmí, Perly byli kousek za
námi. Každý tým dostal výborný dort (tentokrát bez šampaňského)….. Startovné
vybírali organizátoři 20DM a vážně nevím,
jak se do toho mohli vejít.
-- la Paga da Pasta
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hála

vedla ŽZ. Každopádně ke konci Sedma
obdivuhodně dotáhla a čas skončil se
sporným vyrovnáním od P7. Spor se tedy
vlastně nekonal, ale já myslím, že Karel
zbytečně ustoupil a nenahlásil si faul.
Rozhodoval regulérně dohraný bod (ostatní
zápasy se hrály na 3 přihrávky po vypršení
časového limitu). Štěstí se přiklonilo na
stranu pořadatelů a do finále tedy postoupila P7.
Finále i zápas o třetí místo byly reprízou
zápasů ze skupiny. ŽZ možná rozčarovaná
prohraným semifinále nedokázala zopakovat svoje vítězství. FUJové zapnuli
a vítězstvím obsadili třetí místo. My jsme
stanuli proti Sedmě. Zápas byl mnohem
vyrovnanější. Hrálo se do 15ti bez časového
limitu. Možná se začala projevovat naše
únava - soupeř už byl ale také v pěti (oproti zápasům ve skupině). Každopádně zápas

golf

Pardubice - Discgolf
Golf Pardubice
Dne 28. Dubna 2001 se uskutečnil první golfový turnaj v Pardubicích. V týdnu před turnajem se Mark Krupa (místní Amík) pokusil
na několika pardubických školách seznámit
dorost s disgolfem, vysvětlit základní pravidla a hody. Praktická část kurzu se uskutečnila v místním parku. Cílem bylo seznámit místní mládež s novým sportem s možností
dalšího rozvoje.
Mark sám v USA disgolf hrál 10 let a za
sponzorského přispění kamaráda (který
v USA hraje velmi aktivně - golfu prý věnuje
mnohem více času než manželce), obstaral
golfové disky, postavil v parku 18-ti jamkové
hřiště (místo koše asi metrový kůl zatlučený
do země) a na ukázku mu Náš předseda
MarTák zapůjčil koš.
Po týdenní propagaci a praktické výuce místních žáčků byl na sobotu vyhlášen první
otevřený golfový turnaj v Pardubicích, na
který byla pozvána i naše partička, která se
pravidelně na golfíky schází v Praze. Vše bylo
zajištěno jak na opravdovém turnaji (co jsem
se tedy o opravdových turnajích doslechl) kurzy jamek, počítání, počet jamek (18).
A jdeme na to. Služebně starší (chlapíci ze
Stromovky a Vypichu) si k sobě přibírají
začátečníky a v partičkách po čtyřech, či pěti,
se vyráží. Hned na první a druhé jamce
(kolíku) se seznamuju se záludností dohozu
na kůl. Netrefit ze třech metrů fakt není
žádný problém. Jamky jsou v průměru asi
o něco jednodušší než jsme zvyklí, ale to je
dáno možnostmi parku (téměř rovina)
a i pro začátečníky je to lepší pro osvojení
základních dovedností.
Po vyhodnocení kola vyhrává Carlos (vyhrává
disk). Stejná cena čeká i na nejlepšího
začátečníka ( fakt šikovnej , ale bohužel si
nepamatuju jméno ), který bodově šlapal na
paty i hrajícím mnohem déle.
Po poledni za zhoršeného počasí jedeme
v redukovaném počtu (většina z Pardubic to
vzdala) druhé kolo.
Jediná vada na kráse celého turnájku byla
vysoká tráva, v které se již disky špatně
nacházely. Škoda, že v Pardubicích zatím
nenašli jiné příhodné místo na golfík. Takže
na další turnájek a nejspíše i treninky místních nadšenců si budeme muset počkat, až
majitel parku trávu poseká.
Tímto bych chtěl poděkovat radnici na Praze
;^]]
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-- la Paga da Pasta

6, že zajišTuje pravidelnou úpravu travnatých
ploch na Vypichu pro pravidelná kola Jarryho
golfového memoriálu.
golfista dany

PARDUBICE DISC GOLF TOURNAMENT
April 28, 2001
Players: 25
9 Advanced
16 Beginners
RESULTS:
Beginners/Začátečníci - Pardubice
Filip Lukas -3 / 67
Lukas Hambalek +1 / 71
Petr Hulec +7 / 77
Petr Geldner +9 / 79
Tom Kavalek +10 / 80
Petr Jenicek +14 / 84
Petra Hambalkova +15 / 85
Advanced/Odborníci- Prague
Carlos -14 / 56
Tom Peikr -13 / 57
Dejf -12 / 58
Martak -12 / 58
Dany-9 / 61
Wacki -4 / 66
Bobo -4 / 66
Thank you to all who played. It was
a good Disc Golf Week.
Look on your email for when the PARDUBICE DISC GOLF CLUB will play next. It
depends on weather and short grass.
Mark Krupa

Postřehy z hlediště
18. února 2001 (dopoledne)
Toto datum mělo být pro mne v pozdějších
dnech, měsících, letech památeční, neboT
jsem se chystal na první turnaj, na kterém
bylo možné si poprvé oficiálně zahrát za
Opičky. Bohužel, týden před tímto víkendem
přišly teploty a kašel a to pro mne znamenalo stop hraní. Nicméně v neděli jsem se
přijel alespoň podívat, potěšit se hrou
a letícím diskem z rukou zkušených hráčů.
Při této příležitosti jsem do Riegrových sadů
pozval svou přítelkyni, aby i ona uzřela tu
báječnou hru zvanou ULTIMATE.
Můj příchod do haly, asi v 8.30, poznamenal
malý výstup s paní uklízečkou, která si mi
stěžovala na nepořádek a pozvracené
záchody, a to vše prý samozřejmě "po nás"!
Ale jak jsem se měl přesvědčit později, nebyl
to jediný šok, který jsem měl ten den prožít.
Když moje přítelkyně dorazila a zjistila, že
vůbec neví, o co v té hře jde, snažil jsem se
ji zasvětit do pravidel. V tu chvíli zrovna hráli
proti sobě Lyžoni s rakouským Wunderteamem. Popisoval jsem, jak báječná hra to
je. Že se dokonce obejde i bez rozhodčího
(čemuž se dost divila) a že se hráči při
sporné situaci vždy dohodnou mezi sebou.
A v tom se to stalo ! Sporný okamžik, který
jak se zprvu zdálo, byl vyřešen, se vyhrotil
v hádku. Ze strany Lyžonů svištěly nadávky
na účet rakouského hráče. A nebyly to žádný
"jemný" nadávky. V tu chvíli byl Spirit tu tam
a já i moje přítelkyně jsme nestačili valit oči.
Přitom skoro o nic nešlo, protože to bylo
pouhé nedorozumění, které se dalo vyřešit s
úsměvem na rtech. Bohužel nevím co si
o tom myslela přítelkyně, ale mě to pěkně
zprudilo.
A ponaučení pro mne?
Až se příště někomu budu snažit vysvětlit, co
se skrývá pod Spirit of the game, tak poukáži
na to, jak Spirit dělá tuto hru příjemnější
a přátelštější, ale že se bohužel občas
vyskytne nějaký magor nebo pitomec, který
na to kašle.
Věřím, že se občas projeví emoce u hry a tak
Vám všem i sobě přeji do dalších her pevné
nervy, pěkné hody a partu pěkných zážitků,
jak na hřišti, tak i v hledišti.
cz.ert

Chrast - liga

1994 - Pardubice (1. turnaj)
pořadí: 1.PD, 2.North Kites, 3.3SB, 4.TM,
5.Pick up I., 6.Bad Joke, 7.Pick up II.,
Bobo zlomený nos, Dany zpřetrhaný vazy
kotníku, pivní závod se stahováním kalhot.
1995 - Skuteč
pořadí: 1.PD, 2. 3SB, 3.PL, 4.TM, 5.North
Kites, 6.Pdfree, 7.Bowle, 8.Bosorky,
divadelní představení Ťoplik, jeden z našich
nejpovedenějších turnajů, tradiční noc.
1996 - Skuteč
pořadí: 1.PD, 2.3SB, 3.PL, 4.TM, 5.Bowle,
6.Pick up, 7.PD free, 8.SPLT,
orientační běh, divadelní představení Smrt
klepe na dveře, startovné bylo kilo ovoce.
1997 - Chrast
pořadí: 1.PD, 2.3SB, 3. PL, 4.Bowle, 5.TM,
6.North Kites-bójz, 7.P7, 8.SPLT, 9.Bosorky,
10.Juggers, 11. North Kites-gérls,
bigbít z Pardubic - zpívání na podiu i pod
podiem až do rána, H.H. exceloval, oříškový
mejdánek.
1998 - Chrast
pořadí: 1. PL, 2. PD, 3.TM, …další výsledky
bohužel sežral zub času (ještě se zůčastnili:
P7, SPLT, 3SB, Bosorky, SK92, Medici, Hot
Frog, Krvinky),
divadelní představení Za 20min. na šrot,
pivní závod kolem sokolovny, kapelka od
Steva, oříškový mejdan.
1999 - Chrast
pořadí: 1. PD, 2.TM, 3.Jak hluboko?, 4.3SB,
5.PL, 6.SPLT, 7.P7, 8.PD2, 9.Kancel,
10.Medici,
video z Rimini, Abba a Boney-M, pivní
závod se svázanýma nohama, oříšek teče
proudem, možná náš nejlepší turnaj.

2000 - Chrast
pořadí: 1.TM, 2.PD, 3.3SB, 4.PL, 5.P7, 6.SPLT,
7.Žlutá Zimnice, 8.ČZU,
pivní závod s balónky, Chrustemi-Doremi
ver. pro Chrast.
2001 - Chrast (8. a zatím poslední turnaj)
pořadí: 1.TM, 2.PD, 3.FUJ, 4.PL, 5.ŽZ, 6.P7,
7.SPLT, 8.Rollníci (dříve ČZU),
počasí ideální, v pátek večer: oheň, pivko,
buřty a klobásy, muzika reprodukovaná
i živá (díky Rollníku!), špeky a spaní pod širákem, sobota: Filipův rozpis do dvou skupin a báječná slepičí jingles-časomíra, bufet
se vším všudy (včetně "cecku" s přímým
přenosem z MS v hokeji), Valná hromada
v podání odstupujícího budoucího tatínka
a ženicha Matěje Mezsanyho, večerní párty
s legendární kapelkou z Chomutova Plus
naši (díky Čerte), pivní balónkový závod
ver. 2.01 (vyhrávají Rollníci), Šakyho důstojné třicátiny a smrtící člověče nezlob se,
MéNa a Iva vyhrávají párty, mnoho špeků,
piv a panáků jako každý rok, neděle: česnečka, hra odpovídající poslednímu turnaji
před finálem ligy, vyhlášení - spirit získávají
PL (asi za hru v 6 lidech ? J), melouny a čau.

Podle mého názoru tedy ani osmá bublina,
kterou jsme silou šestnácti-hlavé saně
nafoukli 11. května 2001 a s lehkostí nám
vlastní po celý víkend udržovali při životě,
nijak nezaostala za svými služebně staršími
sestřičkami. Závěrem snad už jen můj
skromný pohled na samotnou hru jednotlivých týmů. A vezmu to pěkně od
konce. Rollníci alias ČZU jsou stále ještě
nováčky na scéně. Bez ohledu na systém, i
by všichni potřeboval házet, házet a házet,
alespoň sedmkrát týdně. SPLT výrazně
zklidnili hru, na hřišti se celkem vidí, ale
všechno si zkazí chytáním jednou rukou.
P7, no to je oříšek, potřebovali by jen jednoho trenéra (ne stávajících sedm, odtud
asi P7..) a hlavně zapojit trošku srdce. ŽZ,
směska hráčů z různých týmů a různých
schopností, podle mého názoru neschopná
se domluvit, jaký systém hrát a s obrovskou fluktuací nováčků….těžký. PL, tým s
průměrným počtem šest, velmi zkušených,
ale čím dál tím pomalejších, hráčů. Až dojde
asociaci trpělivost a zakáže na ligových turnajích hru s menším počtem než sedm,
uvidíme (jen některé) Lyžony pouze na
halových turnajích a v Chrustenicích. Pokud
se sejdou víc jak v desíti lidech, ligu vyhrajou. FUJ…co to asi u všech Pasů znamená.
Nadnárodní tým. Strašně špatně se proti
nim hraje. Jsou rychlý a nemají systém. Platí
na ně těsná, ba přímo otravná, obrana.
Pokud vydrží, ještě o nich uslyšíme. PD staří
a PD mladí, jak si mezi sebou říkají, si
konečně podali ruce a začali spolu bez
řvaní hrát. Mají tajný (nikdo nesmí na jejich
tréninky..) a propracovaný systém. Zápasy
prohrávají (když už na to dojde) především
nedůslednou obranou a přežívajícími špatnými návyky některých jejich hráčů. A na
závěr moji miláčkové TM. V našem týmu je
to samej otec, golfista, kuřák a lenoch.
Máme propastnej rozdíl mezi staříky a
nováčky. Pár hráčů, kterým se už nechce
zlepšovat. Trénujeme pravidelně jednou
týdně a snažíme se o systém. Jsou zápasy,
kdy se na hřišti dokonce vidíme. Náš
výsledek je velmi citlivý na hádky. Jsme
směska neuvěřitelných individualit, srdcařů
a je nás hlavně skoro dvacet.
Dejf

-- la Paga da Pasta
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Směsicí náhod, nepředvídatelností, leností,
laxností, nechutí, nezájmů a všech dalších
více či méně omluvitelných podivností se
nenašel vůbec nikdo, kdo by si smlsnul na
takové lahůdce, jakou je turnaj Terrible
Monkeys. A tak chtě nechtě, vázán slibem,
že Past konečně vyjde před turnajem v
Davli, napsal jsem pár řádků sám. Nejedná
se tudíž o klasickou kritickou recenzi, na
jakou je náš pravidelný čtenář zvyklý, ale
spíš o skromné ohlédnutí.

různé

Zajímavosti
Aloha
In Hawaiian, Aloha is the spirit of fairness,
love, and respect that Hawaiians share with
each other and their visitors. Hapa Ultimate
Incorporated (HUI), realizes that the closest
element to Aloha we've seen is a thing
called "The Spirit of the Game".
This is one of the main reasons why we
have decided that Hawaii will be an excellent location for the 2002 World Ultimate
Club Championships.
Recipients of this correspondence have been
identified as International contacts by WFDF
and the staff of the extremely successful
2000 WUCC in Heilbroon. The Heilbroon staff
has suggested that it is essential for us to
contact International representatives as soon
as possible to assure a smooth registration
process. You will soon be contacted by our
WFDF/HUI team to confirm your International
Representative status, and to begin the communication process to help assure we have
the correct contact information for your country. You will also be directed to a questionnaire on a web site that will be instrumental
in our accommodation plans for you and
your teams.
As we proceed, please keep HUI abreast on
any plans or changes in contact
personnel and forward all inquires to
http://www.HUI2002.org or
info@HUI2002.org.
HUI and the local Ultimate community are
extremely proud to be the hosts of the 2002
WUCC. Our mission is to provide the most
ultimate Ultimate expeirence ever.

Asian ultimate
Ang Mo Freakshow Wins At&T Bali
Nusantara Cup
...Sinapore's top team takes early lead in the
Asian Ultimate Championship race
The AT&T Bali Nusantara Cup, Indonesia's
Ultimate Frisbee championship, began with
four new teams, a defending champion that
had lost a lot of its stars and a newly renovated set of fields.
But it ended just like last year: With
Singapore's Ang Mo Freakshow walking
away with the title. Now Singapore heads to
Shanghai on June 2 - the next stop in the
;^]]
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four leg Asian Ultimate Championship Series
- as the team to beat in the region.
The sun-drenched Lapangan Banteng in
Seminyak was the place to be on April 13
and 14 if you wanted to find out how
Ultimate can become such an addiction.
Eight regional teams played seven games
each, all filled with diving catches, sometimes futile full length sprints on defense,
and heart-breaking shifts in momentum.
With transvestite cheerleaders and a full
Balinese Gamelan orchestra, the Nusantara
cup proved once again why it's the best
spectacle in Asian ultimate.
The defending champions had to earn their
victory this time, working their way through a
field of hungry teams. Leading the pack was
Taipei. Veteran Taipei snuck away with a day
one victory over Singapore. That game, to
decide the first and second seeds for the single elimination tournament on Saturday, was
a classic case of guile and experience triumphing over youth and speed.
In Saturday's quarter-finals, Singapore's
Brooklyn Bagels beat Jakarta's PT Discindo in
a tight contest, Taipei trounced Jakarta Jiwa,
Ang Mo Freakshow blew out the
International All-Stars and a surprising
Beijing team triumphed over the Bangkok
Soi Dawgz.
In the semi's on Saturday, a scrappy and
inspired Beijing, making its first Nusantara
Cup appearance, nearly pushed Taipei into
overtime. After a superb game, Taipei finally
put up a long bomb to Captain Mike "Mikey"
McManess that proved the back-breaker.
Twisting and reading the curving disc in the
wind, McManness held off Beijing's Jared
Cahners just long enough to make a diving
catch at full stretch in the front of the endzone. His effort won him the Bintang Beer
"Best Layout" and a free bungy jump at the
66' night club later that evening.
In the other semi, the Freakshow ground out
a routine victory over their home-town rivals
the Bagel's-setting the stage for the final and
a chance to get one back on Taipei. The
fatigue factor was huge for Taipei after their
tough win over Beijing, and it showed.
Singapore MVP John Grantz and the rest of
his side had too many horses for Taipei.
Natalie Hawkins of Beijing was the woman's
MVP, Derek Groothuis of Jakarta Jiwa made
the defensive play of the tournament and

Bangkok's Soi Dawgz won best spirit for
doing the most to exemplify the game's
code of sportsmanship.
Hosts PT Discindo and sponsors AT&T,
Bintang Beer and the BBF foundation thank
all of the atheletes for making the weekend
a success.
Final Placings AUL Championship Points
1. Singapore's Freakshow 10
2. Taipei 8
3. Beijing* 5
3. Singapore Bagels* 5
5. PT Discindo (Jakarta) 2
6. Soi Dawgz (Bangkok) 2
7. Intl All Stars NA (not league member)
8. Jakarta Jiwa 2
*Beijing and Singapore Bagel's consolation
game for third and fourth place had to be
cancelled due to darkness, so they split the
points for those two places.
The Asian Ultimate League (AUL) is conducting Asia's first ever Ultimate Championship
Series. The 2001 championship will be
played over four legs. The first stop was the
AT&T Bali Nusantara Cup. The championship
moves to Shanghai in June, Singapore in
September and ends in Hong Kong in
November. Under a Grand Prix system,
points are awarded for success at each tournament.
For more information please contact Asia
Ultimate League Commissioners:
Dan Murphy -- Jakarta.
Email bungdan@centrin.net.id,
telephone 62-816-191 1152
or
Steven Lee - Hong Kong.
Email stevenklee@hotmail.com
telephone 852-2521-5621
For information and pictures about the
regional teams and tournaments go to the
following websites:
Jakarta: www.geocities.com/ptdiscindo
Singapore: www.singaporeultimate.com
Hong Kong: www.nunan.com/ultimate
Bangkok: www.geocities.com/bkkulti
Shanghai:
www.redrival.com/hu_ultimate/index.htm
Beijing: pages.nyu.edu/~boc7379/time.htm

Zajímavosti

WFDF Members
and Officials,
Please visit our website,
http://www.wfdf.org/ to see a number of
pieces of new information. You see the link
for WOC 2001 in San Diego,
http://www.morleyfield.com/wfdf/ as well
as preliminary data on the Congress which
will be held as part of that event,
http://www.wfdf.org/congress.html.
Nominations and agenda items are now
being accepted for that meeting. I will soon
be asking which federations will be represented in San Diego.
You'll also see an update on the World
Games in Akita including a listing of all the
players and officials who have been selected, http://www.wfdf.org/wgteams.htm.
The preparation for the Games has been
very demanding, but we are making good
progress. More details will be added shortly.
If you have not yet paid your 2001 WFDF
dues and any back fees, please forward to
our WFDF Treasurer, Joey Gray,
jogray@speakeasy.org
You can now see the status of all
federation payments on the site at,
http://www.wfdf.org/wfdfaddr.htm/
Fly Well,
Dan "Stork" Roddick
WFDF Secretary

Video of WUGC 2000
Hello Everybody,
as many of you are aware, we tried to
organize a professional video team to document the WUGC 2000 event in Heilbronn last
year. Why we did decide not to pay for these
services from a professional video team?

Mainly due to the huge costs involved! The
original cost estimate of over DM 45 000
included 5 days with a producer and team
manager on site, 4 days with a camera team
+ 2 days with a second camera team, acquisition, cutting and sound, plus hotels and
transportation. The final result was to be a
"rough-cut" available daily during the week
for TV stations interested in broadcasting the
material and a final video with the finals and
event flair. Our request for information about
potential "roughcut" material customers
worldwide resulted in two vague responses
with TV station contacts. The response for
the tournament video was much better with
many country reps stating that they would
buy the video for a price up to DM 50 if the
quality was good. Based on this information,
and the fact that the video had to be finance
by material and video sales, we cancelled
the participation of professional video companies and set our hopes in the hobby video
freaks here in Germany.
The good news is that we were able to
organize a "Video Team" which consisted of
three full-time staff members (Jan Bäss,
Jürgen Hauck and Jan Knuth). They did nothing else the entire tournament except film,
cut the material and add cool music throughout the week (and many months thereafter).
They have created a great film with excellent
music and lots of action! They have managed to catch the "flair" of what many say
were the best Worlds ever - don't miss it!
The cost for video 1 is only 10 Euros and
7,50 Euros for video 2 and 3.
There are three videos available. For more
details - including a content index of each
video, order and cost information as well as
other Worlds merchandise see
www.thekids.de.
VIDEO 1: the official WUGC 2000 video - 240
minutes
is by far the best video and captures the spirit of the event as experienced by the world
Ultimate playing community. The video was
produced by the WUGC 2000 video team
and shows parties, sideline stuff and lots of
Ultimate from all divisions. If you did not play
in any of the finals, this will be the chance to
see your team in action! All or portions of all

"Top Games" have been edited by the video
team to make this an action packed viewing
experience. The entire video team portion
includes cool music and has no commentary
at all. We have included the COMPLETE OPEN
FINAL as filmed by Paul Ericsson (approx. 42
min.). If you were in Heilbronn last year you
will enjoy this piece of art.
VIDEO 2: Finals - 240 minutes
is the complete video from Paul Ericsson.
This is an amateur video with no music and
the original sound. Most Finals and a few
play-off games are included.
VIDEO 3: TV reports + opening - 180 minutes
includes many of the TV reports as shown
before during and after the Worlds 2000 (all
in German). In addition, we have copied a
video of the opening ceremony and game
(from a second and third camera) to fill three
hours. Most TV broadcasts before, during
and after the WUGC 2000 + Opening with
complete show, Opening game and interviews.
In addition we are giving you the opportunity to purchase our remaining Worlds merchandise at very low prices. Please let us
know by e-mail what you would like to order
and we will check the freight expense and
let you know the final amount to be paid. For
more details see www.thekids.de. Please
note that the videos are in the PAL European
format because we do not have a machine
to convert to the US format. For more details
- including a content index of each video,
order and cost information as well as other
Worlds merchandise see www.thekids.de
Thanks for your attention - "keep it up!"
Mark Kendall TD WUGC 2000
Mark Kendall
mark.kendall@t-online.de
www.lone-star-sports.de
+49 (0)7138 920295

-- la Paga da Pasta
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Taiwan:
www.geocities.com/tupatw/index.html
AT&T Bali Nusantara Cup:
www.nusantaracup.com
Asian Ultimate League Championship
Page:
http://www.singaporeultimate.com/tourneys_2001_aucs.htm

kecy-hecy

Kecky - Hecky
Česká asociace létajícího
disku a Prague Devils
Jan Filandr
KTV FEL ČVUT
Technická 2
166 27 - Praha 6
filandr@feld.cvut.cz
02/ 64 40 803

K
O
N
T
A
C
T
Y

3SB
David Novák
Haškova 20
370 04 - České budějovice
David.Novak@cb.ds.mfcr.cz
038/ 347 04
Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00 - Praha 9
centerpr@bohem-net.cz
02/ 628 29 67
Pražská 7
Martina Zralá
Chodská 4
120 00 - Praha 2
p7@seznam.cz

Terrible Monkeys
David Průcha
Na záhonech 60
141 00 - Praha 4
dejfp@email.cz
SPLT
Jakub Dubský
Stachova 286
149 00 - Praha 4

Staff
Na nadcházející Mistrovství Evropy klubu, které se bude konat v Praze, se hledají shopní lidé do staff
týmu. Práce se týka počítání skóre na hřištích, pomoc při organizovaní snídaní a večeří, nočních párty
a všeho, co je třeba vykonat během mistrovství.
Požadavkem je komunikativní znalost anglického jazyka (domluvit se), chuT pracovat a jiné.
Odměnou je účast na pořádání mistrovství, ubytovaní a strava.
Obracejte se emailem na:
rkarel@volny.cz
Oficiální stránky: eucc.frisbee.cz

Sláva v Prague Devils
Hráč Martin Mencl si v sobotu 26. května vzal hráčku TM Lucii Fialovou na zámku Kozel u ŠTáhlav.
Hráči Danymu Hokešovi a jeho choti Zuzce se narodil dne 31. května syn Michal.
Gratulujeme

Fotosoutěž
Výsledky fotosoutěže za minulý rok budou vyhlášeny na turnaji v Davli. Na stejném místě budou
také všechny fotografie vystaveny a nejlepší snímky odměněny.

Suvenýry na EUCC
Každý tým má možnost prodávat své trika, disky apod. na Mistrovství Evropy. Věci budou umístěny
v hlavním prodejním stanu, který bude na Slavii. Organizátoři si budou brát 15% z prodeje. Bližší
informace u Libči a Čerta (TM) - l.crha@initcz.cz

jakub.dubsky@ccbeverages.com

02/ 794 15 91

SK 92 + Krvinky
Vítek Grigartzik
Sportklub 92
P. O. Box 20
407 01 - Jílové
vit.gri@iol.cz
0602/ 424 102
Medici + F.U.J.
Olda Vlasák
Nad Turbovou 19
150 00 - Praha 5
02/ 57 21 61 96
Žlutá zimnice
Libor Saifrt
U lípy 25
155 00 - Praha 5
02/ 57 95 03 62
zlutaz@email.cz

Omluva
Omlouváme se pořadatelům turnajů GoodMorning cupu v Chomutově a Frisbeercupu v Praze, že
není o jejich turnaji v Pasti zmínka. Není to proto, že by ty turnaje za to nestály, protože organizace
byla tradičně na dobré úrovni, ale bohužel jsme nebyli schopni zajistit ty pravé reportéry, kteří by
nám o nich něco napsali.

Spoty k EUCC
mrkněte se na níže uvedenou adresu, kde najdete spoty k EUCC.
Hvězdné obsazení je kompletní :-)
www.volny.cz/castorr/eucc

Rollníci
internet: frisbee.webpark.cz

za 2
chrast, eucc 2001,
davle, profil, norimberk,
golf z Berlína
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Příští Past vyjde v srpnu. Uzávěrka je posledního, tj. 31. července 2001.

V tomto čísle:
• Chrast 2001
• Halové turnaje
• a jiné zajímavosti

Gratulujeme
Drazí přátelé, sportovci.
Nebudete nám to věřit, ale my už jsme
ani sami nedoufali, že se to povede.
Hurá. Volejte prosím s námi to kouzelné
slůvko, tu sluchulibou nevtíravou ovaci,
která symbolizuje nelehké vítězství nad
chmurným stereotypem každodennosti,
skepsí, čtenářskou či redaktorskou
lhostejností a všeobjímající blaženou
leností.

Leč ztráty byly obrovské. Vyhráli jsme
jen o prsa a proč bychom to nepřiznali,
jedné vskutku povedené hráčky, frisbeejačky (jak je rádi nazýváme..), nové
předplatitelky a především sportovkyně. Zdá se, že počet předplatitelů
nějak úzce souvisí s intervaly mezi jednotlivými čísly, klesající kvalitou stále
stejně špatných článků, dokolečka
omílajících to samé nic a vytrácející se

oblibou stárnoucích a stříbrným chlupem zarůstajících redaktorů. Přesto
přeze všechno Vám, teď už jen hrstce
předplatitelů, hned zkraje tohoto zbrusu
nového, sádlem maštěného a dozlatova
vypečeného čísla děkujeme za projevenou důvěru a gejzíry nekonečné,
nakažlivé, tryskající a nás ještě stále
pohlcující trpělivosti.
Dejf a Carlos

C h r u s t n i c e
C h r u s t n i c e
C h r u s t n i c e

2 0 0 1
2 0 0 1
2 0 0 1

cítíte to závodní
napětí ?

libor

petr

silva

kristina

dany

V tomto čísle:

modýlek

• EUCC 2001
• Chodouny
• a jiné zajímavosti
letošní oslavenci

skrčkův ultralight
Udělal jsi co jsi mohl, Jirko !

šéf sound-systému PA-PA
tuc, tuc, tuc, pam pam pam...
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mezo

berlin
Drazí přátelé, sportovci.
Jak jste si jistě všimli, úvodník posledního čísla
našeho skomírajícího občasníku, byl jazykem
ostrým a přesto prachsprostě uvolněným, balancujícím na hraně slizké dotěrnosti, celý věnován
Janě ze SPLT. Její příkladná troufalost, stát se
členem naší podařené rodiny předplatitelů, skládala naše myšlenky, okořeněné notnou dávkou
fantazie, do vět. Umožnila nám nahlédnout
zamženým oknem do uzamčené komnaty.
Umožnila nám číst Vaše touhy, přání a představy,

jak by měla Past vypadat. Umožnila nám spatřit
na zlomek času Vás ,naše dokonalé čtenáře.
Dokonalý čtenář Pasti nevynechá jediný turnaj v
Čechách a přilehlém okolí. Nikdy ho na žádném
turnaji nenachytáte bez posledního čísla, bloku a
tužky. Sleduje pečlivě většinu zápasů a získané
informace se nesnaží zapamatovat, nýbrž si je
zapisuje. Ví všechno o dění kolem frisbee u nás i
ve světě. Neexistuje otázka, kterou byste ho
mohli nachytat. Pokud si náhodou nemůže
vzpomenout, rychle vám odpově1 vyhledá,

protože přesně ví, kde ji najít. Dokonalý čtenář
Pasti má v každém čísle minimálně jeden článek
a nezřídka i povedenou fotografii. Dokonalý
čtenář Pasti má šéfredaktory omotané kolem
palce u nohy a hlavně je má rád.
Dnes, na sklonku léta, času jako stvořeného pro
chaotický běh s prudkou změnou pohybů, ideálního období pro opékání brambor a pouštění
talířů, vám předkládáme další kousek, lahůdku z
naší frisbee cukrárny Past č. 2/2001.
Dejf a Carlos

Vítězové Eucc 2001

Open
Skogshyddans

B

l

i

Women
s
s

Mix
Stenungsunds

Juniors
Š v é d s k o

Zápis z 1. a 2. schůze ČALD
Funkce v nové VR
Zvoleni následující:
předseda - Méa
tajemník - Dejf
ůčetní - Maruška
evidence členů - Honza
discgolf - Mar$ák
STK - Petr, Luboš
rozvoj - Kristina, Vítek

Reprezentace
Jeff a Bryn trenéři, do příště zajistit jednoho
člověka na administrativu, financování částečně ČALD, trenéři připraví plán akcí a
předloží ČALD.

Rozvoj
Vítek připravuje harmonogram celé akce,
která by měla proběhnout od října 2001 do
května 2002, sháníme PR agenturu.
Vypořádání s proběhlým EUCC
a) materiál - každý tým přihlášený do ligy
2001/2002 dostane:
- počítadlo, 8 kuželíků, 2 stopky
- disky z EUCC - 5 disků za 1250Kč odklepnuto pro Chomutov (přes Čerta), ostatní na
rozvoj, případně kusovky za 400Kč
ČALD si ponechá zbytek počítadel, kuželíků
a stopek, polystyrenové desky, handbooky
a medaile a disky. Ostatní věci se pokusíme

PAST

prodat. Skladování věcí - zatím stále u
Libora, nové místo se řeší (Libor TM,
nouzovka Vítek).
b) účetnictví - uzávěrka eucc ještě není,
účetnictví přebere Maruška

WWW ČALD
Doplnit, zkontrolovat - stanovy, kalendář
ligy, sídlo ČALD, IČO, týmy (přihlášené do
ligy, odkazy, maily), odkaz na disky v ČR
(tým, co může prodat), návod pro nové
hráče. Maily nových hráčů řeší Dejf. Honza
v rámci evidence členů zjistí od týmů kdy a
kde trénují a zda mají zájem o nové hráče.
V jednání zřízení www.cald.cz.
Plážové frisbee
Zatím časově netlačí, v úvahu připadá jaro
2002. Cenu za areál v Praze zjistí Méa.
Asociace plážových sportů - zatím ne.

2/2001

Podzim - 2 turnaje
15. a 16.9.2001 - pořádají PL, Chodouny
6. a 7.10. 2001 - pořádají SPLT, Nučice
Jaro - 3 turnaje
TM - Chrast
PD - asi Kněžice
P7 - finále, Davle - ???
ČALD upřesní pravidla pro finálový turnaj a
zajistí ceny. Dlouhodobý úkol, nutné vyřešit
cca do začátku jarní části sezony.
Poplatky stejné - 50Kč pro členy ČALD,
150Kč pro nové lidi. Vybere Honza v rámci
evidence.
Golf
V jednání - Golfová liga (pravděpodobně 1x
měsíčně) od ledna 2002 + výroba košů.
Ostatní:
Všichni zjistí v místě svého bydliště (nebo
někde v Praze) možnost pronájmu
P.O.BOXU. Stávající model doručování na
KTV FEL nevyhovuje.
Poznámky: všechny emaily ČALD řeší Dejf
příští schůze: 4. 10. 2001
zapsal Dejf

Ultimate liga 2001/2002
Zůstáváme u dvoustupňové soutěže finálový turnaj.
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Redakce děkuje:
dokonalým čtenářům

Jazykové korektury:
kamilka

Naše emajlová adresa:
dejfp@email.cz
carluzo@email.cz

Předplatné pro ČR a SR:
David Průcha
Na záhonech 60
Praha 41, 141 00
Telefén: 02/41 48 27 49

Foto:

• říjen 28/2001 je Hanouskův Frisbeer cup
PRAHA
kategorie Pick up
informace: filandr@feld.cvut.cz
• prosinec 15-16/2001 je halový turnaj
BRAUNSCHWEIG
2 haly, min 16 týmů, startovné 25 DM
informace: p7@seznam.cz
• prosinec 29/2001 - leden 1/2002
VÍDEŇ
největší halový turnaj od roku 1995, 24 týmů
Open, 8 ženských týmů,informace:
uny2001@gmx.at

dejf /tm/, méa, marie /pd/,

-- la Paga da Pasta
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krindy-pindy

ČALD informuje

finále ligy

Dafné 2001
aneb někdo to rád horké

Očima pořadatelů

P7 (já) předloží návrhy na pohár VR ČALD,
které to musí schválit.

1. ještě jednou systém podle kterého se
hrálo
2. odstavec, zhodnocení turnaje z pohledu
pořadatelů
3. zhodnocení finálového turnaje
kapitánem týmu

ad 3

ad 1
Hrálo se ve dvou nezávislých skupinách
každý s každým. Poté se každá skupina
rozdělila na dvě po dvou týmech a ty spolu
hrály o umístění.

ad 2
Podle mého osobního názoru se turnaj
docela povedl co se týká hry, ani organizace nijak výrazně nevázla. Počasí na hru
bylo skoro ideální a podle toho jak strašili v
předpovědích počasí, bylo nádherně.
Myslím, že nás zaskočil počet hráčů kteří
přijeli. Ze špatných zkušeností z minulých
let, kdy dokonce nepřijely celé dva týmy,
jsme podle přihlášených lidí počítali s účastí
skoro o 30 lidí nižší. Za ne moc povedený
považuji sobotní večer. Večeře byla jako
každý rok v nedaleké picérii. Po letošních
zkušenostech snad příští rok budu radši
dělat večeři sám. Omlouvám se všem za
utrpěná příkoří, kterých se jim dostalo při
pokusu se navečeřet. S picérií jsme byli
domluvení asi 14 dní dopředu a ještě v
pátek jsme jim připomínali, že tam přijde
spousta hladových lidí. Já osobně jsem
čekal na pizzu skoro dvě hodiny a musel
jsem si pro ni dojít, ale myslím, že rekord
byl dvě a půl hodiny čekání na rizoto. Tím ,
že se večeře protáhla do pozdních nočních
hodin a venku se docela hodně rozpršelo,
tak se nedostalo na docela originální pivní
závod ani na reprodukovanou hudbu u
ohně a pečení buřtů.
Určité rozčarování jsem viděl na lidech při
udílení cen. V našem rozpočtu nezbyly na
ceny skoro žádné peníze i když uznávám,
že alespoň jedno šampáňo se koupit
mohlo. Jelikož přijelo asi o 30 lidí víc než
jsme počítali, (kdyby to řekli dopředu mohli
nám ušetřit spoustu starostí a i ceny mohly
být hodnotnější) zbylo nám po vybrání startovného a odečtení nákladů cca 3000 Kč.
Jelikož je dohoda, že ligové turnaje jsou
neziskové, navrhujeme, že P7 za tyto
peníze koupí putovní pohár. Samozřejmě
;^]]
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Myslím, že letos se v obou skupinách nedalo předem odhadnout, jak se umístí první tři
týmy ve skupině a i ten čtvrtý mohl překvapit. Podle mě rozhodlo, to kolik měly týmy
nováčků a holek a jak moc je nechali v
důležitých okamžicích zahrát. Na velký
počet nováčků letos doplatili PD, kteří jsou
podle mě nejvíce takticky na výši, ale třeba
jenom jeden nováček na hřišti dokáže
poslat celou taktiku do kytek. Nejlépe byli
letos asi připraveni TM, dokázali to i tím, že
vyhráli skupinu. Ve finále jim chybělo pouze
trochu štěstí. Staronoví mistři republiky PL
letos opět dokázali, že se dokážou
soustředit na rozhodující utkání. Úspěch PL
podle mě pramení v tom, že do svého týmu
berou hotové zkušené hráče a příliš se
nezatěžují výchovou nových hráčů.

respektive by je měla zajistit asociace. Není
to zas tak dávno, co pozvánka s konkrétními údaji měla být zaslána družstvům, oni ji
musely potvrdit, atd. Možná by stálo za
úvahu též určit, podle kterých pravidel se
bude ligový ročník hrát a dát je samozřejmě
k dispozici v českém jazyce, upřesnit minimální rozměry hřiště či další pravidla, která
nejsou v silách (či velmi obtížně splnitelná)
pořadatelů ligových turnajů.
Abych se přiznal, tak v současné době
je můj názor na ligu velmi záporný a moc
mně to rmoutí. Systém ligy, jeho vedení nevedení ve mně vyvolává pocit naprosté
bezmoci a až snad i nezájmu. Vím jak
dopadne většina zápasů, vím v jaké
skupině budu hrát na mistrovství republiky,
vím, že liga bez pravidel nemá žádnou
cenu.
Proč tedy máme ČALD??!!
------------------------------------------------------

Očima Libora S. Proč máme ČALD ?
Konec ligového roku byl kromě očekávání
vítěze 1. a 2. ligy poznamenán i přípravou
Mistrovství Evropy. Přesto by se zřejmě
příště neměl opakovat způsob organizace,
který zde Pražská 7 ukázala. Naprostá neinformovanost před turnajem, která se vešla
do jedné řádky "turnaj je v Davli o tomto
víkendu" je poněkud zarážející. Mnohem
více jsem však byl udiven pravidly, podle
kterých se hrálo. Počet bodů byl omezen
velmi zvláštním způsobem - a to výhrou o
15 bodů. A ještě zajímavější byla reakce
představitelů ČALD - na kapitánském
mítinku se nikdo neozval a pak se většina
hráčů i kapitánů nepřestávala divit.
Bohužel viníkem této situace je podle
mne samotná asociace, nebo$ ona je
garantem ligy. A jsme u základní otázky:
"Má být liga pouhým setkáním lidí, kteří již
chvilku hrají či má sloužit jako vrcholná
soutěž hráčů a být i jakousi výkladní skříní
českého ultimate?!" Jestliže má být pouhým
setkáním, tak je vše v pořádku a Davle se
maximálně vyvedla. Bohužel si však
nemyslím, že k tomuto účelu jsou ligové
turnaje. Ba naopak. Pořadatel turnaje by
měl splnit povinnosti, které k pořádání patří,

Jen stručně. Nebyl si Libore sám, kdo byl
"překvapen" finálem ligy. Ani ve výkonné
radě ČALD nejsou takoví zabedněnci, kteří si
neuvědomí potřebu určité koordinace. Proto
se snažíme, aby již probíhající ligový ročník
byl jiný, tedy lepší. ČALD ovlivňuje nejen
systém samotného finálového turnaje, ale
už jednotlivé turnaje během roku.
Pořadatelé jsou informováni. Rovněž se
snažíme vnést do ligy aktuální trendy, jako
třeba čas mezi body atp. Jinak díky za tvoje
návrhy.
Jestli jsem někde ochoten přiznat drobné
nedostatky, pak je to možná v informovanosti členů asociace. Zdá se, že při
stávající frekvenci vydávání Pasti nestačí
používat pouze tento plátek.
Nesdílím tvojí depresi koncentrovanou v
posledním odstavci. To, že lze předvídat
výsledek většiny zápasů těžko ovlivníme.
Liga bez pravidel - to už jsou trochu silná
slova. Znějí sice patřičně dramaticky, ale to
je tak všechno. Tvůj pocit nezájmu může
pramenit ze špatné informovanosti a bezmoc? Jak je to dlouho, co jsme volili výkonou radu ČALD?
Mé a, tentokráte jako předsda ČALD

Očima cz.erta - spirit
Když jsem seděl na tribuně při finálovém
zápase ME, tak jsem si říkal jak je to publikum v hledišti Spiri$ácký. Jak při jakémkoliv
faulu, nebo jakékoliv sporné situaci
nenadržuje jen jedné straně. Ba naopak!
Zajásá a tleská pěkným bodům, přihrávkám
a rybičkám. A na druhé straně píská, hučí a
vydává blíže neurčené zvuky, když se mu
něco nelíbí. Zkrátka je objektivní a
Spiri$ácký! A najednou jsem si vzpomněl na
finále v Davli! Když se při zápase Terrible
Monkeys vs Prague Lions ozývalo z hlediště
a okolo hřiště jen sporadické tleskání,
povzbuzování a nesouhlas. To že se někomu nechce fandit nebo tleskat, by mi ani
tak nevadilo, ale že skoro na konci hry
parta lidiček fandila jenom TM a skoro
vůbec nic nebylo slyšet na podporu PL mě,
s odstupem času, trochu zarazilo! Je
samozřejmě pravda, že každý si může fandit komu chce, ale v tomto případě jsem
měl pocit, že šlo o něco jiného a to v
neprospěch PL. No považte sami! Na konci
hry, kdy PL vyhráli, jim skoro nikdo netleskal
a v hledišti i okolo hřiště bylo ticho. Možná
trochu přeháním, ale pocit jsem z toho
neměl dobrý! Jestli v tom jsou osobní spory,
nebo závist, vždy$ vyhráli ligu už po X-té, to
fakt nevím. Každopádně to vůči nim nebylo
Spiri$ácký. Každý a$ si to přebere jak chce,
já osobně jsem byl rád, když jsem se z té
vzpomínky probral a byl jsem opět v hledišti
na ME!

Výsledky Ligy
2000/2001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prague Lions
Terrible Monkeys
Prague Devils
F.U.J.
Žlutá Zimnice
SPLT
Prague 7
Rollníci

Chrustenice

od cz.erta

21.-22. 7. 2001
Letos jsem se na turnaj v Chrustenicích moc
těšil. Minulý rok jsem byl poprvé a báječně
jsem si ho užil. Možná právě proto jsem v
pátek vyrazil docela brzo a přijel jako první.
Pozdě večer dorazili další lidičky a po chvíli
se už otevíralo první pivo. Párty se záhy
slušně rozjela, ale já sám jsem šel spát
poměrně brzo, čímž jsem si vysloužil ranní
přezdívku "Čertóza Vykydlóza". Hned ráno,
tedy hned jak to šlo, se postavily branky a
rozjel se fotbálek. Před Ultimatem je to
docela vostrá rozcvička. Mám takový pocit,
že vyhráli světlí. Kdo hrál za koho si fakt
přesně nevybavuji. Mezitím dojížděli další
opozdilci a později se lidičky rozdělili do tří
teamů na Ultimate. Těsně před zahájením
prvního zápasu někoho napadlo, že ten
team který prohraje dojde pro dřevo, team
č.2 dřevo zpracuje a připraví ohniště a
vítězný team se na to bude vesele dívat. I
přes malou vlnu protestů nebo právě proto,
že byla malá, tento návrh prošel. A tak se
začalo hrát. Bohužel hned v prvním zápase
si Davídek vyhodil kolínko, které si v zápětí
nahodil, nicméně ho to vyřadilo a vypadá
to, že si chvíli nezahraje. Naštěstí to dopadlo dobře i když nás trochu vylekal, protože
se chtěl trochu projet autem a nenapadlo
ho nic lepšího, než výlet do nemocnice.
Další štěstí bylo to, že ikdyž se počet hráčů
tenčil (další drobnější zranění a únava) a
nebyl nikdo kdo by střídal, přijeli Bobík,
Luđa a DJRZ a rázem byli noví, čerství hráči.
Jak to přesně dopadlo si už nevybavuji,
každopádně si pamatuji jak v lese s DJRZ
sbírám dřevo. Čas po zápasech před večerní
párty každý vyplňoval podle svého. Hrály se
Pičky, popíjelo se pivko, někteří trávili
dlouhé chvíle s přítelem Machlínem, jiní se
jen tak povalovali. Jo a to ještě dorazil
Mar$ák se svojí budoucí rodinkou (Ivka má
první termín 24. prosince) a přivezl diskgolfový koš. Takže někteří z nás se nevědomky
připravovali na putting kontest. Tato soutěž
vypukla až večer a byla limitována časem a
šlo tak trochu o peníze (každý pokus s 5-ti
disky stál zúčastněného 2kč). V průběhu hry
se objevilo pár zajímavých zvratů a nechyběla ani trocha dramatičnosti a špetka tak
trochu nechtěné taktiky. Nakonec vše
dopadlo docela zajímavě. Do finále se

oslava

Chrustenice
probojoval Dany, Dejf a Já.A díky náhodě,
přibývající tmě a mému skalnímu
fanouškovi Rudovi jsem zvítězil a odvezl si
domů závratnou sumu, celých 142kč! (Ještě
jednou dík Rudovi.) No byla to prostě paráda. Ostatní se váleli u ohně a opékali a
opékali. Následně po soutěži se chystala
gratulačka. Kdo byl někdy v Chrustenicích
při gratulačce si jistě domyslí, co bylo dále.
Kdo tam nebyl si to jistě domyslí posléze,
nebo$ se oslavenci seřadili vřad a obdrželi
po flašce, se kterou si neustále $ukali s
každým gratulantem. A slavilo se a $ukalo a
slavilo a $ukalo. A bylo ráno! Někdo ráno
vstával, někdo šel ráno spát. Další den se
na 12-tou hodinu vyhlásila Regata Kačáku.
Takže každý kdo byl po večeru jen trochu
schopný něco dělat, chopil se nože, nebo
jiné pomůcky a začal vytvářet různé
napodobeniny lodí, katamaranů a korábů (i
vesmírných). Materiál nemusel být čistě
přírodní, čehož někteří hojně využívali. Lo
ale musela být vybavena alespoň jedním
malým stěžněm (vi Krystýnko)! Protože
vody bylo letos nadbytek a proud byl
docela silný, měl závod docela rychlý spád.
TADY Nevím Výsledky DAVE! Vyhrál Honza
Šolta ČERTE :) Po skončení závodu nadešla
nudistická vložka. Zastavování potoku
nesoucí jméno Kačák na hrázi vlastními
těly. A protože bylo opravdu dost vody a lidí
na zastavování málo, přišla cvikačka o to,
kdo si do vody lehne, aby se zastavení
Kačáku podařilo. Nakonec vše dobře
dopadlo a i letos voda chvíli netekla. Po
zvednutí lidské hráze jsme možná zároveň
vypustili menší záplavovou vlnu, ale
naštěstí žádné škody hlášeny nebyly. A tak
pomalu končil další ročník Chrustenic.
Někdo opouštěl hřiště a odebíral se do
svých domovů, jiní se naopak odebírali na
hřiště a zahráli si pičky. I ti postupně prchali
a rozjížděli se do všech světových stran.
Počasí celý víkend přálo a tak se opět špatně odjíždělo. Chtěl bych poděkovat organizátorům jak za hřiště a jídlo, tak i za
počasí a skvělý nakládaný hermelín a vůbec
za ty dobré buchty od všech těch maminek
a družek. Doufám, že se s touto partičkou
shledáme i příští rok.
(Jo, vše bylo v pohodě až na to startovné,
které je rok od roku vyšší!?)

-- la Paga da Pasta
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Profil zlevao

Zkrachovalý vysokoškolák s nepřehlédnutelným ostravským přízvukem se poprvé objevil před pár lety u Dejfa na radaru,
když nastupoval do Vinohradské nemocnice na civilní službu. Slovo dalo slovo a už se jeho atletická postava a řídký vlas
čas od času prohání na hřištích pod značkou TM. Ptáte se kdo to je!? No přeci Luděk Stecker.
Můžeš našim čtenářům říci, jak si se
dostal k frisbee?
Začnu trochu zeširoka. Z Ostravy sem se
přestěhoval do Prahy. Za prvé mně nebavila škola a za druhé sme, s mojí dnes již
bývalou přítelkyní, získali možnost se sem
přestěhovat. Tak sem neváhal ni chvilu a jel
sem za lepší pracovní příležitostí.
Znamenalo to samozřejmě opustit rodinu,
tři nejlepší kámoše a spoustu dalších což
sem si dříve nedovedl ani představit.
Nejdříve sem si ale musel odbýt vojenskou
povinnost. Zvolil sem civilní vojenskou
službu, abych mohl být s mickou doma.
Dostal sem se k civilce v nemocnici na
onkologii a tam sem se seznámil s Davem,
Luckou a Gabčou. Dave mi hned nabídl
pomocnou ruku, kdybych něco potřeboval a
za pár dní, když zjistil, že sem vyloženě
sportovní typ, tak mě ihned natáhl na
trénink. Pak už nebylo cesty zpět. Seznámil
sem se se spoustou pohodových lidí a
začal sem zase konečně se sportem, což mi
už za ten půlrok, co sem byl v Praze docela
chybělo.
Co tvoje školní docházka?
Začal sem se šprtáním v Polance (Ostravská
vesnice) na základce. Na střední sem začal
chodit na elektro v Ostravě. Tam to byla
pohoda. Dostával sem se do života z
takových těch dětských let. Byla to samá
pařba, diskotéka, později rokové kluby a
samozřejmě ženy. Střední školu sem
úspěšně absolvoval a zakončil ji maturitní
zkouškou-napoprvé jako Pája a dokonce s
vyznamenáním. Proto začala třídní hučet do
mě i do mamky, abych šel na vysokou. Tak
sem se nechal přemluvit a po vzoru staršího
bráchy sem nastoupil na VŠB TU Ostrava
fakulta elektrotechniky a informatiky. Tu sem
opustil v druhém ročníku a odstěhoval se,
jak sem se již zmínil do Prahy.
Je o tobě známo, že kromě frisbee se
věnuješ také lednímu hokeji. Pověz nám
o tom něco.
S hokejem sem začal v šesti letech na
Ledňáčku ve Vítkovicích v přípravce. Jelikož
sme bydleli vedle rybníka, kde sem se
naučil dobře a rychle bruslit. A jelikož se
zrovna v té době zabil můj jmenovec Luděk
;^]]
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Čajka, stáhla mě mamka ze strachu o své
dě$átko z toho prý tvrdého a nebezpečného
sportu. Tak sem začal hrát fotbal. To mi
bylo devět. Ve třinácti sem s fotbalem
skončil, protože mě nebavil, ale ukrutně mě
bavil tenis, který sem hrál od mala. Jelikož
na tenisových školách mi řekli, že už sem
moc starý na to, abych začal trénovat, mohl
sem na tenisovou kariéru zapomenout. Na
vysoké škole sem byl už dospělý a nikdo mi
nemohl nic zakazovat, tak sem se k hokeju
vrátil. Nejdřív sem chodil na hokej v rámci
studia na VŠ, jako zápočtový předmět. S
jedním spolužákem sme se výborně sehráli
a začali chodit ještě na Ledňáček hrát s partou nadšenců. Tam si nás za čas všiml hráč
Ostravského přeboru a stáhl nás do týmu.
Hned v první sezóně sme skončili druzí a
měli postupovat. Pak sem se přestěhoval a
momentálně hraju Pražský přebor za tým
STAROPRAMEN, se kterým sme s přehledem
vyhráli loňský ročník a postoupili hned o tři
třídy výš.

nemůžu si stěžovat. Třeba naše šéfka-to je
ti nádhera. Takovou udržovanou třicítku
bych si dal líbit.

Čemu tedy dáváš přednost-frisbee nebo
hokeji?
V zimě rozhodně hokeju. Protože je v tu
dobu málo turnajů a frisbee mi přijde jako
vyloženě letní sport na travnatý povrch.
Hokej je prostě hokej. Navíc bych v létě k
frisbee rád vsunul tenis. Nejraději bych
stíhal všechno, ale to fyzicky není možné
zvládnout. (Golfík je taky dobrá věc). Ale
takový turnájek na sluníčku ve frisbee a dva
dny pohodového házení to ti je paráda,
navíc sem snad nikdy neprocestoval Čechy
tak, jako na turnaje frisbee. Taky sem se
loni podíval do Roztoku, odkud mám jedny
z nejhezčích vzpomínek. Frisbíčko u moře
na pláži je výborné odreagování.

Z tvých slov vyplývá, že jsi sportovně
založený. Jakým způsobem se udržuješ v
kondici, abys vše zvládnul.
V psychické kondici se udržuju dobrou a
veselou náladou. Také se rád obklopuju
dobrými přáteli. Snažím se, aby byla zábava. Proto taky tak hodně sportuju. Ve fyzické
kondici se udržuju právě frisbeem, hokejem,
tenisem, lyžováním, golfíkem a všemi
možnými sporty, je pro mě ale těžké to
nepřehánět. Myslím si, ale že udržet se v
kondici chce hlavně to, aby byl člověk v
pohodě.

LuLo co práce?
Super. Hned je to něco jiného, po civilce
začít pobírat normální plat. Byla to sice
pohoda, ale na nájem to rozhodně nestačilo. Začal sem v květnu dělat v České
spořitelně a.s. na centrále jako referent ve
Sporotelu, kde řeším problémy s elektronickým bankovnictvím. Spořitelna zavádí
stále nové produkty, do kterých musím
proniknout a furt něco mění, takže není
lehké se v tom vyznat. Kolektiv je vynikající,

Jsi členem týmu TM. Je všeobecně
známo, že tento tým je převážně tvořen
hráči, kteří stáli již u vzniku týmu. Jak se
Ti mezi ně podařilo zapadnout?
Zpočátku sem chodil na všechny tréninky i
turnaje. Neměl sem v Praze moc známých,
proto sem na to měl dost času a frisbee mě
bavilo. Výborně sem si rozuměl s Davem v
nemocnici. A jelikož jsem nekonfliktní typ a
srandista, tak sem se se všemi docela
spřátelil.
Jsi naturalizovaný pražák. Jak máš
vyřešenou bytovou otázku?
Momentálně máme s kamarádkou pronajatý byt mezi Flórou a Jiřího z Poděbrad.
Docela to klape. Snad to ještě dlouho vydrží,
protože je to všude kousek, byt je vcelku
velký a na zdejší poměry ne tak drahý.

Co pro Tebe znamená Spirit of The
Game?
Spirit je pro mě hlavní motto frisbee. Mám
rád fair play a inteligentní lidi, kteří si jdou
zahrát pro zábavu a ne pro vítězství za
každou cenu a když je nějaký problém, tak
se v klidu domluví a pokračuje se dál. Proto
je pro mě frisbee díky spiritu příjemným
odreagováním od všech těch tradičních
sportů s rozhodčím, který mě hlavně v
hokeju často pořádně na....! Myslím si, že by
frisbee mělo zůstat tak jak je-bez
rozhodčích a zasahování do hry někým
jiným, než hráčem.

Čí je to díMátko
od DJRZ
Petrovice 2001 (Čí je to dí$átko!)
Bylo to letos v červenci a bylo to v Petrovicích
u Prahy. Nad rugbyovým hřištěm se klenula
azurově modrá obloha, Slunce svítilo celý
víkend jako blázen a stupňů na teploměru
bylo nepočítaně. To jsou základní údaje,
podle kterých si účastníci na letošní
Petrovice mohou vzpomenout. Ti, kteří tam
nebyli, si mohou jen zkusit představit pekelné podmínky, za kterých se odehrávaly
zápasy mezi 12. - 17. hodinou. Hráči všech
týmů si sáhli až na dno. A kdo nemazal, ten
na konci turnaje zjistil, že si pěkně zavařil.
Některým se zapalovala lýtka, někdo si spálil
ksicht. Prostě pohoda.

V Petrovicích byli:
Storm a Rasta z Bratislavy.
Dvě družstva, která byla ještě nedávnou jedním frisbee klubem (Mental Discorders).
Přesto oba týmy předváděly v Petrovicích
kvalitní hru, na jakou jsme u bratislavských
družstev zvyklí. Nakonec umístění Rasta na
1. a Storm na 3. místě v konečném pořadí
turnaje hovoří samo za sebe. Osobně mě
překvapili Storm, kteří mají mnoho nových
hráčů, ale celková hra družstva je na dost
vysoké úrovni. Zvláště nováčci nechybují tak
často, jak to vidíme u nováčků v českých
družstvech.
PD, 2. místo.
Předvedli svoji standardní hru založenou na
kombinaci hráčských zkušeností a na české
poměry dobré fyzické kondici některých
hráčů. Nic překvapivého, ale dobrý standard,
který v české lize stále platí.
F.U.J., 4. místo.
Turnaj se jim rozhodně vyvedl. Hned v úvodním zápase převálcovali TM. I když výsledky
jejich dalších zápasů již nebyly tak překvapivé, zápasy to byly kvalitní a soupeřům se
hrou často vyrovnávali. V závěrech zápasů
rozhodla spíše zkušenost jejich soupeřů. Je
vidět, že se F.U.J. snaží opustit živelný styl,
začínají hru organizovat a vnášet do hry i
taktické prvky.

TM, 5. místo.
Herní projev TM byl v některých zápasech
velice špatný. Příkladem je již výše zmiňovaný zápas s F.U.J., ve kterém celý tým
propadl. V dalších zápasech se u TM zlepšila obrana a jen díky ní a více nevynuceným
chybám soupeře TM zvládly závěry některých zápasů. 5. místo lze považovat za
odpovídající předvedené hře.
Pickup, 6. místo.
Přestože vybavení některých hráčů v pickupu
nebylo nic moc (sandály jako obuv pro hru
na trávě), hrála tato partička překvapivě
dobře. O tom svědčí minimálně jejich
umístění v konečném pořadí před SPLT a P7.
Dalším týmům byli také poměrně vyrovnaným soupeřem.
P7, 7. místo.
Tým, který se schází na tréninky již dlouho,
výsledky zatím neodpovídají vynaloženému
úsilí. Je třeba říci, že P7 tento turnaj organizují
a je těžké najednou dobře hrát a dobře zorganizovat turnaj. Umístění odpovídá tomu,
že se převážně soustředili na organizaci turnaje, kde jde spíše o letní pohodu než o
výsledky.
SPLT, 8. místo.
Předvedli také svůj standardní výkon. Ve hře
se jim vydaří některé momenty, většinou
však převažují házecí chyby a neorganizovanost hry. Myslím, že se jim daří proti
slabším soupeřů
v obraně, vlastními
nevynucenými chybami však zápasy ztrácejí.
Turnaj má už mezi hráči dobrou pověst
zvláště díky večerní zábavě a výbornému
pohoštění. Večerní grilování a téměř švédský
stůl byl námětem mnoha rozhovorů již
během sobotního dne. Také bar "U bufetového pultíku" slavil úspěch a tak se není co
divit, že večerní zábava byla kvalitní. Jak
nemám rád pivní závody, musím říci, že pivní
závod v letošních Petrovicích byl vymyšlen
hezky. Soutěž nebyla pijácká, ale spíše
dovednostní. Soutěžící museli ochránit
během cesty za malým pivem oheň hořící
svíčky, kterou nesli v rukou. Řekl bych, že to
v sobě skrývá mnoho symbolismu, že? :) V
tomto závodu zářili SPLT i jejich svíčky.
Během noci jsme se dočkali demonstrací
proti globalizaci, když skupinka alternativní

come on baby

Petrovice
mládeže vtrhla do videohospody s
požadavkem na zrušení videohospod a
spuštění mašinek vyluzujících muziku.
Jejich transparent a skandování hesla "MY
CHCEME MUZIKU" bylo sice příjemné
zpestření nudy u videostěny, ale hudba byla
organizátory turnaje puštěna až po skončení
videoprodukce. Bohužel byla hudba naordinována podle playlistu schváleného zřejmě
místním národním výborem, takže jakékoliv
požadavky revoltující mládeže na změnu
repertoáru či stylu byly odmítány organizátory turnaje s krutostí téměř neslýchanou.
Avšak není všem dnům konec. Uvidíme se
zase příští rok :)
"Spirit of the game" získali bratislavští Rasta.
Opravdu si ho zasloužili. Díky své kvalitní hře
nemuseli do hry vnášet nervozitu či
nepřiměřené hráčské zaujetí vůči soupeři.
Nakonec i při večerní zábavě už to nejsou ti,
kteří chodí v 9 hodin první spát, protože se
další den hraje.
A je tu závěr mého mírně kritického pohledu
na petrovický turnaj. Vše co je výše uvedeno
je psáno s lehkým a humorným nadhledem.
Žádné zvíře nebylo během psaní tohoto
článku usmrceno ani zraněno. Až na jednoho ospalého komára, ale ten mě už vážně
sr...
Petrovice be continued.

Petrovice
28.-29. 7. 2001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rasta
PD
Storm
FUJ
TM
Pickup
P7
SPLT

Spirit: Storm
Beer race: SPLT

-- la Paga da Pasta
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Open division
1

1 stenungsunds fc

skogshyddans (2)

(5)

Women division
1

bliss (1)

2

clapham ultimate (3)

2

kleine feiglinge (4)

2

milder norden (6)

3

liqudisc (1)

3

endzonis (9)

3

red lights (3)

4

mir san zamperl (9)

4

clac-clac (3)

4

espoo ultimate (5)

5

ragnarok (5)

5

fingers (2)

5

discus (4)

6

the flying angels bern (10)

6

strange blue (7)

6

atletico (2)

7

chevron action flash (11)

7

blue arse flies (1)

7

yahoo (7)

8

feldrenner mainz (4 )

8

cus bologna (15)

8

russki blini (8)

9

red lights (6)

9

prague devils (10)

10

helsinky ultimate (13)

10

saxy divers (13)

11

wall city (8)

11

upsadaisy (8)

Junior division

12

sipoo odd stars (7)

12

yn milano (12)

13

fluid druids (14)

13

osmosis (11)

1

sweden (1)

14

orebro (12)

14

jet set (6)

2

finland (2)

15

leedsleedsleeds (20)

15

ogre frisbeer club (16)

3

uk (3)

16

xlr8rs (22)

16

ouf (14)

4

france (4)

17

red (16)

18

searching woodpeckers (19)

19

thebigez (17)

20
21

ultimate vibration (15)
dogs on speed (25)

22

craic (24)

23

fusion (26)

24

ju-piter (23)

25

stockholm ultimate (18)

26

patatas bravas (21)

27

f. u. j. (27)

Spirit of the game
Open:
Women:
Mixed:
Junior:

;^]]

Mixed division

Flying angels
Bliss (UK)
Ouf (France)
Great Britain
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(Switzerland)

-- la Paga da Pasta

Pokud jste si mysleli, že ten chlapík z Claphamu s číslem 7 vám někoho připomíná, tak
jste se nemýlili. Byl to Slovák Willi ze Zlatých Moravců. S týmem Clapham Ultimate trénoval a hrál 2 roky. Za tu dobu si vysloužil přezdívku SuperWilli, stal se mluvčím týmu na ME
a nakonec si zahrál i finále ME. Minirozhovor jsme udělali hned po skončení finále.
Ty tady na ME hraješ s Britským
teamem, chtěl bych se zeptat, jak si se k
tomu dostal?
Žiju tam už skoro dva roky, studuju tam, no
a všiml jsem si že i tam se na škole hraje
Ultimate, tak jsem si řekl, že to s nima
zkusím.
Jak se ti s nima vlastně hraje?
Výborně. Většina tréniku je soustředěná na
obranu, což se mi líbí, ale rozhodně předvádíme lepší výkony než te na finále. Tedy,
vlastně obrana nám vycházela, útok už moc
ne. Ale všechny ty detaily v obraně jsme
dodrželi, takže to byla skvělá hra.
A je to velký rozdíl oproti Slovenským
teamům?

(Smích) No, myslím že to je rozhodně veliký
rozdíl. Mám pocit že ve slovenských
teamech, a v českých určitě taky, jsou tak
dva-tři lidé, kteří to dělají pro to, že to
někam s Ultimate chtějí dotáhnout, zatímco
tam všichni hrají pro ten sport naplno. Navíc
je v Británii o mnoho větší základna, jenom
v našem teamu je tak 30 lidí, takže většina
se sem ani nekvalifikovala. Tudíž se sem
dostali opravdu jen ti, kteří pracovali fakt
tvrdě.
Výborně, tak díky za rozhovor.
Není zač. Jenom ještě jadna věc, všem se
to tu moc líbilo a to není jen můj názor, ale
taky většina spoluhráčů byla Prahou a lidmi
tady nadšená. Takže dík moc za turnaj.

ME klubůO

EUCC 2001
EEUUCCCC 220
00
01 1 ssuum
mm
maarryy
Games Summary
an exact total of inexact data

All week we bravely sucked our thumb, drawing out the results of the stats for each game (needless to say, this is a Czech idiom). Below
is are a few records of interest for this tournament.
109 passes were made in a point between Endzonis and Clac-Clac, yet only there were only four turnovers. 87 passes by Mir San Zamperl
without a single turnover won them the point against Liquidisc. 135 passes in the point between Yahoo and Discus, on the other hand,
were broken up by 19 turnovers. 135 passes were made before the score on one point between Ultimate Vibration, but there were only
8 turnovers Though the different divisions had different numbers of games, we can compare the averages throws and turnovers per point.
The women’s division needed the least number of passes to score a point; the juniors needed the most. In turnovers, the mixed catagory turned over the disc the most often per point, the open catagory the least.
total

total

total

turnovers/

Most and the Less turnovers

Most and the Less passes

played

passes

turnovers

points

point

turnover

point

in one game

in one game

Open

132

55 822

5 422

3 410

16,4

10,3

1,59

75 (patatas br.-stockholm)
19 (helsinky-redlights)

847 (stockholm-craic)
102 (red-f.u.j.)

Women

39

13 814

2 156

934

14,8

6,5

2,3

93 (milder nord.-espoo)
19 (milder nord.-russki blini)

680 (yahoo-discus)
134 (redlights-russki blini)

Mixed

80

35 840

8 356

1 908

18,8

4,3

4,4

103 (upsa-frisbeer)
36 (kleine f.-bologna)

1110 (endzonis-clac-clac)
244 (fingers-ouf)

Junior

15

8 260

1 001

409

20,2

8,3

2,4

102 (sweden-uk)
45 (finland-uk)

731 (finland-uk)
288 (uk-sweden)

Total

266

6 661

17,1

6,7

2,5

103 (upsa-frisbeer)
19 (milder nord.-russki blini)

1110 (endzonis-clac-clac)
102 (red-f.u.j.)

113 736 16 935

s u m m a r y
g a m e s

passes/ passes

per

Anketa
Kdy: na afterparty
Podotýkám že tato anketa byla tvořena za ztížených podmínek a to
jak na straně tazatele, tak na straně odpovídajících. Navíc, někteří
během afterparty zapomněli i angličtinu a tak celá anketa má svůj
osobitý nádech.

summary of the finals

games

Division

Final

total

total

total

passes

turnovers

points

passes/ passes
point

turnover

point

per

turnovers/

Open

506

41

31

16,3

12,3

1,3

Women

609

89

32

19,0

6,9

2,8

Juniors

608

69

28

21,7

8,8

2,5

Total

1723

199

91

19

8,7

2,2

Otázka: V jedné větě, jak bys charakterizoval tento celý turnaj?
Libor Saifrt: Navázání tradice.
Náhodný divák z Německa: Jsem rád, že
tu mohu být.
Chevron Action Flash: Naprosto kouzelný!
Endzonis: Skvělá zábava.
Endzonis: Velká událost.
Xlr8trs: Skvělá partička.
Sexy Divers: Musím si to promyslet ...to je
otázka...v jedné větě...a v angličtině...mám
to: Náročné, vzrušující a výborná zábava.
Bologna: Bylo to výborný myslím a byl to

můj první evropský turnaj a bylo to celé
hodně vzrušující a hodně jsem se toho
naučila o spiritu a Praha je vůbec úžasné
město ... a vůbec... skvělé.
Xlr8trs: Mám to říkat jako pro normální lidi
tam venku, nebo pro frisbíjáky? Pro frisbíjáky .. dobře ..
takže ... asi to že
evropský Spirit je tady pořád a živý.
jednoduše jsme tu zase viděli, že
Evropské frisbee tu je pořád a že je mu tak
nějak docela dobře.

-- la Paga da Pasta
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EFDFO

Paul Eriksson

(EFDF)

about EFDF, rules ...
Paul Eriksson is the treasurer of the
European Flying Disk Federation (EFDF), and
a player on Stockholm Ultimate in the open
division. He first picked up a disk in the
1970s and hasn't put it down since.
Disquito talked with him about the EFDF,
the EUCC and Ultimate in Europe.

What is the EFDF?
EFDF stands for the European Flying Disk
Federation. "It started out in the 1970s to
organize the individual disk events -- distance, freestyle, golf -- but now it's pretty
much for Ultimate," says Paul. EFDF's primary responsibility is to help plan European
Ultimate championships, such as the EUCC.
It also serves as a resource for European
national federations that are looking for
outside help, as they develop Ultimate in
their countries.
Paul would like see the EFDF concentrate
more on development in the future, but
right now it just doesn't have the resources.
Currently, the EFDF consists of President
Thomas Griesbaum and Paul, neither of
whom are paid for their work.

EUCC and EUC tournaments schedule
The EUCC was last held in 1994. Why the
seven-year wait? "A whole bunch of worlds
got in the way," says Paul.
The first EUCC took place in 1992 in
Rotenburg, Germany. Until then, the EFDF
had organized European championships for
national teams (EUC) every second year.
Club championships were to be held in the
years between, and after a European
national team championship in the
Netherlands in 1993, the second EUCC took
place in Eching, Germany.
However, more and more teams and players started to attend World championships
as well. Since the world wide organization
WFDF (World Flying Disc Federation) also
hosted club and national team events every
year, many players spent two full weeks at
these international tournaments, not counting other events.
It turned out that this was too much for
many players and already the 1995 national team championships in Fontenay le
Comte, France, suffered slightly with some
teams missing. In 1996, EFDF found a
potential host for the EUCC only very late.
Due to the late announcement, too few
teams showed interest to attend and the
EUCC had to be cancelled.
;^]]
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-- la Paga da Pasta

The 1997 national team championships
were well-prepared and announced long in
advance, they had strong competition from
the World Ultimate Club Championships
which had taken place just a few weeks
earlier in Canada, and attendance was
quite low.
With another expensive World championship in 1998 in the USA it was impossible to find a host for a EUCC. In the meantime, various players suggested changing
the cycle of world events to 4 years instead
of 2 years. This would reduce the number
of tournaments at world level and leave
room for regional or continental level championships. Now, with the agreement of the
WFDF, a rotating four-year schedule has
been adopted.

2001 - EUCC, Prague
2002 - World Clubs (WUCC), Hawaii
2003 - EUGC, ?
2004 - WUGC, ?
EFDF is looking for bids for the 2003 EUC,
and hopes to make a decision by the end
of the year. As you enjoy Prague and the
EUCC this year, think about how cool it
would be to host the EUC in your country in
2003.

Indoors and Juniors
Juniors in Europe will continue to have tournaments for national teams every other
year, at the EUC or EUCC. "Taking in consideration that WFDF will have a worlds
juniors' competition on the even years, juniors in Europe will have something every
year," says Paul.
European Indoor championships were last
played in 1997. Paul thinks they could be
played annually or every other year, but
there hasn't been much interest to organize
it recently.

Rules!
Do you want referees in Ultimate? Do you
mind waiting five minutes between points?
On these and other subjects, European and
North American Ultimate players don't
always agree. Rather than depend on the
WFDF or follow the lead of the North
American Frisbee organizations, the EFDF
sets its own standards for European championship tournaments. It also helps represent Europe in the world Ultimate community. The recent rule changes to maintain

the pace in games are a good example of
EFDF action to help maintain the high quality of European Ultimate.

Development of Ultimate in Europe
Can you imagine an EUCC in the future with
all of Europe represented? Paul has been
working towards that goal in Latvia, with
the Swedish Ultimate Federation.
"We found some contacts in Latvia through
the YMCA," says Paul, "did a little recon in
1995, and eventually found a key contact in
the Latvian School Sport Federation." With
these references, the Swedish Ultimate
Federation applied to the EU for a grant to
send Ultimate instructors to Latvia. They
received 5000 Euros to promote a cultural
exchange between the two countries.
Three instructors went and taught lots of
Ultimate. "They've got a Latvian Frisbee
Federation going now. They're not officially recognized yet, but they're getting there.
It's growing like hell." Maybe a future EUCC
will be in Latvia!
Paul finds spreading Ultimate personally
rewarding. "I'm forty-one," says Paul, "I
really want to put more effort and time into
spreading the sport, instead of focusing on
my own play."
If you want to promote Ultimate and are up
for a challenge, Paul suggests working to
get Ultimate recognized as an official sport
in your country. "I know it's super-hard and
varies a lot by country, but you can help
you access grants and better fields," he
says. However, even in liberal Sweden it
took ten years for Ultimate to gain official
status. So it's an uphill battle, but Paul says
"it can really help you."
Speaking of getting involved, there will be a
player's meeting on Thursday night.
"There's potential for making things happen
here," says Paul. He added, "we are really
hoping someone from the women's division will step up and take a position within the EFDF."

Thomas Grüsbaum
How do you like this championship, the
games, and the organization of the tournament?
The organization of this tournament has
been pretty good. The organizers have
been doing many things all by themselves
without help from someone outside of the
championship. They seems they are very
experienced.
The games, as far as I can tell, have been
very close and very intense and I think that
every team here, even if they have lost
many games, is very glad to be here.
Yesterday, there was a forum with the
players and the EFDF. What news can
you tell us? What were the topics?
One of the most-asked questions was
about the mixed division in general. A few
ideas were raised about how each nation
could support or help develop the mixed
division in their country.
Another topic was that the EFDF, as an
organization, consists of only two people.
And we are interested in finding one or two
more people who would like to work with
EFDF.
Also, we are looking for someone who
would invest time and energy into the
development and support of the women's
division. So if there is someone who would
like to help us with this, we would like to
hear from him or her.

We also spoke about the future tournaments. We're looking for someone who will
hold the next international indoor club
championships this coming winter. And in
2003, we will have the European National
Championship. So far only two countries
(France and Finland) have sent us bids to
host the championship.
Elsewhere in tomorrow's issue will a letter from French players who were
threatened by a group of people here
who were complaining about the color
of their skin. Can EFDF do something to
prevent these racist acts on the future
tournaments?
I think this is a problem that can happen in
many places in the world. And I would say
it could happen in every country you are
traveling to. It's very hard to do something
about this and EFDF can't do really anything
about this. Maybe each local organizer
could do something against it. It would be
best that a police come to protect the players, but this is also unrealistic because this
are not the Olympic Games where we can
have ten thousand policemen helping us. I
mean this is a big event, but not big
enough. You know, this is the first time I
hear, that a player from Europe was
attacked or threatened because of racism.
What we could do, as EFDF, is to ask future
organizers if there is a potential of racism in
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the city where the tournament takes place.
As I've said, and everybody agrees with
this, this can happen in every country. And
you've got the hot spots of this problem in
every country, so it would be good to know
this, before traveling there, that there is a
potential of this problem.
For the last question, I would like to
know, what will EFDF do about games,
which are very often interrupted because
of fouls, because these games lose spectators' interest very quickly?
Well, there is really nothing that would keep
players from calling a foul. But we're using
a rule that comes from WFDF that tries to
limit the time for which the game can be
interrupted and as far as I've been told, it
was in use here too. So the scorekeeper
should in this case start to measure the
time and if the problem is not solved in 30
seconds he should tell the players to return
the disc and continue the game.
But I would have another comment on this,
because when you are sitting really far from
the field, you usually can't hear the player
talk and you therefore do not know what
kind of foul was called. So we would like to
create a rule that creates some standard
hand signals to help us explain what kind
of foul was called. But there is nothing specific created yet, so maybe next year.

(reportáž z finálového utkání najdete na následující straně)

1. Was it hard to make it into the finals, and what was the most difficult game?
2. How did you prepare for this Championship?
3. Do you have the players divided into positions (middle, handler...), and do you have the team divided into the defensive
and offensive lines?

lasse hamstein - skogshyddans
1. Well, maybe it was against the Clapham
Ultimate. But we didn't play with our best
players then so we knew it would be
tough.
2. We were practicing a lot. We have decided to go to Hawaii next summer. So we
were practicing real hard, like running and
throwing, and we also participated in some
tournaments in Sweden, and we won
everything so far. And we are preparing ourselves mentally too. In our minds there is
just one phrase: "We have got to win!"
3. Yeah, we have got two lines: one for

offense and one for defense. And our
defense really played good. Well, we've
never done this before, but we tried it
against Clapham and it paid off so we've
started using this system. And I think it's
good to have this.

2. We've been training since October, two
times a week. On Monday nights in freezing cold, street lights. So it was really hard
training.
3. We have offence and defense lines and
the people really know what are they
doing.

simon hill - clapham ultimate
1. It has been really a tough week and the
toughest game was definitely the semifinal
game. We had a really tough game this
morning against the Skogshyddans but it
didn't really mean anything so toughest
game was really the semifinals.

i
-- la Paga da Pasta
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Skogshyddans fk
vs. Clapham ultimate
Počasí: pod mrakem, vedro, skoro bez větru

Příprava na zápas:
Nemá smysl komentovat a dávat návod
českým týmům k takovým nepředloženostem
jako je málem hodinová příprava na zápas.
Jen tak pro orientaci: zahrajte si jeden běžný
zápas na ligovým turnaji, řekněte si, tak to
byla příprava a dejte si dalších 100 minut s
200 % nasazením. Málem bych zapomněl, k
tomu všemu musíte mít k dispozici kolem
dvaceti zdravých borců - s invalidama to nezkoušejte.

Průběh zápasu:
1:0 - Útočit v zápasu začali hráči Claphamu
a celkem v pohodě donesli disk do dvou
třetin hřiště, odkud, netrpěliví a hladoví po
bodu, zkazili první přihrávku - dlouhý overhead do zóny. Po neúspěšné přihrávce britského týmu se pokusil poprvé v zápasu
skórovat i švédský tým, ale udělal stejnou
chybu jako jeho soupeř. Po třech
turnoverech se nakonec ujali vedení Švédové.
1:1 - První akce, která zvýšila tepovou
frekvenci diváků a sprintujícího hráče
Claphamu. Šedesátimetrová bomba do
zóny Skoghydans, kde jí bez problémů chytl
vítěz běžeckého souboje - britský hráč.
2:1 - Při tomto bodu se začaly ozývat první
diskuse v zápase, přes to Skoghydans
poměrně jednoduše zvýšili skóre.
2:2 - Clapham okopíroval akci z prvního
bodu v zápasu, s tím rozdílem, že přihrávka
ze dvou třetin hřiště do zóny našla ruce
britského hráče.
2:3 - Po ztrátě disku útočících Švédů se
Clapham dostal před útočnou zónu, odkud
vyslal nepovedený kladivo. Se štěstím však
disk v zóně chytili, i když podle soupeře v
autu. Po kontestu se vrátila hra opět před
zónu, ale Britové bod potvrdili.
4:3 - Snad první výhoz Švédů, který dopadl
v autu. Clapham tak "zadarmo" získal
dvacet metrů, když rozehrával z pozice
bricku. Výhodu skoro proměnil v zisk
dalšího bodu, nebýt excelentní obranný
rybky v rohu švédský zóny a bezchybného
útoku Skoghydans.
4:4 - Švédský výhoz dopadl opět těsně za
lajnu, tentokrát Clapham výhodu rozehrávky
z bricku využil.
5:4 - Souboj ve vzduchu pro švédského
;^]]
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hráče, který v zóně dokázal skvěle přečíst
přihrávku.
6:4 - Poprvé v zápase byl rozdíl ve skóre
vyšší než jeden bod. Skoghydans agresivní
obranou donutili Clapham k chybě ve vlastní třetině hřiště. Po prvním time outu a
trpělivým dobývání zóny Švédové opět
zakončili ukázkovým chytem ve výskoku.
6:5 - Clapham snížil po krásným 25 m
overheadu.
6:6 - Bod, který na českých hřištích není
prakticky k vidění: sprint švédského hráče
přes celý hřiště se smolným koncem - po
krásný rybce v zóně mu vypadl disk z ruky.
Na druhý straně hřiště vítězná letecká bitva
o Británii - hráč Claphamu ve výskoku chytil
disk i přes těsnou obranu dvou hráčů a
dopadl pár centimetrů od autové čáry.
6:7 - Break Britů umožnila obranná ryba a
nádherný bod na dvě přihrávky. Ultimate je
vlastně tak jednoduchá hra.
7:7 - Bez chyby a bez komentáře.
7:8 - Clapham zopakoval situaci, kdy
zvyšoval na 7:6.
9:8 - Po třech turnoverech a sporné diskusi
ze strany britského týmu se Švédové po
delší době opět ujali vedení.
10:8 - Hra se začala kouskovat, zdálo se,
že oba týmy chtějí za každou cenu získat
minivítězství v poločase. Nakonec byl š$astnější Skoghydans.
11:8 - Ve druhém poločase začali Britové
neš$astně, když ztratili disk před vlastní
zónou a dovolili soupeři odskočit o tři body.
12:8 - Asi rozhodující bod v zápasu - plný
turnoverů, dlouhých diskusí, ale také
výborné obranné ryby Švédů. Začala se projevovat únava, protože docházelo k celkem
zbytečným chybám.
13:8 - Opět nevynucená chyba Claphamu
ve vlastní třetině dovolila Skoghydans
vytvořit bezpečný náskok, který bohužel
trochu snížil zájem o dění na hřišti všech
přísedících.
13:9 - Britové se pokusili zariskovat a zvrátit
vývoj zápasu dlouhými pasy do zóny - tentokrát úspěšně.
14:9 - Chyba na obou stranách, přes to
skandinávský tým zvýšil svůj náskok. Za lajnou hřiště bylo možný pozorovat, jak se
Clapham pomalu rozkládá - hráči se mezi
sebou začali hádat.
15:10 - Palačinka na straně Švédů a krásný chyt do jedné ruky po dlouhém over-

finále open na Eucc 01

headu na straně druhé.
17:11 - Trochu vzrušení přinesla obranná
ryba Švédů, přes to Skoghydans ztratili disk.
18:12 - Poslední trochu zajímavý bod, kdy
Britové zbytečně ztratili útok, protože
přihrávali do zóny na plně obsazený hráče.
Svoji chybu málem napravili obrannou
rybou, britský obránce ale stihl jen změnit
směr letícícho disku, který zachytil nohama
další švédský hráč. Nakonec se podařilo
Claphamu snížit, když skórovali po nevynucený chybě Skoghydans.
19:12 - Poslední bod zápasu.

Pár slov na závěr:
Škoda, že se začátek druhýho poločasu
Claphamu vysloveně nepodařil, přišli jsme tak
o to, co dělá finále finálem - do poslední chvíle
není o vítězi rozhodnuto. Skoghydans ale
nejspíš vyhráli zaslouženě, protože udělali míň
nevynucených chyb a jevili se jako tým s větší
fyzickou kondicí, bez zjevně slabších hráčů.
Zápas se na první pohled nezdál něčím
výjimečný, dokonce se jevil jako nudný a
pomalý. Ale to jen pro toho, kdo se díval z tribuny, tedy z dost velký vdálenosti. Kdo se díval
z postranní čáry, mohl zažít obrovskej fofr na
hřišti, s obrovským nasazením a rychlostí, tedy
s hrou, kterou zase na českých hřištích dlouho
neuvidíme.
Co mě ještě zaujalo? Třeba přesný rozestavení
handlerů Claphamu, kde bylo zřejmý, kdo z
nich rozehrává ze středu hřiště a kdo z postranní čáry. Obrovský přehled všech handlerů
na obou stranách - byli to takový režiséři hry,
který rozdělovali disky a čekali, kdo z ostatních
spoluhráčů se urve a doběhne s náskokem do
zóny. A zbytek týmu? Atleti, co jenom běhaj od
disku a k disku.
A co by se muselo stát, aby jednou hrál nějaký
český tým podobný finále? Musel by tu existovat tým s obrovskou základnou, to je tak zhruba 30 až 40 hráčů (lidí, který prošli určitým
výběrem, ne různě posbíraných kamarádů z
hospod), který si řeknou, že mají nějakej cíl a
tomu se postupně přibližujou, trénujou v
obrovský konkurenci - na plný pecky, protože
ví, že na takovej turnaj jich pojede jen polovina. A hlavně musí je vést nějaká autorita, která
podobný zápasy zažila, má v malíku různý
herní varianty a ví, jak reagovat na soupeřovo
různý strategie. Takže někdy příště.

zapisoval Davídek (ex 3SB)

15.-16. 9. 2001 se ve vesnici Chodouny
(nedaleko Roudnice nad Labem) uskutečnilo 1. kolo ligy 2001-2002. Celá liga je
rozdělena do 5-ti kol, 2 na podzim a 3 na
jaře. 1. kolo pořádal tým Prague Lions a
musím uznat, že na jedničku. Vzhledem k
tomu, že se do soutěže přihlásilo jen 8
týmů, hrálo se systémem každý s každým,
do 13-ti bodů a s časovým omezením 50
min.. Bohužel v neděli nám počasí nedovolilo celý turnaj v pořádku dohrát a tak se
zbylé zápasy dopočítávaly jako remízy. Ku
všeobecné lítosti se většinou jednalo o ty
zajímavější. Příští kolo se uskuteční za
3 týdny, 6.-7. 10. 2001 na hřišti v Nučicích
pod vlajkou SPLT.

1. ligový turnaj
sezóny2001/2002
Je ráno 15. září 2001, přijíždíme do vesnice
Chodouny nedaleko Roudnice nad Labem.
Na obloze se konečně po několika dnech
deštivého počasí objevuje nesmělé slunce.
Již zdálky se z místního fotbalového hřiště
ozývají zvuky svištících disků prolínající se s
řevem členů pořádajícího týmu pražských
lionů :)).
Okolo hřííště se to hemží frisbeejáky, někteří se teprve před chvílí odhodlali opustit
teplo svého spacáku (některé toto dilema
teprve čeká), jiní snídají a na hřišti se již
rozehřívají první nedočkavci...
(Já sem k zahřátí zvolila jiný způsob než jen
obvyklé kolečko okolo hřiště - čaj s rumem.)
V pravý čas začínají první zápasy ... jestli
te čekáte, že začnu rozebírat jednotlivé
utkání jak by se asi slušelo a patřilo, máte
smůlu. Z většiny dne si toho totiž moc
nepamatuji (co nevím to nepovím) a vzhledem k tomu, že by mě ani ve snu nenapadlo o něčem takovém psát (poděkujte
Dejvovi), můžu pouze konstatovat, že se
jednoduše hrálo, každý jak uměl, celý den
až do večera... :).
K večeru s začalo citelně ochlazovat a tak
se lidičky začali stahovat do blízkosti místního bistra aby se posilnili nějakým tím hřejivým nápojem (pokud neudělali tu chybu
jako já a dali si pivko). Dohrály se poslední
zápasy a pak jsme se postupně začali přesouvat do hospůdky na večeři.

Postupně proto, že prostory tohoto zařízení
nebyly sto pojmout všechny frisbeejáky
najednou ač náš počet není nijak ohromující. "Nejlépe" však na tom byla poslední
várka hladovců, kteří si mohli dát po jídle
dalších pár piv, bez toho aby jim někdo
hladově přešlapoval za zády, pokud do té
doby nezemřeli hlady.
Oslavy předposledního podzimního ligového turnaje úspěšně pokračovaly na hřišti
a trvaly dlouho, dlouho ... dlouho.
K dispozici byl jak dlouho předesílaný
velký stan, tak "tribuna" s bistrem.
Bavili jsme se všelijak, od šipek, balení
špeků až po karetní hry, jejichž hraní se
některým jedincům vymstilo ... vi Šaky?
Hlavní atrakcí se však stal (hlavně pro
slečny) místní štamgast pan "říkejte mi
Koljo", který neúnavně zval slečny na panáka (později možná i kluky), kromě toho, že
si o všech myslel, že jim je 14, dokázal
dělat kliky, stavět se na hlavu a jiné kousky.
Nakonec se naštěstí odhodlal vyrazit domů
(asi tak na podesáté) se slovy: " Kdyby něco
bydlím tady kousek hned v té zatáčce na
dveřích mám kliku a na střeše komín."
(?????)
Myslím, že zbytek pařbičky proběhl dost v
pohodě a okolo 4. hodiny ráno se postupně poslední kaliči odebírali uložit ke sladkému spánku.
Druhý den nezačal nijak idylicky - hustý
déš$ a pěkná zima. Po prvních 2 zápasech
bylo jasné, že další hra by povrch hřiště
naprosto odrovnala, a tak se čas hry zkrátil
z původních 50 minut na 20.
Na druhou stranu musím uznat, že podívaná to byla skvělá, hráči se během několika minut proměnili v "bahňáky" (déš$
vytvořil optimální podmínky k provozování
různých kaskadérských kousků), někteří jedinci toho dokonale využili a na svém těle
vytvořili vskutku umělecká díla.
Po dalších dvou utkáních bylo ale zřejmé,
že turnaj Chodouny 2001 je u konce a
přesvědčení dohrát jej v původním plánu
poněkud optimistické.
To, že nebyly odehrány všechny zápasy,
nijak výrazně nezamíchlo obvyklým
pořadím týmů. Někdo si o něco polepšil ,
někdo trochu pohoršil - to už tak bývá, život
je přísnej a nespravedlivej :).
Tak se mrkněte, jak to nakonec dopadlo:
Lioni si opět smlsli na prvním místě a měli

z toho myslím velkou radost, druzí skončili

Chodouny
15.-16. 9. 2001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prague Lions
Prague Devils
Terrible Monkeys
F.U.J.
SPLT
Prague 7
Žlutá Zimnice
Rollníci

Prague Devils, třetí Terrible Monkeys, čtvrtí
tradične FUJ, pátí Přátelé (gratulujeme),
šestá skončila Pražská sedma, sedmá Žlutá
zimnice a osmí Rolníci.
Spirita v podobě krásné loutky lvíka si
odnesly Opičky, Burton si svým nepřekonatelným šarmem vysloužil ocenění
sympa$ák turnaje. Dále ještě byly uděleny
ceny za nejlepší hráčku a nejlepšího hráče
turnaje a to Lence a Stromovi.
Na závěr bych chtěla poděkovat Lionům za
krásný turnaj, potěšili mě hlavně diplomy
a medajle. Člověka opravdu potěší, když mu
z turnaje kromě modřin a špinavého
oblečení zbyde nějaká památka. Doufám,
že příští rok se můžeme těšit na další
ročník, snad s lepším počasím.
fujka Markéta

Frisbee Silvestr
2 0 0 1
Redakce Pasti a hrstka odvážných pořadatelů si Vás dovoluje pozvat na již
5. ročník tradičního silvestrovského
Frisbee plesu.
Místo, cena, téma večera a další podrobné informace naleznete v příštím vydání
Pasti.
Opět pro Vás bude připraven bohatý
a zajímavý program, který Vás přivede do
varu, promixuje a vyplyvne unavené, ale
šPastné do roku 2102.
Rádi bychom letos přivítali účast všech
i všech Vašich přátel.
Všeho co Vaše fantazie kdy dokázala
vymyslet bude dostatek.

-- la Paga da Pasta
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Chodouny

pickup

Berlin
Vyrazili do Berlína
od Tomáška
V pátek 3. srpna jsme odjížděli na pick-up
turnaj "Interflug" do Berlína. Z Čech
odjíždělo jedno auto ve složení Honza (ŽZ),
Markéta, Méa a já (PD), i když v té době
ještě Markéta v PD nebyla a ani nehrála,
jela jako Honzův dozor, v době psaní tohoto článku se již stala členkou PD.
Do TIB sport clubu na okraji Berlína jsme
dorazili kolem půlnoci, cesta proběhla v
klidu až na malou epizodku na hranicich.
Je jedno, jestli jedete žigulikem nebo
octavii, ale pokud máte za řidiče Honzu,
vždy vás odstaví. Tak abych se vrátil k našemu příjezdu. Na místě už nebo ještě moc
lidí nebylo, jen obsluha u stánku s pivem,
která čekala na pozdě dorazivší. Dali jsme
si pivo prohodili s nim pár slov a jakmile se
dozvěděl že se Méa jmenu je Petr Medek
začal se k němu hlásit, že hrají spolu v
týmu. To že s nimi hraju taky zjistím až za
chvilku, ale prozatím nic netuším a
vyzvídám kde bych se mohl taky dozvědět
s kým hraju. A tak nás (mimochodem hraje
za Wall City) posílá na druhou stranu přes
klubovnu kde je vyvěšeno 12 listů se jmény
týmů a hráčů, kteří byli do nich nalosováni.
A zde přichází již dříve zmíněný okamžik,
dočítáme se jsme jeli 350 kilometrů z Prahy
na pick-upový turnaj, s nadějí že si konečně
zahrajeme s úplně jinými lidmi, abychom
zjistili že zase hrajeme společně. S trochou
rozčarování, s trochou radosti jsme si dali
ještě pivo, rozpravali a šli spát.
Alespoň, že nás nenalosovali všechny tři do
jednoho týmu.
Ráno jsme si dali pěknou snídani,
zaplatili poplatky, dostali tričko a šli se
připravit na hru. Hráli jsme za tým NVA =
National Volks Army (východoněmecká
národní lidová armáda), kvůli tomu jsme
také obdrželi ty nejhezčí šedivý trička.
Během rozhazování se postupně začali
oběvovat stejní tričkaři jako my, až jsme se
sešli všichni. Bylo nás dohromady 12, z
toho 2 žabky. Lidi v naší armádě byli ze
"všech" koutů Německa (Berlin, Braunschweig, Stuttgart) a z Prahy. Taky jsme se
sobě navzájem představili, kromě Médi
jsem si pamatoval tak 4 další, ale během
hry se to postupně zlepšovalo, nyní při
psaní tohoto "článku" jsem opět na čtyřech.
;^]]
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Na první zápas jsme si řekli co budeme
hrát. Neznali jsme se a tak jsme zvolili
klasiku, 3,2,2 s tím, že se každý hlásil co
chce hrát. Na začátku jsme se tak navzájem
o$ukávali a bylo z toho plno turnoverů na
obou stranách, ale tak od půlky jsme se
zlepšovali. Celý zápas jsme se se soupeři
tahali a rozdíl činil max. 2 body, které se
nám podařilo utrhnout na svou stranu na
konci zápasu. Byli jsme spokojení.
Další zápas nás čekal Akita team, nebyl
to pick-up ale reprezentace německa pro
světové hry v Akitě, Japonsko. Tento fakt
nám nedával mnoho nadějí na vítězství a
tak jsme věděli, že nejspíše prohrajeme,
což jsme si řekli již před zápasem, asi abychom se nemuseli moc snažit. Toho jsme
se zhostili poměrně úspěšně a Akita nám
udělila vyučovací lekci a vyprovodila nás v
poklidném tempu za 30 minut ze hřiště. My
jsme si radši moc nenahrávali, co kdybychom to náhodou chytli a pak museli znova
přihrát, natož abychom nabíhali, tak tři
kroky sem tři kroky tam, aby se neřeklo, a$
házeč ukáže co umí, když my máme tak
"d/těsnou" obranu. Třeba jsme aki$ákům
alespoň zvedli sebevědomí, i když o tom
pochybuju.
V dalších zápasech to jž bylo o mnoho
lepší, nebo$ týmy byly vyrovnané a tak se
bylo proč snažit. Zápasy probíhaly obdobně
jako ten první, jen se do naší hry dostal
trochu řád. Ačkoli jsme se nijak nerozdělili
na posty, tak byli prostě lidi, kteří hráli
častěji hendlery, midly, dlouhý. S Méou
jsme se postupně dostali až na posty
hendlerů, to nás pak při určování postů
označovali jako "czech hendlers", možná,
že si jen nepamatovali jména, a po zvláště
povedené spolupráci zakončené neméně
povedeným bodem nás označovali jako
"prague connection". Tak to by byla trocha
samouznání. Během her začal pomalu sílit
vítr a tak jsme si také vyzkoušeli zónu 3-31, docela se nám vyvedla pak jsme ji ještě
několikrát zopakovali, ale postupem času
jsme spíš přešli na bránění jedné strany. Za
zmínku stojí také poslední zápas soboty,
kdy vítr opravdu zesílil a přihnala se slušná
přeháňka, disk se klouzal, ruce nefungovaly,
trička ani trenky taky ne (samozřejmě na
utření disku) prostě parádní hra plná
turnoverů a klouzání, a rybyček. V sobotu
jsme nakonec zbylé zápasy vyhráli, větši-

nou posledními několika body, a postoupili
do vyšší skupiny z prvního místa (Akita tým
se do pořadí nepočítal).
Po posledním zápase se hrál ještě zápas
výběru turnaje proti Akitě, stav byl prvních
cca 5 bodů vyrovnaný a výběr se docela
držel ale časem se projevovala větší sehranost "aki$áku" a nakonec s přehledem
vyhráli.
Pak už jen hurá na večeři, pivo, zpět do
klubu a hudba, pivo, FERNET atd. To byste
nevěřili jak se dá s flašou Ferneta pěkně
povídat s žabkama, to se musí vyzkoušet.
V neděli nás už jen čekaly 3 zápasy, na
první jsme se scházeli jak švábi na pivo,
ještě minutu před zahájením jsme byli na
hřišti jen tři, o 2 minuty později to nebylo o
moc lepší. Jeden z našich vyhrál párty, bylo
mu asi osmnáct a nevypadal moc čerstvě.
Soupeři na tom nebyli o moc líp a tak jsme
je porazili a postoupili do semifinále, kde
jsme vyhořeli. A$ jsme se snažili sebevíc
přihrávky nedosahovaly svého cíle na rozdíl
od soupeřovic.
V posledním zápase o třetí místo jsme se
potkali s týmem, co jsme proti němu hráli
úplně první zápas, tentokrát jsme získali
malou převahu již od začátku a náskok
jsme udrželi až do konce a získali tak třetí
místo, gumové minidisky, šampaňské a pytliky se solí, pepřem a párátkem.
Finále jsme ani nezkoukli, nebo$ se opět
přihnala přeháňka a všichni diváci včetně
nás se nahrnuli do klubovny, a pouze ti
štastnější, nalepení u oken, něco viděli.
Ostatní se museli spolehnout na komentář
místního hlasatele, my co jsme se ani na
něj nemohli spolehnout jsme se šli dívat
pod střechu na prázdnou lučištnickou střelnici. Pak už jen následovalo vyhlášení,
ovace, obdarovávání všech a odjezd domů.

Ještě malá úvaha
Tak v této kratičké úvaze bych se chtěl
zamyslet nad tím, "Proč je dobré jezdit na
pick-up turnaje?"
V prvé řadě je to možnost zahrát si s úplně
jinými lidmi než hrajete povětšinu roku,
často neznáte jejich schopnosti, zvláště jeli to turnaj zahraniční, a tak nemohu předem nikoho zatracovat, a pokud jste
začátečník nebo jen mírně pokročilý, má
pro vás toto složení týmu obrovskou výhodu. Turnaje jsou většinou losovány a lidé

jsou rozděleni do kategorií, na které se cítí
(profík, skoro profík, mírně pokročilý,
začátečník…) a dle toho jsou pak rozlosování do týmů. Takže v jednom týmu se
najdou všechny kategorie, jste-li tedy
začátečník můžete od těchto lidí se hodně
naučit, stačí se jen dívat jak se pohybují po
hřišti, jak brání, nabíhají atd. Další výhodou
je vyrovnanost zápasů, ve většině zápasů v
lize je možno říci kdo vyhraje, kdežto v pickupu to možné není, téměř všechny zápasy
jsou vyrovnané až do konce a vítězství tak
spadne na stranu jedno či druhého až v
posledních několika bodech. Při hře na
sebe není třeba tolik řvát kvůli chybám,
protože v takovém týmu složeném z
naprosto rozdílných hráčů se nedá příliš
očekávat a proto se dá hrát naprosto v poklidu bez vzrušování a bu to jde nebo ne.
Pokud jste na zahraničním turnaji, kde lidí
moc neznáte, nebo jen podle vidění,

získáte plno nových známých. S těmi lidmi
jste celý den, hrajete s nimi, rozhazujete se
s nimi, s nimi také vyhráváte nebo
prohráváte a večer s nimi sedíte u piva a
povídáte si o frisbee u nich a u nás a to by
bylo, abyste si tam nenašli někoho s kým
byste si mohli povídat. Když už jsme u toho
povídání, další dobrá věc je, že nejspíše
neumíte jejich řeč nebo jen málo a oni neznají vaší, takže nezbývá než se chopit
nějaké třetí, kterou rozumíte oba. Nejspíš si
porozumíte lépe, než kdybyste mluvili
vašim jazykem nebo jeho, je také důležité,
že mluvit musíte a tak pomalu ztratíte
ostych se před někým vyjadřovat v cizím
jazyce a budete se rychle zlepšovat.
Jezděte proto na turnaje co to jde i na pickupy, protože se můžete ledacos naučit od
zkušených hráčů, kteři tam rozhodně
budou, spíš než od spoluhráčů kteří jsou
jen o málo zkušenější než vy.

Blava od Dejfa

Český tým zde účinkoval pod názvem
Monkeys World (6 hráčů z TM, Startrek a
Skrček), tzn. v 8 lidech. Cz.ert si ale buhužel
v průběhu druhého zápasu zlikvidoval
rameno a tak jsme celý turnaj hráli pouze v
sedmi. Za zmínku snad ještě stojí, že
vítězný tým Thebiges hrál také celý turnaj v
7 lidech a trpělivou neprostupnou polozónovou obranou i celý turnaj vyhrál! Pro
pamětníky na závěr ještě malá perlička: za
tým Catchup Raiders nastoupil legenda
Netvor. Byl však trochu z formy….staroušek.

místo:
čas:
důvod:

Bratislava,
resp. Podunajské Biskupice
uprostřed léta
Summer Trophy 2001

V pořadí již šestý ročník tradičního a jediného slovenského turnaje se letos
uskutečnil takřka uprostřed léta 4.-5. 8.
2001 a byl jednoznačně výjimečný a podle
mého názoru i nejlepší. Nejstarší,
nejznámější a zároveň pořádající tým
Mental Discorders zde totiž oslavil 10 let
ultimate na Slovensku, potažmo existence
týmu. A oslava to byla velkolepá. K mému
údivu a lítosti však našince tento turnaj
neláká či nezajímá a tak zde uvádím jen
skoupé shrnutí v bodech:
- 3 hriště
- 11 týmů (3 z Rakouska, 1 z Maarska, 1
z Čech a 6 !! ze Slovenska)
- večeře 4 chody (celé prase, guláš, pizza,
kuřata)
- vostrý klasický pivní závod s borovičkou a
plechovkáčema
- obrovský dort + šampaňské pro každý tým
- úžasnej ohňostroj
- gramce a spousta DJ s
- mraky krásnejch slovenek
- krásný ceny, včetně spirita

Výsledky z Bratislavy
4.-5. 8. 2001
1. thebigez (A)
2. Catchup Raiders (A)
3. Upsadaisy (A)
4. Mental Discorders (SK)
5. Monkeys World (CZ)
6. Storm (SK)
7. Golden Antz (SK)
8. Outsiterz (SK)
9. Škorpióny (SK)
10. Arpad (H)
11. U Club (SK)
Spirit of the Game Award:
Monkeys World (CZ)

C z . e r t ů v

sousedi

Bratislava
F R E E z

Turnaj v Davli byl teoreticky i prakticky vyvrcholením ligy, což znamená,že je to turnaj finálový.
A jako takový jsem si ho teda představoval
trochu jinak. Hřiště bylo přijatelné, tedy na naše
poměry, počasí taktéž.Jenom organizace trochu
vázla.Tedy asi nikdo nemůže čekat, že turnaj
proběhne hladce jako na drátku. ALE! Pár
nedostatků, které by se neměly objevovat ani na
žádném jiném turnaji, bylo! Tak jako první věc
byla úprava pravidel v průběhu první hry. Průběh
hry, počet timeoutů, jak dlouho se bude hrát atd.
To vše by mělo být vyřešeno DO, popřípadě NA
kapitánském meetingu. V tomto případě šlo o
max. počet dosažených bodů. Bylo by to bez
dohadování se na hřišti přímo při hře asi lepší.
Dále tu máme pořádání nebo vlastně nepořádání
večerní párty. Nakonec to dopadlo docela dobře,
ale díky kolektivu, který se chtěl bavit i přes
nepřízeň počasí. Třeba taková muzika klapla, ale
pivní závod, který sice byl připraven, už NE!
Želbohu již výše uvedený stav počasí, nedůvtip a
technická nepřipravenost organizátorů, nás o něj
připravila. Jo a výborný byl stánek se dvěmi
dlouhými lavicemi a jednou stříškou pro docela
partu lidí. Nejlíp to asi udělali někteří z Lionů, kteří
zůstali v hospůdce ve vesnici. Asi se tam
nemuseli tlačit aby na ně nepršelo a taky se
nemuseli pravděpodobně doprošovat o protažení otvírací doby.
Každopádně dík všem pod střechou!
A ještě jedna maličkost mi leží na srdci. CENY pro
teamy. Dostat za první místo v lize několik málo
kšiltíků alá McDonald, za druhé místo jeden, sice
kvalitní, ale přesto jeden klobouček a následně
za třetí pár pytlíků bonbónů, to už stojí za
zamyšlení.
Ona to není jenom věc organizátorů, i když
mohlo se klidně o pár korun na ceny zvednout
startovné, ona je to totiž také věc nás všech a
docela pěknou měrou se na tom pravděpodobně podílí i ČALD. Na turnaji v Chrasti totiž padl
návrh na vyrobení nějakého pěkného poháru a
zatím stále nic. Bylo by to fajn mít za první místo
putovní pohár. Potom by alespoň zbyly nějaké
peníze na ceny za ostatní umístění. No uvidíme,
kam se to posune do dalšího finálového turnaje!
Každopádně se na pohár bude muset
pravděpodobně udělat sbírka.Proč ne!
Chtěl jsem se jenom podělit o pár postřehů.I přes
pár nedostatků to byl docela fajn finálový turnaj.

-- la Paga da Pasta
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plážáček

Rostock
Rostock očima
mýma. O víkendu 18. a 19. srpna Léta Páně
2001 se uskutečnil další, v pořadí již nevím
kolikátý ročník tradičního plážového turnaje v
Rostocku, hlavním městě MeklenburskaPředních Pomořan. Jela nás do té dálky
spousta, dokonce to vystačilo na dvě
družstva. Jedno jako PD a druhé jako
Whoever. Tento pražský pozdní sběr tvořili
kromě mé maličkosti ještě Libor, Radek ŽZ,
Alena, Maloch ROLL, Kuba + Pírko SPLT a
Markéta FUJ. Vytvořili jsme kompaktní těleso,
v jehož rámci jsme se dělili o okamžiky
hvězdné i tvrdě přízemní, rukou leckdy
nešikovnou, avšak společnou a nerozdílnou.
Naše vozidlo s Méou, Marií a Kristínou
určitě nebylo Favoritem nejrychlejší cesty,
přesto výsledný dojezd okolo půl páté ráno
přinesl pár uštěpačných poznámek ostatních
závodníků, ale byla by přece věčná Škoda
minout tak zajímavé město jako je Berlín jen
kvůli nějakému trapnému okruhu. Když jsem
pak v pět začal konečně usínat, pod okny
tělocvičny ve Fritz Reuter Schule coby
trubadúři přisedli Jugend s kytarou a přehráli
mi průřez německou populární písničkou 20.
století, který jsem s nadšením s hlavou na
dně batohu vyslechl až do konce. V sobotu
před devátou čilý jako rybička jsem se najedl
vynikajícího salámku a od opětovného
usnutí mě zachránila pouze improvizovaná
soutěž "Miss & Mister Rostock 2001," která
v mužské kategorii skončila jasným verdiktem porotkyň o vítězství jakéhosi urostlého
holohlavého svalovce, zatímco ženská kategorie jasnou vítězku neměla a prvních míst
bylo proto uděleno více (asi sedmnáct).
A pak jsme vyrazili k moři. Již z dálky bylo
cítit tu jeho slanou přítomnost, mé nohy
odeslýchaly šepot ulice, která se ještě
nedokázala smířit s tím, že již nikdy nebude
ukončena křižovatkou, že bude vždy
bezradně končit před něčím obrovským, po
čem se silnice nevedou, protože voda se
nenechá svázat sítí cest, a pak jsem Ji spatřil,
Velkou Matku Všeho Života, která ke mě
natahovala svůj příboj, jímž smyslně šeptala:
"Splyň! Splyň!" a já ji poslechl, ponořil jsem
se do její milující náruče coby ztracený syn a
na chvíli se stal prvotní buňkou, mrňavou
hříčkou vln, hledající cestu na břeh, aby se
posléze vracela zpět na začátek, tak jako
svět, tak jako vesmír...
;^]]
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V jednom z posledních čísel časopisu Katka
se bylo lze dočíst o blahodárném působení
moře na lidský organismus. Jemné částečky
písku a soli prý provedou během koupání
jemný peeling pokožky, kdy odstraní zbytky
odumřelých buněk, zatímco následující
procházka či decentní sport v písku procvičí
zahálející svalstvo nožní klenby. To mohu
potvrdit, po víkendu v Rostocku by bylo
možné pořádat za mou nožní klenbou
zájezdy odborné i laické veřejnosti. Moře je
však něčím víc než jen kosmetickým
salónem. Moře, to jsou lázně pro unavenou
duši, sanatorium zběsilého srdce, jemná
masáž zašpiněných plic. Čas je zde krájen
půlhodinou hry a hodinou odpočinku, rytmem vzepětí a zklidnění, vybuzení a spočinutí - duševní saunou. S každým cyklem se
odplavují nánosy pochyb, nedůvěry a mnohoznačnosti, na konci stojí jedinec vnímající
jasný a jednoduchý pokyn: "Zde hraj, tam se
koupej a tohle dýchej, protože toto je pravda a nic jiného není důležité." A tak hraji,
koupu se a dýchám a v každém okamžiku
mé tělo a duše přijímá i vysílá proudy
POHODY, které se o tomto víkendu kondenzují nad warnemündskými plážemi a odolávají všudypřítomnému větru, dokud se
poslední hráč nevydá na cestu domů.
A co hra? I zde jde přece o vítězství, čest,
slávu a tučné odměny. Celý turnaj vyhráli
švédští OJDÁ, kteří přehráli ve finále Woodies
(mimochodem těsně postoupivší přes PD ve
čtvrtfinále) tuším 13:10. Naše družstvo nebylo sestaveno s vyhlídkami na čelní příčky, to
jistě ne, a výsledné pěkné dvaadvacáté
místo z celkového počtu dvaatřiceti lze nazvat zaslouženým. Dá se říci, že jsme předváděli sympatický herní projev, který se
zápas od zápasu v podstatě zlepšoval a že
jsme ostudu naší malé zemi rozhodně
neudělali. Ba naopak, jistě nejen díky nominaci čistě ženského družstva do finále
pivního závodu jsme obdrželi prestižní cenu
"Spirit of the game," přičemž jméno českého
družstva bylo na tento imaginární pohár
vyryto již podruhé za sebou. Na závěr rád
potěším všechny organizátory EUCC, na
jejichž hlavu se během celého turnaje
snášela nenápadná chvála, přičemž při vyhlašování úžasného šestého místa PD moderátor ceremoniálu neopomněl vám všem
poděkovat a následující hromový potlesk
musel být slyšet jistě až do Prahy.

A co dodat na úplný závěr? Nic. Příští rok se
hodlám opět válet v písku jako velká škeble.
Pojete se mnou, nebudete litovat...
od Kotouše

Vlna za vlnou aneb
Rostock 2001 od Médi
Milí čtenáři,
Tentokrát se pouštím do psaní článku s náladou
lehce depresivní, takže uvidíme, co z toho vznikne.
Také přiznávám, že jsem již zrakem pošpinil
panenský text pana kolegy Kotouše a tak vím, co
se dozvíte z jeho článku.
Příjezd
Z nedostatku inspirace k výjimečným literárním
formám se uchýlím k prostému chronologickému
popisu zažitých událostí. Z tohoto důvodu mi
nezbývá, než začít cestou. Chápu, že frisbeečtenáři je naše cesta celkem ukradená, zvláště
když proběhla bez větších problémů a komplikací.
Takže se omezím na konstatování, že pilot Méa
dovedl favorizovanou posádku řidič - Maruška Kristina - pan Kotouš do rostockého cíle mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní.
Ráno
Po posilujícím spánku, posilující snídani a unavujícím balení věcí na pláž se naši dobrodruzi vydali
směrem k moři, aby se stali součástí dvou českých
týmů a neopomenutelně se tak zapsali do severního písku stejně tak, jako do historie turnaje
"Sun of the beach". Složení týmu Whoever lze najít
v dostupných historických pramenech, druhý tým
Prague Devils sestával z jádra slavného českého
týmu Prague Devils a několika milých hostů. Do
jádra směle započítejme Tomáška, Marušku, Aleše
a Méu, za hosty přidejme Kristínu, Davida tehdy
ještě z P7, Kačera s přezdívkou "Honza ze ŽZ" a
Douglese.
Turnaje se účastní 32 týmů z celého světa. Jsou
rozděleny do osmi skupin a bystrý čtenář již ví,
kolik zápasů ve skupině nás čekalo. Proto může
přeskočit následující větu. My ostatní si povíme, že
hrdiny čekají 3 zápasy ve skupině a že namyšlení
inteligenti jsou kreténi.
Hra začala
Vzduchem se nese výstřel startovního výhozu a
hra začala. Pd začínají klasicky a bez výraznějšího
slabšího článku předvádějí vcelku pěknou hru.
Zarážející je ovšem až propastný rozdíl mezi kvalitní obranou a vyloženě slabým útokem. Problémy

s prvním náběhem jsou zarážející a Pd končí u
modelu 3 lidí z 8mi, kteří rozehrávají než začnou
náběhy jakž takž navazovat. Během hry se ovšem
situace zlepšila. Nebojme se říci, že v týmu je dost
zkušených hráčů na to, aby dokázali udržet zápas
pod kontrolou a dotáhli ho k vítězství.
Moře
Magie. Suchozemské národy jsou ochuzeny o vlny
podmanivého příboje. Jenže život není bu černý,
nebo bílý. Je-li někde něco černého, je téměř jisté,
že další bílá číhá za rohem. Nechci být surfařem,
který tráví dny na pláži, mluví nepřetržitě o životním stylu a odhání kočky v bikinách. On je totiž na
moře zvyklý. Nechci moře soudit podle toho, jaké
jdou vlny, jestli se na nich dá dobře jezdit nebo ne
a nadávat, když to zrovna nestojí za nic. Jsem
suchozemec, který si užívá kontakt s každou
vlnou, která přijede z té nekonečné dálky. Jsem
suchozemec, který v Rostocku přejde přes travnatý
val u pobřeží a s dětskou radostí kouká na vodu.
Po zápase vběhne do vln a užívá si volnosti.
Nevezme si plavky a užívá si volnosti za dva.
Po druhém zápase se dostaví první pochybnosti.
Vždy$ ta voda je opravdu studená. A na důkaz
svého tvrzení otočí hlavu k moři. Chvíli se dívá na
hru vln a poslouchá jejich šumění. Pak otočí hlavu
zpět ke svým přátelům a cosi z toho příboje zůstalo v jeho očích. Kývne hlavou a jde směrem k
vlnám. A několik z nich jde s ním a vznikne z toho
pevné pravidlo. Po každém zápase se jdou
koupat. Jdou se s vlnami podělit o radost z
vítězství, o trpkost porážky. Vlny jim rozumí a nikdy
je neopomenou obejmout svým houpáním, svým
magickým kouzlem.
Zóna
A nyní dáme chronologii na frak. Všechny zápasy
ve skupině Pd vyhráli. A co hráli? Začněme obranou. Základem musela být osobka - tak už to v
ultimate chodí. Vylepšit ji ovšem lze otevřením
jedné strany. Hráči by pak neměli v obraně měnit
svoji pozici vzhledem k útočníkovi. Dote jsem
pořádně nepochopil, jak se pak může stát, že si
útočník naběhne do otevřený a svého obránce má
dva metry ze sebou. Nestává-li se to příliš často,
odnáší to zpravidla jenom skóre a týmová nálada
to ještě ustojí. Tak tomu "naštěstí" bylo i v
Rostocku. Zcela radikální ovšem byla zónová
obrana. Znalému čtenáři nebude dělat větší problémy vytipovat si mezi Pd autora systému, kdy
vpředu bránili dva obránci swingující disk,
uprostřed zkušený hráč kontroloval prostor
osvobozující FM rozehrávky a dva plejeři zabraňovali hrozícím dlouhým přihrávkám přes celé hřiště.
Vždy$ přeci hříště na pláži přehodí i Méa (má-li to

po větru - poznámka vtipnějších z vás)!
Počasí
Někteří z borců jeli na sever s obavami. V jejich
paměti ještě zůstaly útržky z předloňského
ročníku, kdy hráč bez zimní bundy nebo alespoň
větrovky stěží odolával studenému větru a přívalovým deš$ům (ve skutečnosti nevím, jak se pozná
přívalový déš$, ale to slovo se mi velice líbí a říkají ho v televizi). Obavy ovšem mohli nechat v Praze.
Nebylo vedro jako třeba to, které se přišlo podívat
na letošní Whose Baby, ale nebyla ani zima.
Občas byla k vidění mikoška ale to spíše proto,
aby se nositel pochlubil logem EUCC nebo obecně
fribeejáckou tématikou. Jinak se na hráče koukalo
sluníčko a to německé je stejně tak sympatické,
jako máme tady v Čechách. Sister dew odcházela
ještě než hráči vstávali a rain se neukázal vůbec.
Určitě ho také zajímal výkon našich účastníků, ale
turnaj nestihl a dostavil se až v neděli večer.
Vítr
To jsme si odpočinuli od ultimate a je čas se vrátit.
Vezměme to ale plynule od počasí, aby přechod
nebyl tak ostrý. V sobotu odpoledne přiletěl vítr.
Foukalo zleva, zprava, zepředu i zezadu. To podle
toho, jak bylo orientované hřiště, na kterou stranu
se hrálo a potom taky podle směru větru. Už tak
byl útok slabší než obrana a vítr tento rozdíl ještě
zvýraznil. Občas se dokonce zdálo, že někteří
neumějí ve větru házet. Ona je to tedy pravda, ale
závažnější bylo, když někdo nedokázal podmínkám přizpůsobit styl hry. Hodit ve větru banán
je téměř nemožné. Hammer zvládnou jenom
sakra-chlapi a dump se rozhodně nedá házet
podle receptu "buchta na neděli" z časopisu Žena
a život. Přesto to někteří zkoušeli - většinou překvapivě neúspěšně. Celkově se ovšem jednalo o
chvilkové akce a na výsledku zápasu se to pokud
vím příliš neprojevilo.
Nálada
Jak to tak většinou u poskládaného týmu bývá, hra
Pd se postupně zlepšovala. V sobotu dopoledne
se tým sehrával, odpoledne foukal vítr a než se v
neděli začala projevovat únava, tým hrál opravdu
pěkně. K vidění byly jak pěkné individuální
zákroky, tak souhra celého týmu. Občas bylo třeba
zvýšit hlas, to aby hráči lépe rozuměli systému
zónové obrany. Občas si někdo ulevil sprostým
slovem, ale emoce ke hře patří a pakliže si je hráči
dokáží bezkonfliktně uvolnit, můžou si potom
užívat fungující týmovou náladu. I pokřik Pd
motivovaný slavnou českou peckou Badys-fish
vybujel od nesmělého křepčení před prvním
zápasem k propracované, melodické a rytmicky
zcela vyladěné záležitosti. A tak byly vidět úsměvy
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na tvářích těch mladých lidí, bylo slyšet pěkná
slova v kolečku s kamarády z jiných týmů a
celková spokojenost se nesla celým víkendem.
Party
Sobotní večer lákal k procházce přístavem.
Navečeřena z vlastních zásob, vydala se skupinka
mezi lodě, lodičky a ostatní námořní vynálezy.
Hladina se postupně zvedala, až už v láhvi nezbyla ani kapka Ferneta. Někdo se na procházce
věnoval zpěvu, jiný fotografování, někdo se věnoval nedůležitým hovorům a někdo trávil večer na
pláži, kde se konala turnajová party. Věnoval se
tam německým hráčům či hráčkám, nebo prostě
sledoval video, kteřé pořadatelé natočili během
dne. Každý si prostě večer užil po svém a nakonec
se všichni sešli v tělocvičně a uložili se ke spánku.
Výsledky
Tak abych vás neošidil o trochu statistiky. Jak jsem
se zmínil, Prdi vyhráli svojí skupinu. Zápasy vyhrávali většinou o 2 až 5 bodů, takže žádné velké
nervy. Potom se tvořily skupiny lepších a horších.
V lepší skupině byly vždy dva první týmy ze skupin
a dva druhý. V lepší skupině Prdi utrpěli první
prohru. Prohráli se švédským týmem OJDA, který
tvořili pouze chlapíci. Navíc uměli házet i ve větru
a měli docela naběháno. Prostě většinou potrestali
chybu a s přehledem tak vyhráli. V lepší skupině
zbylo na Pd druhé místo - ostatní zápasy již
vyhráli. Tím se Pd dostali na 1. - 8. místo. V neděli
ráno následovala výhra nad Saxy Divers a potom
prohráli s německými Woodies, tedy Searching
Woodpeckers. Takže poslední zápas hráli s VFL o
5. místo a tento prohráli (asi o 3 body). Do finále
se dostali Woodies a Švédové, kteří nakonec
odešli jako vítězové. Optimista z řad Pd tedy směle
prohlásí, že prohráli jen s finalisty a o umístění.
Omluv však není třeba. Prdi hráli pěkně, zahráli si
pěkně a dopadli celkově velice dobře.
Vyhlášení
Co zbývá? Prvních 10 týmů dostává dort - byl moc
dobrý. Jak se již zmínil pan kolega, při vyhlašování
šestého místa Prague Devils Endzonisové poděkovali za pořádání EUCC. Tak tedy vzkazuji pořadatelům, kteří tam nebyli, že ten potlesk byl i pro
vás a já jsem si ho i za vás užíval. Čeští Whoever
obsadili pěkné 22. místo, jak už asi víte z článku
pana kolegy.
Závěr
A co říci závěrem? Jak již doufám bylo cítit z předchozího textu, osobně jsem si turnaj velice užíval.
Chodil jsem po pláži s hubou od ucha k uchu,
koupal se v moři a svět byl jednoduchý. Svět byl
totiž jen jedna pláž někde na severu Německa,
kam se příští rok chystám určitě podívat znovu.
-- la Paga da Pasta
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Kecky - Hecky
Česká asociace létajícího disku
a Prague Devils
Jan Filandr
KTV FEL ČVUT
Technická 2
166 27 - Praha 6
filandr@feld.cvut.cz
02/ 64 40 803
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Disky Prague 7
bilej disk + oranzova metalicka 350,zlutej disk + cerna 350,modrej blejskavej + stribrna 370,-

Results of the German Championships
On July 27th through 29th the Ultimate team of
Karlsruhe hosted the 21st German Ultimate
Championships. Around 500 players from 30
Open teams and 9 Women teams participated.
Somewhat suprisingly the Womens team from
Mainz "Mainzelmaedchen" beat the team
"Milder Norden", which had been very successful just recently with a second place at the
European Ultimate Club Championships in
Prague. The final score was 13:11.
In the Open division the team "Feldrenner" from
Mainz earned their 4th consecutive title beating
"Wall City" from Berlin 17:13 in their second
appearance in a final of the German
Championships.
Thomas Grüsbaum

Pro platici cleny CALD mínus 50 Kč

Women
----1. Mainzelmaedchen (Mainz)
2. Milder Norden (Hamburg/Berlin)
3. Panischer Osten
4. Wilder Sueden
5. Ratschkatln (Munich)
6. Chicks United (Darmstadt)
7. Frizzly Bears (Aachen)
8. Dominas (Cologne)
9. Handtaschen (Tuebingen)

3SB
David Novák
Haškova 20
370 04 - České budějovice
David.Novak@cb.ds.mfcr.cz
038/ 347 04
Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00 - Praha 9
centerpr@bohem-net.cz
02/ 628 29 67
Pražská 7
Martina Zralá
Chodská 4
120 00 - Praha 2
p7@seznam.cz
Terrible Monkeys
David Průcha
Na záhonech 60
141 00 - Praha 4
dejfp@email.cz
SPLT

splt@seznam.cz

SK 92 + Krvinky
Vítek Grigartzik
Sportklub 92
P. O. Box 20
407 01 - Jílové
vit.gri@iol.cz
0602/ 424 102
F.U.J.
jara@chl.cz

Žlutá zimnice
Libor Saifrt
U lípy 25
155 00 - Praha 5
02/ 57 95 03 62
zlutaz@email.cz

Rollníci
http://frisbee.webpark.cz
maloch@centrum.cz

ME
Největší akce v historii českého Ultimate je za
námi. Šlo o natolik rozsáhlý podnik, že
samozřejmě nebylo vše ideální. Přesto si myslím, že turnaj proběhl v pořádku a ke spokojenosti hráčů, týmů a Evropské i České asociace. Doufám, že jsme tímto počinem udělali
jméno českého Ultimate nejen v Evropě a že se
hráči již příště nebudou ostýchat přijet na
obdobnou akci do "východní" Evropy. Byl bych
také velmi nerad, aby se nezapomnělo na fakt,
že Tournament Director byla v našem případě
instituce ve složení Vítka, Honzy a mne.
Doufám, že veškeré neshody či vypjaté situace,
které občas nastali jsou již vyřešeny či
zapomenuty. Chtěl bych poděkovat celému
organizačnímu výboru a ostatním pomocníkům,
díky jimž a jejich entuziasmu se podařilo turnaj
zorganizovat a dotáhnout do dobrého konce.
Libor
K obšírnějšímu rozboru se vrátíme v dalším
čísle.

za 2
Nučice, Golf,
28. října, Profil,
Čald a jiné zajímavosti

Příští Past vyjde v listopadu.
Uzávěrka je posledního, tj. 31. října 2001.
;^]]
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-- la Paga da Pasta

Open
---1. Feldrenner (Mainz)
2. Wall City (Berlin)
3. Mir san Mir (Munich)
4. Gummibaerchen (Karlsruhe)
5. Searching Woodpeckers (Sauerlach)
6. Disconnection (Freiburg)
7. Team 42 (Dreieich)
8. Zamperl (Unterfoehring)
9. Fruehsport 02 (Cologne)
10. Erdferkel (Marburg)
11. 7 Schwaben (Stuttgart)
12. Maultaschen (Tuebingen)
13. Ars Ludendi (Darmstadt)
14. Frizzly Bears (Aachen)
15. Johannes (Mainz)
16. Saxy Divers (Leipzig)
17. Las Cuccarachas (Bremen)
18. Bad Raps (Bad Rappenau)
19. Kids (Schwaigern)
20. Tekielas (Kiel)
21. Fruehsport 03 (Cologne)
22. Lechtal Sepptett (Augsburg)
23. Skywalkers (Rotenburg)
24. Discipuli (Berlin)
25. Woodies Trash (Sauerlach)
26. Disc Jockeys Dahlem (Berlin)
27. Fischbees (Hamburg)
28. KUH (Koblenz)
29. Rotatoes Potatoes (Braunschweig)
30. Hot Love (Berlin)

C h r u s t n i c e
C h r u s t n i c e
C h r u s t n i c e

2 0 0 1
2 0 0 1
2 0 0 1

cítíte to závodní
napětí ?

libor

petr

silva

kristina

dany

V tomto čísle:

modýlek

• EUCC 2001
• Chodouny
• a jiné zajímavosti
letošní oslavenci

skrčkův ultralight
Udělal jsi co jsi mohl, Jirko !

šéf sound-systému PA-PA
tuc, tuc, tuc, pam pam pam...
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Drazí přátelé, sportovci.
Jak jste si jistě všimli, úvodník posledního čísla
našeho skomírajícího občasníku, byl jazykem
ostrým a přesto prachsprostě uvolněným, balancujícím na hraně slizké dotěrnosti, celý věnován
Janě ze SPLT. Její příkladná troufalost, stát se
členem naší podařené rodiny předplatitelů, skládala naše myšlenky, okořeněné notnou dávkou
fantazie, do vět. Umožnila nám nahlédnout
zamženým oknem do uzamčené komnaty.
Umožnila nám číst Vaše touhy, přání a představy,

jak by měla Past vypadat. Umožnila nám spatřit
na zlomek času Vás ,naše dokonalé čtenáře.
Dokonalý čtenář Pasti nevynechá jediný turnaj v
Čechách a přilehlém okolí. Nikdy ho na žádném
turnaji nenachytáte bez posledního čísla, bloku a
tužky. Sleduje pečlivě většinu zápasů a získané
informace se nesnaží zapamatovat, nýbrž si je
zapisuje. Ví všechno o dění kolem frisbee u nás i
ve světě. Neexistuje otázka, kterou byste ho
mohli nachytat. Pokud si náhodou nemůže
vzpomenout, rychle vám odpově1 vyhledá,

protože přesně ví, kde ji najít. Dokonalý čtenář
Pasti má v každém čísle minimálně jeden článek
a nezřídka i povedenou fotografii. Dokonalý
čtenář Pasti má šéfredaktory omotané kolem
palce u nohy a hlavně je má rád.
Dnes, na sklonku léta, času jako stvořeného pro
chaotický běh s prudkou změnou pohybů, ideálního období pro opékání brambor a pouštění
talířů, vám předkládáme další kousek, lahůdku z
naší frisbee cukrárny Past č. 2/2001.
Dejf a Carlos

Vítězové Eucc 2001

Open
Skogshyddans

B
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Women
s
s

Mix
Stenungsunds

Juniors
Š v é d s k o

Hrstka odvážných pořadatelů si
Vás dovoluje pozvat na již 5. ročník
tradičního silvestrovského Frisbee
plesu.
Opět pro Vás bude připraven
bohatý a zajímavý program, který
Vás přivede do varu, promixuje
a vyplyvne unavené, ale š*astné do
roku 2102.
Rádi bychom letos přivítali účast
všech i všech Vašich přátel.
Všeho co Vaše fantazie kdy dokázala vymyslet bude dostatek.

V tomto čísle naleznete:
• Nučice 2001 • Bryn Perkins • Discgolf a jiné zajímavosti

Drazí přátelé, sportovci
ato část roku je nám všem
pravděpodobně stejně nesympatická. Nevlídné počasí, zima a po
většinu dne tma nás zahnaly i s
našimi hračkami do hal a tělocvičen.
Takto separováni posilujeme, běháme
a přitom nám sněhové vločky tají na
rozpáleném čele, pravidelně trénujeme v takovém počtu, že se někdy ani
nemůžeme vejít do zakrslých a potem
nasáklých hal. Vyrábíme trička, nové
disky, jezdíme na zahraniční halové
turnaje a kujeme plány o tom, co by se
ještě dalo v naší malé komunitce
udělat. V noci se nám zdají sny
o zelených, čerstvě posekaných trávnících a my po nich dupeme a skáčeme,
no zkrátka dovádíme a jim to přesto
vůbec nevadí. Naopak, ještě každé
ráno pro naše bosé nohy přichystají
tolik příjemné osvěžení. Potom všem
přijde jaro a vy čekáte na prvním
tréninku natěšení, s vyleštěnými kopačkami a ohromnou fyzičkou na
svoje spoluhráče. Ale nikdo nejde. Bylo
vás 5, a tak jste si zaházeli a šli domů.
Rázem se všechny ty sny a plány, které
jste se chystali uskutečnit, jen co vás
ohřeje první jarní slunce, najednou
rozplynou jako pára nad hrncem
turnajového guláše. Kéž by to příští rok
dopadlo jinak a Frisbee v Čechách by
se konečně zvedlo, zesílilo, rozrostlo
a jako rakovina zamořilo celou tuto
legrační zemi, tak hustě kontaminovanou jinými sporty.
rstka lidí kolem našeho časopisu,
jehož poslední letošní číslo právě
držíte v ruce, popustila uzdu své
fantazii natolik, že pro Vás opět chystá
silvestrovský ples. Letos to bude již
pátý ročník. Doufáme, že ti kdo jezdí
pravidelně tam opět nebudou chybět
a ti, kteří tam ještě nikdy nebyli, se
konečně rozhoupou a skočí do autobusu č. 307, který je proveze skrz tuto
uspěchanou civilizaci do příjemně
vytopeného prostoru v duchu celuloidových pásků.

T

czech co-ed

Kam za létající
kultůrou

foto na titulní straně je z utkání Bliss - Atletico

• 29.12. 2001 - 1.1 2002
VÍDEŇ
největší halový turnaj od roku 1995,
24 týmů Open, 8 ženských týmů,

info: uny2001@gmx.at

• leden 12-13/2002 - hala
LIBEREC
info: vit.gri@iol.cz

• únor 23-24/2002 - hala
Dráž any
ultimate 24 hodin nonstop

info: gunk4@yahoo.de

• únor 23-24/2002 - hala
Berlin
info: v redakci

• březen 16-17/2002 - turnaj PD
PRAHA - Frisbeer cup (již obsazeno)
info: filandr@feld.cvut.cz

• 28.3. 2002 - 1.4. 2002
RIMINI - WUBC (pláž)
info: www.ultilinks.com

• srpen 3-11/2002 - WUCC
HONOLULU - HAWAII

H

info: www.hui2002.org
Junioři Švédska a Francie

Jarryho golfový memoriál
1. Marák

3. 7.

10. 7.

Bliss - Milder Norden

Liquidisc - Fluid Druids

Bliss - Milder Norden

dejf a carlos

plejer

S blížícím se koncem roku, se ptáme
předsedy golfové sekce ČALD a člena VR
ČALD Martina Slížka: Jaké máš plány na
rok 2002?

17. 7.

24. 7.

31. 7.

7. 8.

14. 8.

28. 8.

4. 9.

11. 9.

průběžné pořadí
p o d z i m 2 0 0 1

25. 9. 30. 9. 12. 10. 13. 10. 21. 10. 28. 10.

4. 11.

11. 11.

18. 11.

CELKEM

9,0

2,0

-

6,0

4,0

6,0

4,5

8,5

7,5

5,0

4,0

6,0

4,0

-

7,0

8,0

4,0

4,0

4,0

93,5

2. Dany

-

5,0

6,0

-

7,0

4,5

9,0

6,5

7,5

1,0

5,0

7,0

4,0

4,0

8,0

-

5,0

3,0

5,5

88,0

3. Carlos

8,0

-

7,0

5,0

-

-

-

-

-

7,0

-

1,0

6,0

7,0

10,0

9,0

-

5,0

5,5

70,5

4. Dejf

6,5

-

4,0

7,0

-

-

4,5

10,0

6,0

6,0

-

4,5

4,0

5,5

3,0

5,0

-

-

3,0

69,0

5. Kamilka

2,0

-

-

8,0

-

-

10,0

-

1,0

2,0

1,0

3,0

7,0

5,5

9,0

7,0

-

-

7,0

62,5

6. Pea

6,5

3,0

3,0

3,0

-

3,0

6,5

3,5

2,0

3,0

-

4,5

-

1,0

3,0

3,5

3,0

2,0

2,0

52,5

7. Cz.ert

5,0

-

1,0

4,0

6,0

-

-

-

10,0

-

2,5

-

2,0

2,0

5,0

-

2,0

-

-

39,5

8. Prcík

3,0

4,0

5,0

1,0

2,0

4,5

6,5

8,5

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38,5

9. Bobo

4,0

-

-

-

-

2,0

-

6,5

9,0

4,0

-

-

-

3,0

-

-

-

-

-

28,5

10. Burton

-

-

-

-

5,0

7,0

8,0

3,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,5

11. Wacki

-

-

-

-

-

-

1,0

5,0

-

-

-

2,0

-

-

6,0

6,0

-

1,0

1,0

22,0

12. Misha

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

1,0

-

2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,0

13. Efca

-

-

-

-

1,0

-

3,0

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

14. Jarry

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

V tabulce jsou pouze ti plejeři, kteří byli alespoň třikrát. Jedinou vyjímku dostal Jarry. Proč? Protože to je Jarryho golfový memoriál :)

Rok 2002 je pro mě jedna velká neznámá,
protože mi nastanou radosti s výchovou
potomka. Sice s tím zatím nemám žádné
zkušenosti, ale když se tak porozhlédnu kolem
sebe, zjiš5uju, že pro všechny ta5ky se hodně
změnil žebříček hodnot a že je nevidím tak často,
jako kdysi. Proto se psychicky připravuju na to, že
si budu muset lehce přeorganizovat volný čas,
kterého už te9 není tolik, kolik bych si přál, a že
se můj kontakt s diskem omezí. Co se létajících
disků týká, mám pár cílů:
1. V rámci propagace frisbee v Čechách seznámit
veřejnost i s discgolfem.
2. Prozkoumat možnosti výroby golfových košů v
ČR a nechat vyrobit cca 20 košů s parametry
podle požadavků PDGA - zatím se pracuje na
výrobní dokumentaci, na ČALD byl vznesen
požadavek na profinancování.
3. Zahájit s magistrátem jednání o zřízení
stálého 9-jamkového hriště v areálu Vypich pro vlastní realizaci je předpokladem úspěch
v předcházejícím bodu.
4. Zorganizovat turnaj v Praze či blízkém okolí i tady je předpokladem úspěch bodu 2 a pár
lidí na organizaci.
5. Pokud bude čas, objet dva až tři zahraniční
golfové turnaje, abych nevyšel ze cviku.
6. Pokud zdraví dovolí, absolvovat s Opicema pár
tréninků a turnajů.
Myslím, že víc už asi nezvládnu.
Marák

Putting contest
1. Preliminaries
A player shall make 5 putts from different positions. The player shall change
the position if, and only if, (s)he did not miss the putt. The last putt must be
made to get a score. The score shall be equal to the added distances of the
successful putts. Each player shall have two minutes to make his 5 putts,
throws made after this period shall be counted as missed. The five best players
shall advance to the Final. For ties, see below.
2. Final
There shall be five rounds of one putt for each finalist. The putts shall be made
from five different positions, which can be chosen regardless of success or
failure in the previous rounds. The order of play shall be determined by the
scores in the preliminaries (for the first round) or the player s added score of
the final s previous rounds. The player with the least score shall be the first
announce his position and make his putt. The time for each player shall be 30
seconds, throws made after this period shall be counted as missed. The player
with the highest added score shall be the winner. Ties will be broken by head
to head playoff like follows: each player shall, without knowledge of the other
player's decision, determine a position for making his putt. The player with the
shortest putt shall throw first. The longest successful putt wins. In case two
players choose the same position, the order will be determined by flipping a
coin.
3. Records:
National or World Records can be set only in the Final.

Zápis ze 4. schůze ČALD
Datum konání schůze: 30.10.2001
Místo: Restaurace U Čámrse
Přítomni: Méa, Dejf, Vítek, Maruška, Honza,
Petr, Kristina
Omluveni: Luboš, Mar'ák - oba na poslední
chvíli
1) Věci po EUCC
Převoz věcí od Libora S. k Libčovi C. zajistí
firma a ČALD zaplatí. Méa dohodne s
Liborem termín a s Libčou to domluví Dejf.
2) Příručka pro pořadatele
Vedlejším efektem při psaní příručky může
být i doplnění soutěžního řádu. Ujasněna
koncepce a záměr příručky - měla by
obsahovat aktuální informace k ligovému
ročníku.
Do příště dodá STK návrh. Počet hráčů na
turnaj a ošetření menšího počtu hráčů
každý promyslí - nutno přesně specifikovat.
3) Reprezentace
Jeff nekomunikuje. Bryn sám nesestaví
program přípravy repre. Možno požádat
o pomoc Papáho.
Logistika - odsunuto, závisí na programu.
4) Účast na schůzi VR

PAST

Je třeba brát závazně, termín je znám
dostatečně předem. Případnou omluvu je
třeba zaslat dostatečně dopředu (den je
minimum). Jestliže se někdo omlouvá,
současně zašle e-mailem písemné
vyjádření k bodům v programu schůze.
Tento program zasílá tajemník dostatečně
brzo (týden, minimálně 3 dny před schůzí).
5) Ekonomika
Rozpočet závisí na výsledku EUCC - ten
zatím nedodán.
Grant - Méa prozkoumá web MŠMT
a výsledek pošle Marušce.
6) WWW
www.cald.cz založeno a funkční. Fakturu
proplatí Maruška.
Potřebujeme člověka na vytvoření
a aktualizaci webu. Stav shánění nepokročil. Zkusí se zeptat Dejf, jinak nadále
řeší Honza.
7) Past
Předplatné není na rok, ale na 6 čísel
dopředu. Na přípravě by se mělo podílet víc
lidí - kdokoliv se může přidat.
Návrh na důraznou pravidelnost Pasti za
cenu snížení rozsahu.
8) Ostatní

3/2001

P.O.BOX: máme razítko, žádost sepíše
Méa, pak zařídí Kristina.
Disky na Slovensko: ANO, při stěhování
vyčlenit 10 disků.
VH - ujasněno na kdy, za kdy a kdy by se
měla obecně pořádat. Promyslet termín,
nejspíš to bude opět Chrast.
9) Rozvoj
Preferujeme kvalitu před navrženými
termíny -> časový posun. Nejprve zkouška
ve 3 městech. Navrženy:
a) regionální agenti: Plzeň, ČB, Liberec
b) 1 region: Liberec, Ústí nad Labem,
Pardubice a/nebo Hradec Králové.
Nutno vytvořit speciální tým - ten se bude
podílet i na rozhodnutí o městech. Návrh
lidí do týmu každý pošle e-mailem a tam se
vyřeší i složení. Do příští schůze by měl být
znám tým lidí, kteří do toho chtějí jít
( = rovněž je oslovit a vysvětlit jim situaci).
Chomutovský turnaj nebude.
12. - 13.1. 2001 bude pravděpodobně
turnaj v Liberci.
Další schůze 27.11.2001 19-21h.

Zapsal: Mé a

Fotka byla zapůjčena Liborem Saifrtem. Poznáte ho ?
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ČALD informuje

l i g a

Nučice 2001
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Postřehy z kuchyně
Suroviny a pochutiny: 47 naložených
hermelínů, 36 utopenců, 14 kol,
14 pomerančových limonád, 7 toniků,
6 bochníků chleba, 6 hořčic, 2 kečupy,
1 piksla rozpustné kávy, 1 500 g kafe na
turka, 12 krabic odstředěného mléka,
100 malých párků a plno rohlíků, vod
perlivých i neperlivých, čaje, tatranek, šunky,
sýra, rajčat, cibule, cukru a lahváčů, také pár
klobás, masa, másel, nuget, medů,
marmelád a nakonec výborná polévka
Technické vybavení: vařič, děrovač rohlíků,
toustovače, rychlovarné konvice, nože
prkýnka, hrnce, kelímky, mísy, příbory,
ubrousky, plno jarů i jiných mycích a
utíracích potřeb a toaletního papíru
Personální vybavení: skvělá Theo, skvělý
Honza, experti na nakládání Efííí a Pája,
SPL'ácké občasné návaly šikulů (řidiči,
nákupčí, občerstvovači, uklízeči…)
Zákazníci: mnoho milých, usměvavých,
trpělivých, pomoci chtivých a malinko nabručených, smutných, nespokojených
Úrazy: žádné
Kapacita: veliká
Spokojenost: uspokojivá
Odpady: tříděné, velké množství
Problémy: pojistky
Závěr: děkujeme za shovívavost, snad jsme
všechny nasytili.
Janička (oblíbenkyně šéfredaktorů)

Nučice

obotní ráno druhého nučického turnaje
bylo dlouhé a utopené v mlze. Celé
dopoledne se jen čekalo, než začneme
hrát. Do dvanácti se zevlovalo kvůli
přeplněnosti hřiště. První zápas proběhl až
po skončení běhu místních obyvatel. Zjevně
se jednalo o potomka běhu o "Zlatý
samopal", jinak je jen těžko pochopitelné,
proč rodičovstvo hnalo své ratolesti až na
samý pokraj smrti (závodník číslo 7 stále
ztrácel tenisku, ale na toho už nikdo
netlačil). Hra na jedné plovině hřiště, kterou
nám sliboval správce a my Vám, byla dost
těžko proveditelná, raději jsme zvolili
variantu věčného čekaní - pardón.

S
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-- la Paga da Pasta
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Úderem dvanácté dorazilo objednané
slunce. Ve vzduchu poletovaly pavučiny
snažíce se zapojit do hry. Docela se jim to
dařilo. Lepily se na upocené tváře
a otravovaly. Bylo to romantické, že by
člověk vyskočil z kůže. První den utekl jak
splašený, připomínaly ho jen bolavé údy
a rozorané hřiště.
o večeři v nedaleké hospodě se konaly
věci nevídané. Ze stolů, prken
a polystyrenu vznikaly složité konstrukce „stojany" na šipky, které však měly přijít na
řadu až po rafinované pasti- Pivním závodě.
Jaké nastalo zděšení, když krom zlatavého
moku přinesli i nápoje NEALKOHOLICKÉ! Po
urputné pitce s Rollníky připadly trofeje
vítězů Andyho holkám.
Večer pokračoval, kdo chtěl pouštěl hudbu,
všichni žilou pípě- čerpaly se síly na druhý
den. Klábosilo se o všem.
Projekci Andyho diapozitivů z předešlých
akcí frisbee předčasně ukončili šipekchtiví
domorodci, kteří nakonec ani nemohli hrát.
Šipkový turnaj mohl začít. Bratr již skrze
lihový opar nepoznával bratra. Většinou
vítěz zvítězil, ale naskytl se i případ, kdy
poražený porazil vítěze a sám stanul na
stupni nejvyšším. Ryk hlasitě reprodukované hudby přehlušil nářek poražených.
Vítěze by nepřeřvalo nic. Než proběhlo
finále, byla již valná část frisbíjáků v limbu.

P

éto v sobotu bylo opravdu jen babí,
zima a pošmourno v neděli připomněly,
že už je podzim. Dodávka slunce se opět
zdržela a navíc cestou vysypala, takže
slunečných pět minut okolo poledne bylo to
jediné, co nám z hořících plynů někde ve
vesmíru dopravili. Ráno se všude válela
mlha. Mléko hru nijak neusnadňovalo.
Palačinkami se to jen hemžilo a pokusy
otírat disk o dres měly vliv jen na psychiku
hráčů, nikoli na povrch talíře. Vidět nebylo
ani na krok. Oběti mezi civilním
obyvatelstvem nebyly hlášeny žádné. Ani
mezi přihlášenými týmy nebyl nikdo
pohřešován, krom opozdilců. To se stalo
předmětem sporu kapitánů PL a P7. Jestli
byl spor řešen v duchu hry nebo ne, vědí
jen šéfové obou týmů a ti co byli u jednání.
Zda je "Spirit of the game" opravdu nejdůležitější, může každý hráč určit pouze
podle sebe, a tak je to dobře.

L

Jednu věc by bylo možné vytknout. Týmy,
které prohrály a měly počítat, (jak bylo
vyhlášeno) na to občas kašlaly.
Vyhlášení bylo, ceny taky. Na pohár za první
místo se můžete jít kouknout do Fraktálu.
Všem, kdo jste přijeli, dzenkujeme bardzo a
zase příště nashledanou.
Pírko

his is the end.

T

nučice 2001 - výsledky
f.u.j.
terrible monkeys
prague lions
splt
prague devils
prague 7
žlutá zimnice
rollníci
spirit of the game:
prague devils
beer race:
andyho holky

pořadí ligy po 2 odehraných turnajích
prague lions
f.u.j.
terrible monkeys
prague devils
splt
prague 7
žlutá zimnice
rollníci
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s p i r i t

Nučice 2001
Většina z Vás tam byla, většina z Vás o tom
slyšela. Jde o spor v zápase Prague7 vs. Prague
Lions v Nučicích. Následující 4 články jsou reakcí
právě na tento zápas. Je škoda, že k tomu
sporu vůbec došlo, protože to šlo vyřešit
i daleko lepší cestou, ale na druhou stranu to
třeba vyvolá pozitivní diskusi na téma, v Čechách
trochu přehlížené, Spirit of the Game.

Co jsme si dovolili...?!
Tento článek je o problému, který vznikl
mezi P7 a PL na ligovém turnaji v Nučicích.
P7 zde odmítla hrát s PL ve chvíli (tedy
těsně před prvním výhozem), kdy zjistila, že
soupeřů je pouze 6.
Chtěla jsem napsat pro ty, kteří netuší:
existuje pravidlo, že pokud se týmu
A nedostávají hráči, zajde kapitán A za
kapitánem B a o situaci ho informuje.
V případě, že kapitán B na hru v méně než
sedmi nepřistoupí, tým B si připíše
kontumační
prohru…bohužel
jsem
doposud tento výklad, o kterém je část
českého frisbee (včetně některých členů
ČALD) přesvědčena že existuje, nikde
neobjevila.
Neobjevila jsem však ani jakoukoliv jinou
zmínku o tom, že by se týmu za nějakých
podmínek dovolovalo hrát v šesti (tedy ani
verzi: může se hrát šest proti sedmi). Český
herní řád tuto situaci neřeší, v pravidlech
ULTIMATE ve druhé větě praví, že hru hrají
2 týmy o sedmi hráčích… konec úvahy
o pravidlech.
Proč? Zapátráte-li v paměti, jistě si
vzpomenete, že PL zde nebyli v šesti
poprvé, že vám dokonce nestačí ani prsty
jedné ruky ke spočítání toho, kolikrát se
tato situace už opakovala…
Existuje spousta "frisbeejáků", kteří nemají
tento sport jako svoji absolutní prioritu. Jsou
ve všech týmech a dá se s tím dělat pouze
to, že místo 10 nadšenců musí mít tým
(klub) 15 lidí a více. Spoléhá se na to, že
alespoň těch 7 si vždy čas najde… viz
situace v P7….
Podle mého názoru, tým, který si není na 5
ligových turnajů schopen zajistit dostatečný
počet hráčů, do ligy nepatří. U Prague Lions
je to o to horší, že se nejedná o tým na
konci žebříčku, ale o "mistry", kteří se každý
rok v Davli (v plném počtu) poplácávají po
ramenou a gratulují si k vítězství.
Do této chvíle ostatním týmům hra PL
v šesti bu nevadila, nebo prostě jen

PL

rezignovaně říkaly: tak co máme s vámi
dělat. Po zápase se pak tu a tam objevil
názor, že přeci existuje nějaké pravidlo,
takže kdyby ho jednou někdo použil…
Nejsem hrdá na to, že P7 byla první, jen mě
velmi překvapila reakce PL, kteří s něčím
takovým přece museli počítat, i reakce
ostatních týmů, které začaly mluvit o Spiritu.
Nakonec se ukázalo, že sedmého hráče se
možné sehnat během 8 minut (samozřejmě
to nebyl chlapík vysokej dva metry
s dlouholetou praxí ve frisbee - tedy slabina
jinak dobře sehraného týmu). PL tu mimo
jiné narazili ještě na další dvě pravidla:
1) ČALD povoluje každému hráči pouze
jeden přestup za ligu, tudíž nikdo nemůže
hrát za 2 týmy najednou, 2) na
kapitánském mítinku všichni kapitáni
odsouhlasili, že pokud nebude mít tým včas
7 lidí na lajně, bude sankcionován: po první
minutě ztrátou time-outu, pak druhého,
pak soupeř získává body.
Samotná hra tedy začala za stavu 6:0 pro
P7 za mohutného povzbuzování fandů
týmu, kterému "bylo ublíženo". PL hráli
tvrdě a nekompromisně stahovali náskok.
Bohužel se však P7 přesto podařilo zvítězit
(asi 13:10), a tím (ke všemu) připravit PL
o vyšší umístění…
Konečně o Spiritu: spousta z vás (hlavně ti,
kteří měli potřebu projevit se nahlas) říkalo,
že P7 není Spirit. Co má však aplikace
pravidel (by' do této doby opomíjených)
společného se Spiritem?! Pokud jste
sledovali zápas, mohli jste vidět takové
věci, jako hlasité protesty, když si tým

VS .

P7

vezme time-out, úmyslně vyhledávané
fyzické kontakty… nováčci si mohli odnést
poznatek , že frisbee se dá hrát taky jako
rugby a že do závěrečného kolečka se
téměř nemusí chodit, když máte zrovna
špatnou náladu (tady bych ráda
poděkovala Andymu)… Je to opět celé
o chápání SPIRITU na české lize. Možná
bychom měli spíš používat název "Cena pro
největšího kamaráda". Tím by mnohým
odpadly starosti s výkladem tohoto
tajemného anglického slova.
Co dodat. Pokud si myslíte, že P7
vyprovokovala celý konflikt, jen aby
konečně jednou porazila Ližony, jste naivní
a mýlíte se. Celkově takhle akce přinese
našemu týmu víc škody než užitku…
a jestli to příště uděláme znovu? Nevím,
zkuste hádat….
Lenka (P7)

O Prague Lions
Chtěl bych reagovat na názor kapitána P7
(a jak občas slýchávám, tak nejen jeho),
který si myslí, že náš uspěch v lize pramení
z toho, že nevychováváme žadné nováčky
a že do našeho týmu bereme pouze
zkušené hráče. V tom náš úspěch
nespočívá. Základem našich mnohaletých
výborných výsledků je totiž to, že naše
sestava je prakticky stejná jako v roce 1994
kdy jsme začínali. Od tohoto roku hrají
Jarda, Jirka, Strom, Tazzi a já. Od jara 1995
pak s námi hraje Andy, který tak v podstatě
-- la Paga da Pasta
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patří do základu. To je 6 lidí, kteří hrají
dodnes. V létě tohoto roku se k nám přidal
Steve, který s námi ale už od roku 1998
nehraje. Ten byl pro nás jedinou posilou
v pravém slova smyslu. A to hlavně z toho
důvodu, že v té době jsme ještě chodili
trénovat a on se nám hodně věnoval
a naučil nás myslím docela dost věcí. Dále
pak od roku 1996 je v týmu můj brácha
Tomáš, na podzim roku 1999 k nám
přestoupil Jeff a před finálovým turnajem
letos v Davli k nám přestoupili Rádio
a Andrea. Ti ovšem dva roky nehráli a navíc
si myslím, že jejich herní návyky jsou trochu
odlišné od našich. Navíc při finále loni
v Plzni nebyli, toho letošního se pro změnu
neúčastnil Jeff. Pravdou je pouze to, že
všichni tři umějí hrát velice dobře. Tomáše
Pajkra počítat nebudu protože on, jak jsme
se bohužel přesvědčili není týmový hráč.
Někteří z vás nás od toho, aby k nám
přestoupil zrazovali, ale my jsme ho přesto
vzali, i když ho v podstatě nikdo nechtěl. Je
mi líto, ale dnes už s ním nechceme hrát
ani my. Věčně nemá čas a když přijede tak
akorát zbytečně všechny prudí. Čili - sorry
Tome, ale u nás jsi skončil. Dál tady pak
máme hráče jako je "malý" Andy, který s
námi odehrál asi 4 roky, Asen, kterého
určitě někteří z vás pamatujete (náš Jirka
stále vzpomíná). Pak několik dalších amíků
jako byli Dalton, George, Charles nebo
Jacob, dál Jirka David, Roman Maláč,
Benousek, Alena Semerádová a spousta

dalších, jejichž jména si dnes už nepamatuju a kteří u nás začínali. Dobrá polovina z nich byli nováčci a ti ostatní žádnými
zkušenými hráči rozhodně nebyli. Z toho
myslím jasně vyplývá, že nejsme tým, který
bere jen zkušené hráče. Rádi bychom vzali
i úplné nováčky ale kde je vzít? Všechny
naše kamarády už jsme dávno oslovili,
někteří přišli, jiní ne a dělat dnes nábor
nových členů? Na to fakt není čas. Proto
nemáme nic proti tomu, když některý z
frisbijáků hrající delší či kratší dobu nás
osloví a má zájem s námi hrát. To je případ
již zmiňovaných Rádia a Andrei. Spíš by se
někteří z vás měli ptát, proč tak kvalitní
hráči jako oni či Jeff neoslovili zrovna váš
tým, ale chtějí radši hrát s námi. A pokud
někdo z vás méně zkušených či začátečníků chce s námi hrát, tak není problém.
Ale zpět k hlavnímu tématu - úspěchu v
lize. Chtěl bych, už jen krátce, upozornit na
jednu věc. Náš první ligový turnaj jsme
dokázali vyhrát v létě 1995 v Budějkách. A
já nevím o žádném jiném týmu, který by po
roce své existence něco podobného
dokázal. O rok později na podzim 1996 v
Kněžicích jsme skončili v lize na druhém
místě a to až po velkém boji (výsledek
13:12) ve finále tohoto turnaje, kdy vítězství
v něm při naprosto vyrovnané bilanci PD,
3SB a naší (ze tří turnajů každý po jednom
vítězství, jednom druhém a jednom třetím
místě ) znamenalo zároveň i titul ligového
šampiona. V roce 1997 jsme skončili v lize
až třetí, ale od roku 1998 vyhráváme nejen

většinu turnajů, ale pravidelně i ligu.
Myslím, že je to dáno tím, že jsme zkrátka
asi lepší, talentovanější, nebo šikovnější a
proto jsme se dostali až tam, kde jsme
dnes. Jenže to nejspíš někteří z vás stále
nemohou překousnout - viz letošní Nučice.
Tolik pomluv (vi Karle R.), nadávek a neskrývané nenávisti jsem už dlouho nezažil.
ŠAKY
P.S. Jsem hrdý a pyšný na to, že jsem LION.
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Frisbe, zábava nebo
pruda?
Přišel okamžik, kdy se někdo z PL, kromě
Michala, musí vyjádřit k dění ve frisbee.
Jezdíme na turnaje a hrajeme frisbee,
protože je tam pohoda, dobře si zahrajeme,
pokecáme a užijeme si víkend. To, co se
stalo na turnaji SPLT v Nučicích, byla
poslední kapka.
Co je to vlastně SPIRIT? Kolikrát se stalo, že
se utkání kontumovalo, kolikrát se stalo, že
byla uplatňována striktně pravidla.
Příklad: turnaj loni v Plzni 3SB přijeli pouze
v pěti a PD, TM a PL proti nim odehráli
zápasy také v pěti a nikomu to nevadilo.
Je jasné, že v naší lize jsou silnější a slabší
týmy, ale to není důvod k tomu prudit.
Když jsme začínali, končili jsme mimo
medailová umístění a nikdy jsme nechtěli
vyhrát za každou cenu. Trénovali jsme
a snažili se porazit silnější týmy než jsme
byli my. I z prohry jsme si brali poučení pro

další hru. Protože jsme trpěliví a protože
jsme jako tým dobrá parta, podařilo se nám
dostat až tam, kde jsme dnes. Jsou týmy,
které pochopily, že tato taktika je správná
a nese ovoce. Například SPLT nebo Rolníci
se zlepšují zápas od zápasu a věříme, že je
frisbee opravdu baví a chtějí být lepší a
lepší. Pouze delší doba, po kterou hrajeme,
je te naší výhodou. PD ztratili výsostné
postavení v naší lize, ale nedělají z toho
vědu a dál jezdí na turnaje a chtějí se vrátit
na první místo. Chtějí jistě vyhrávat, ale ne
za takovou cenu, aby znechutili frisbee
ostatním. Opice se stále snaží nás porazit
v boji o titul a my víme, že to jednou přijde,
protože jich je dost a chodí trénovat na
rozdíl od nás. To ale není důvod, abychom
je prudili na hřišti nebo mimo něj a naopak.
Proč se tedy Pražská Sedma snaží nám
frisbee znechutit? Zprávu o tom, co se stalo,
jsme se dozvěděli v neděli večer a nemohli
jsme tomu uvěřit. Chtít kontumovat zápas
kvůli počtu lidí na lajně je něco, co se za
celou dobu co hrajeme nestalo. Předchozí
zápas jsme odehráli proti Rolníkům v šesti
a chtít po nich kontumovat utkání nás ani
nenapadlo. Někdy jindy se nesejdeme my
a jich bude dost a jsem si jistý, že proti nám
nastoupí a odehrají zápas bez zbytečných
komentářů. To je podle nás SPIRIT. Dva roky
zpátky jsme se u P7 začali setkávat
s hlášením "kroky, kroky, kroky" a vyvrcholilo to napočítáním si šesti bodů za
pozdní nastoupení na lajnu. Nepamatujeme
si, že by kvůli pozdním příchodům na lajnu
vznikl pořadatelům "velký" problém s odehráním turnaje.
Pražská Sedma je dobrý tým, ale měli by si
udělat pořádek ve vlastních řadách. Hráči,
kteří v minulosti zbytečně hlásili, přestali
a snad pochopili o čem je frisbee a tak by
to měli vysvětlit i ostatním a neměli by je
nechat kazit jméno týmu.
Pokud to bude takto pokračovat dál,
nemusíme frisbee vůbec hrát, protože si
nikdo nehodí a nebo budou zápasy začínat
za stavu třeba 10:0. Nevíme, co si o tom
myslí ostatní týmy, ale dost by nás to
zajímalo. Pokud si myslíte, že přístup
některých hráčů Pražské Sedmy je správný,
tak nám to řekněte a my přestaneme hrát
a nebudeme Vás prudit.
Doufáme, že tento článek nebudou brát
frisbiáci jako obecnou kritiku frisbee. Rádi
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že to bylo jinak, aC to řekne nahlas a nám
do očí.
Tazzi, Jarda, Šaky

O spiritu
staženo ze serveru www.frisbee.cz

hrajeme frisbee a rádi jezdíme na turnaje.
Nechtěli jsme se vyjadřovat, dokud bylo
podle nás všechno v normě, ale neradi
bychom, aby se frisbee pohnulo špatným
směrem.
I přes veškerou kritiku v tomto článku
bychom chtěli poděkovat SPLT za jejich
turnaj. Jen více takových turnajů.

No abych do diskuse vnesl trochu světla co
se týká soutěžního řádu Ultimate: soutěžní
řád neobsahuje, a co si pamatuju ani nikdy
neobsahoval jakékoliv informace o minimálním počtu hráčů na hřišti. Myslím, že
jsme uvažovali o tom, že do soutěžního
řádu dáme podmínku, že na turnajích se
nebude moci hrát v méně než 7 hráčích, ale
narazili jsme na problém co s počtem hráčů
v hale, tak jsme to nechali na
mezinarodních pravidlech Ultimate (aniž
bychom to v nich hledali). Mezinárodní
pravidla hned ve druhé větě říkají "Hrají
proti sobě dva týmy o sedmi hráčích" dál v
nich o počtu hráčů není ani slovo.
Přiznávám, že jsem je četl v překladu od
H.H. a nevím jestli přeložil všechno.
Jinak co se týka Spiritu v Českém Ultimate,
tak ten tu není už hodně dlouho, pokud tu
někdy byl. Podle pravidel Ultimate je Spirit
of the game to, že dodržuju pravidla sám
od sebe a nemusí mě k tomu nutit žádnej
rozhodčí (můj vlastní výklad). Takže když
někomu zahlásím kroky a on mi na to řekn:
„Proč bych je nedělal, vždy' je dělaj všichni“,
nebo „O tak malej kousek to nemůže vadit“,
nebo „Já vím tak mi je hlas“. Tak to podle
mě není spirit. Bohužel tohle je odpově
95% českých hráčů ultimate a naopak já
jsem nazýván tím, který není spiri'ácký,
protože hlásí kroky (kteří oni takřka úmyslně
dělají) a tím zdržuju hru a dělám z pohodového turnájku (mistrovství republiky)
zápas plný nervozity a nadávek. Podle mne
z toho plyne - pokud hráči nebudou dělat
přestupky proti pravidlům, nebudu je moci
hlásit a budeme mít zápasy pohodové
a plné Spiritu of the game.

of the game
P.S. Ještě bychom rádi uvedli na pravou
míru skutečnost , o které byla většina z Vás
informována v sobotu večer. V případě
výběru dresů v zápase ŽZ a PL nedošlo
k žádnému losování o jejich barvě. Po ústní
výměně názorů a vzhledem k tomu, že od
začátku naší existence ve frisbee hrajeme
ve žlutých dresech, jsme se dohodli, že v
nich budeme pokračovat i v tomto zápase,
jako i dalších. Jestli si někdo ( KARLE ) myslí,

nech mě
taky
pinknout

Rád o Spitiru budu diskutovat, protože je
možné, že jsem pravidla špatně pochopil
a přestupky se dělat můžou a Spirit je to
když se nehlásí.
Petr Schreiber
-- la Paga da Pasta
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Jak dlouho jsi v Čechách a co tady te:
děláš?
Do Prahy jsem přijel v lednu a rozhodl jsem
se, že zůstanu do února. Pracuji v hostelu
a studuji češtinu. Taky jsem se něco učil
o tvorbě rozhlasových dokumentů.
Proč sis vybral tady zůstat a jak dlouho
tu hodláš ještě být?
To je dobrá otázka, a hodně lidí se mě na
to ptá, ale já vážně nevím. Zajímá mě celý
svět a když jsem přijel sem, tak nějak jsem
věděl, že tady je to správné místo, kde bych
chtěl zůstat, pracovat a alespoň ještě nějaký čas se učit. Opravdu se mi v Čechách a
v Praze líbí. Asi tu zůstanu ještě několik let,
možná i déle. Ale te vážně ještě netuším.
Kdy jsi začal hrát Frisbee a jak jsi se
k němu dostal?
Ultimate jsem začal hrát v prváku na
Carletonské střední škole v Minnesotě. Můj
první team se skládal z lidí, co bydleli na
stejném patře na koleji jako já. A bylo to
jednoho podzimního odpoledne, před
deseti lety. Několik starších studentů, Andy,
Golla a Chris Hagerman mě vzali do hry a já
si to vážně užil.
V jakých teamech si hrál ve spojených
státech?
Hrál jsem čtyři roky za Carletonskou střední.
Když jsem žil na Aljašce, tak jsem hrál tři
roky za tamní Open club a pomohl jsem
tam spustit ligu Ultimate. V Portlandu,
Oregonu jsem pomáhal dělat kapitána
v místním teamu a hrál jsem také za
Portlandský Open team Bonzi. Také jsem
hrál ligu na střední v Los Angeles,
Washingtonu D.C. a pak i v pick-up teamech
na spoustě míst, že si je všechny ani
nepamatuji.
Jak tyto teamy trénovaly a jak se
připravovaly na turnaje, kolik hráčů bylo
v teamu a podobně ?
Na střední, ve studentské lize, začínala se;^]]
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Terrible Monkeys

Profil zlevao
B

Nemá smysl ho tady nějak složitě a barvitě
popisovat. Snad jen, že tu byl asi půl roku a už
hrál ve finále české ligy, stal se taky
redaktorem newsletteru Disquito a mode roval finále EUCC 2001. Je to zkrátka
sympaDák. A propos všechny ještě jedna drob nost, není to žádnej Brian, ale Bryn ! :)

zóna velmi brzy na jaře a museli jsme
skončit se závěrem školního roku, takže
nebylo mnoho času. Trénovali jsme
několikrát týdně zhruba měsíc před
zahájením nějakého důležitého turnaje,
obvykle s 16 hráči.
Na Aljašce jsme hráli celé léto, ale trénovali
jsme poctivě jen několik pár nejbližších
měsíců před Sectional turnajem. Měli jsme
zhruba 16 hráčů.
Můj team v Portlandu trénoval jednou
týdně skoro celý rok, ale zdálo se mi to až
příliš - lidé byli pak hodně vyčerpaní. Měli
jsme hodně hráčů, ale nikdo z nich moc
nevynikal.
Když jsem hrál za Bonzi, tak jsme trénovali
2-3krát týdně, začátek byl v dubnu,
abychom se tak připravili na turnaje v říjnu.
Jeden trénink týdně byl o víkendu a zabral
3-5 hodin. V červenci jsme odpočívali.
Párkrát jsme také udělali dvojitý trénink
o víkendech, takže jsme trénovali celé
sobotní odpoledne a pak v neděli ráno.
V tomhle teamu bylo hodně lidí, asi 28.
Takže na důležitých turnajích si někteří hráči
vůbec nezahráli.
Hrál si jak v USA tak i v Evropě. Jsou
vidět nějaké rozdíly?
V Evropě jsem zatím nehrál jinde než tady
v Čechách, takže nemůžu úplně jasně
posoudit. Ale každopádně je tady toho

hodně rozdílného než v Americe. Jdou tu
některé dobré teamy s velkou chutí hrát,
většinou to jsou ty, o kterých často
slýcháváte. Možná nejsou příliš technicky
zdatní, ale jsou to skvělí lidé, a je s nimi
velká sranda.
V USA jsou poslední dobou tendence
zavádět rozhodčí nebo pozorovatele.
Co si o tom myslíš?
Teamy používají pozorovatele jen na
nejvyšší úrovni, na regionální nebo státní, a
v hrách kde cítí potřebu, že by to mohlo být
nutné pro férovou hru. Většina her se ale
v USA bez pozorovatele klidně obejde
a většina hráčů s nimi nikdy nehrála.
Myslím, že zavádění pozorovatelů je
docela smutné řešení. Na druhou stranu
chápu proč tam jsou, speciálně pro případy
sporu na čáře.
Myslím, že je důležité mít raději "pasivní
pozorovatele" než "aktivní rozhodčí".
Zodpovědnost za čistou, spravedlivou hru
s dobrým Spiritem pořád stejně leží na
teamech a jejich hráčích.
Co si myslíš o českém frisbee?
Opravdu se mi líbí ta celková nálada. Lidé
jsou velmi přátelští a otevření. Myslím, že je
zde velký potenciál pro Ultimate. Nezáleží
na tom, jak velký ten stát nebo škola je.
Jenom to prostě chce dodat si odvahu.
Podívejte se na mojí střední - Carleton. Má
méně než 2000 studentů a letos se umístili
na 1. a 2. místě v celostátním studentském
turnaji v open divizi a v ženské divizi. Má tři
vnitřní ligy, tři meziškolské teamy v Open
a dva ženské meziškolské teamy.
Víš o nějakém způsobu, jak rozvinout
Frisbee tady v Čechách?
Přemýšlel jsem o tom. Napadlo mě, že
opravdu důležité je pokusit se hru otevřít co
nejvíce novým hráčům. Mám několik
nápadů, jak by se toho dalo dosáhnout.
Jsou to způsoby, které se praktikují
v několika městech v USA a Kanadě.

týden, pravděpodobně na různých místech
a v různé dny po celé Praze. Na konci
deseti týdnů, by byl turnaj a nějaká ta párty.
(Na tomhle systému je nejlepší, že teamy,
které trénují své nováčky, jsou pak na konci
na tom nejlépe).
V létě by mohla probíhat liga přátelských
turnajů mezi teamy, které by byly stejné,
jakou jsou dnešní teamy. A mnoho nováčků
z jara si tak najde své teamy, za které bude
hrát. A najednou máte víc teamů a víc
hráčů!
Regulérní Liga o mistra republiky by pak
probíhala na podzim.
Další nápad je hrát "kloboukovou ligu" (série
pickupových turnajů - pozn. red.) v zimě.
Asociace pronajme jednou týdně halu.
Teamy se vybírají na místě, každý trochu

možnost je dost dobře reálná, na straně 12 je
příspěvek od Máry z F.U.Jů ohledně haly v Hostivaři
- pozn. red.)

Víc hřišD na turnajích
České turnaje mě vážně baví. Jsou to ty
nejvíc pohodové akce, na kterých jsem kdy
byl. Ale dvě hřiště pro osm teamů je
opravdu málo. Myslím že to limituje růst
kvality turnajů. Také může být Ultimate
kvalitnější, jestliže se budou hrát o něco

delší zápasy s menšími prolukami mezi
zápasy.
Vyžadujte určitý počet žen-dívek na
hřišti pro hry Co-ed teamů!!!
Tohle je vážně důležité. Bohužel není
v Čechách dost teamů, které by měly
dostatek žen v teamu, aby mohly hrát
mezinárodní Co-ed turnaje ve standardu
4/3 (4 muži a 3 ženy). Myslím, že je docela
nefér a navíc to docela škodí kvalitě zápasů,
když mnoho teamů (jako třeba můj team Terrible Monkeys) hrají 5/2 nebo 6/1 proti
teamu, který se pokusí mít více žen na
hřišti. Jediná možnost je nastavit standard
a pak se ho ale také držet. Pokud v teamu
není dostatek žen, musí hrát bez jednoho
hráče. Nebo to prostě vzdát a hrát jen tak
pro legraci. Možná by se tohle pravidlo

mohlo postupně upravovat, začít například
na 5/2 v roce 2002 a další rok jít na 4/3.
Když toto pravidlo nabude účinnosti, teamy
si budou víc vážit svých ženských hráček,
což je dobré pro ženy, teamy a globálně
i pro české Ultimate.
Aby se ještě řady hráčů Ultimate v Čechách
rozrostly, měli by se někteří zkušení hráči
vzdát svého volného času a energie ve
prospěch tréninku nových. V Kanadě mají
v některých městech mnoho teamů s různými ligami, které jsou rozděleny i podle
úrovně zkušenosti. To respektuji a myslím,
že to tu bude taky jednou možné.
Jsi novým trenérem českého národního
teamu spolu s Jeffem. Máš už nějaký
nápad jak team vést a co pro něj bude
nejbližším cílem?
Ještě jsem neměl příležitost s Jeffem nebo
s teamem mluvit, takže nevím co chtějí oni,
což je to nejdůležitější. Ale trochu jsem
o tom přemýšlel. Zdá se mi, že schopnosti
jednotlivých hráčů jsou dobré, ale spíš
bychom se měli soustředit na teamovou
spolupráci. Takže myslím, že začneme
pracovat na komunikaci a na teamové
obraně. Já sám se snažím hodně pracovat
na tom, abych mohl komunikovat v češtině.
Co by jsi řekl na EUCC 01, které tu
proběhlo v létě a na kterém jsi se
aktivně podílel?
Na mistrovství jsem zažil spoustu
vynikajících zápasů s dobrým Spiritem. Co
mě překvapilo, byla strategie teamů. Zdá se
mi, že evropské teamy na vyšší úrovni hrají
hru o dost otevřenější, zaměřenou na
pozice, zatímco severoamerické teamy hrají
hru více strukturovanou, zaměřenou na hru.
Například hry na EUCC mi připomněly
evropský fotbal. Hráči stáli všude na hřišti
a velmi dobře reagovali na změny ve hře.
V USA jsou spíš hry zaměřeny podobně
jako je Americký Fotbal. Teamy často mají
připraveny "sety" her, kde hráči dělají
přesně určené věci v přesný okamžik. Ale
co mě překvapilo asi nejvíc, byla ta energie,
kterou do toho organizátoři a dobrovolníci
vložili. Byl to snad nejlépe organizovaný
turnaj, jaký jsem kdy viděl.

Pokračování na straně 8

Myslím, že kdyby tady bylo několik ligových
sekcí, například jarní a letní liga, docela by
to mohlo vtáhnout nové lidi do hry.
Například na jaře by se všichni hráči co hrají
Ultimate nechali zapsat a snažili by se
sehnat co nejvíce nových lidí na příštích 10
týdnů nebo tak nějak. Každý kdo podepsal,
by odevzdal dotazník, ze kterého by
vyplývalo, jak je daný hráč zkušený. Pak by
si sedli ti lidé, co by to měli na starosti
a rozdělili hráče do jednotlivých teamů. Tím
pádem by v každém teamu byli jak
profesionálové, tak nováčci (pozn. red. stejným systémem se hraje na turnaji 28. Října).
Teamy by mohly proti sobě hrát každý

zaplatí, a pak si zahraje každý pár her.
V Portlandu většinou nechali vytisknout
trička pro 4 teamy, jen na ten jeden večer.
Na konci si je někdo vzal domů, vypral je,
a byly připravený na další týden. Trošku
náročné, ale příjemně náročné. (Taková

Profil zprava

Pražská Liga

Co pro tebe znamená Spirit Of the
Game?
Spirit of the Game pro mě znamená udržení
hry v určité perspektivě. Vyhrát za každou
-- la Paga da Pasta
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Perkins

Máš radši Open nebo Co-ed teamy?
Mám rád oboje, protože jedno i druhé má
své klady a zápory. Hra v Open teamech je
z mé zkušenosti více intenzivní. Podle mě
jsou zápasy náročnější fyzicky a vhodnější
pro vylepšení mého stylu hry. Ale bohužel
se v mužských teamech občas snáze ztrácí
Spirit, pokud chtějí moc vyhrát.
Myslím si že je dobře, aby v teamech hráli
muži i ženy dohromady a já sám hraji se
ženami rád. Co-edové teamy jsou klidnější
a méně se v nich zapomíná na Spirit. Ale
i tak to může být náročné, protože ženy
jsou obvykle menší a pomalejší než muži,
takže se jim může hůře přihrávat. Také to je
víc strategicky náročná hra, pokud jsou na
hřišti muži i ženy.

Bryn

Kde by jsi rád viděl Ultimate za 5 let?
Zde, v USA, nebo na celém světě? Spíše mi
záleží na tom, aby si Ultimate udrželo své
základní vlastnosti, což je hlavně Spirit of
the game, pak by se mohlo rozšiřovat
docela rychle.
Co je tvým osobním cílem ve Frisbee pro
příští rok?
Můj cíl je být dobrým trenérem pro český
Co-ed team, taky bych se rád naučil mluvit
na hřišti česky. Rád bych také zlepšil
některé své handlerské schopnosti a to
hlavně v házení středních a dlouhých
přihrávek, ale hlavně abych se dobře bavil.
Díky za rozhovor a AC Slouží :)
;^]]
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L a s s e

H a m s t e i n

How many players are in your team, and
do you have any other teams, for
example, a women's team?
Lasse: Well, we've got 19 players on the
team. We do not have a women's team
here, because couldn't make it, but we
have got a great women's team.
You said you started in 1979. That
means you are now playing for more
than 20 years. You must be one of the
best in Sweden by now?
L: I would rather say one of the most
experienced, but not one of the best,
because now we have much faster and
younger players. And that means we are
insisting more on using your head,
especially when it comes to the semifinals
or finals. You have to use your head, more,
and your muscles, less.
So that's why we have a lot of players, so
during the game we can relax both our
heads and our legs. Today we even have
five people who aren't playing at all. And
when it gets hotter it's good to have some
players relaxing and ready to go into play
anytime someone is tired.
And do you have any problems with
recruiting new players onto your team
back in Sweden?
L: Not at all. Well maybe in some other
areas, they can have some slight problems,
but in our area it's not a problem at all. We
have three Frisbee clubs in the town we
came from, and one outside the city limits.
And now our juniors are growing up, and
we have two junior teams in our club, and
three of their players are even on our
national team. So, we don't experience any
problems with a lack of new players.
So I see that you have a good base for
your Frisbee club, but how do you recruit
the new players?
L: We recruit them in schools. We even had

Skogshyddans
sweden

profily

cenu? Ne. Pomoct trénovat nového hráče?
Ano. Poblahopřát soupeři za opravdu dobrý
chyt? Ano. Kecat nesmysly na hřišti? Ne.
Hrát co nejlépe pro sebe, pro team i pro
protihráče? Ano! Špatně zahlásit, protože
prohráváte a bod? Ne! Mít dobrý pocit ze
hry, a' jste vyhráli nebo prohráli? Ano.
Bez spiritu by bylo Ultimate stejné, jako
jakýkoliv jiný sport.

something like Frisbee school for a week or
two, something like a camp, where we
played Frisbee golf and then we went to
take a bath, and we also had some
competitions where the kids could win
Frisbees and ice-cream. That's how we
recruit new players into the junior's team.
And then we also have school
championships in our area.
Okay, so I understand you have really no
problems with this.
L: Yes, but as I said, it is not a problem in
our area. Our team is now the strongest
one [in Sweden] and we have a lot of really
strong players, and our goal is to win the
world's team championship in Hawaii
2002.
Well, that's going to be hard, right?
L: Actually, I think we can do it. We beat
one American team in Scotland, the Santa
Barbara Condors, and they are the American
champions. And we beat them!
So that showed us that it is more in the
mental part of the game. So this is just a
part of our big goal. Well, we also know
that if some stronger team comes, and we
eventually lose, we will have to stay
focused.
But, I think... I hope! we will win a gold
medal here.

red lights
skogshyddans

Söhnstetten

- Albuch Open

discgolfové mistrovství Německa

V pátek před turnajem se podařilo odjet už
dopoledne tak, aby dvojice ve složení
Mar'ák a Pe'a stihla jednokolovou soutěž
v deblech. Byl to, jak se později ukázalo
docela dobrej tah. Course, na kterým jsme
měli v následujících dnech odehrát
minimálně tři kola se nepodobal ničemu, co
jsem doté doby poznal nebo si alespoň
dokázal představit jako terén na golf. Jasně,
že Vypich, Stromovka, nebo Kryštofky jsou
nádherný hřiště a dokážou bejt místy
i záludný, ale hřiště s převýšením zhruba
100 metrů v jehož centru byla regulérní
sjezdovka, tak to jsem ještě neviděl.
Hned po příjezdu nás přivítal jeden
z místních organizátorů, Markus. Proběhnul
rychlej los a mohla začít jednokolová
soutěž dvojic. Musím přiznat, že nám při
losování přálo štěstí. Do skupiny jsme
dostali právě Markuse společně s dalším
místňákem Markem. Tihle chlapíci nám
nejenom udělili slušnou lekci golfu, ale
hlavně se ukázali jako skvělí průvodci po
21 jamkách tohohle nádhernýho hřiště.
Skoro každá jamka měla nějaký svoje
úskalí a našly se i takový specialitky jako
200-metrová jamka z kopce přímo do údolí
okořeněná několika hustými háji jedlí nebo
90-ti metrovej drajv přímo přes údolí na
skalní výčnělek na protější stráni. Jinak se
obecně hrálo hodně traverzů, což bylo
dáno především dispozicí celýho hřiště,
který bylo postaveno po obou stranách asi
1,5 kilometru dlouhýho údolí. Výsledky
deblu nakonec nejsou ani tak důležitý jako
fakt, že jsme strávili nádherný slunný
odpoledne s partičkou velmi příjemnejch
lidí.
Dalšího dne ráno kolem osmé se konal
players meeting účastníků německého
mistrovství. Startovné činilo asi 25,- DM
a vzhledem k faktu, že hráčský balíček
obsahoval mimo jiné i disk TeeBird (dlouhej
rovnej a svého času jeden z nejvýkonnějších disků od INNOVy) s nápaditým
potiskem (plánek zkráceného 12-ti
jamkového hřiště) to byla suma spíše
symbolická. Dopolední kolo proběhlo za
krásného, teplého a slunečného počasí.
Škoda jen, že naše výkony již tak zářivé
nebyly. Během oběda, při kterém jsem

naprosto zbytečně uvažoval nad tím, kde
a o kolik jsem mohl zahrát lépe se strhla
luxusní letní bouřka. Chvílemi se dokonce
mluvilo o odložení resp. zrušení odpoledního kola a zkrácení turnaje. Nakonec se
počasí trošku umoudřilo a za hustého deště
a silného větru začalo druhé kolo, ve
kterém byli hráči rozděleni do skupin podle
výsledků z předcházejícího kola. Výhodou
tohoto systému je, že máte možnost změřit
síly přímo s hráči přibližně stejné
výkonnosti. V průběhu kola ustal déš'
a přestalo i foukat, a tak bylo možno spatřit
několik nádherných hodů v podání hráčů
z předních skupin včetně takových lahůdek,
jako hole in one na 60-ti metrové jamce

předseda
- trefí
koš nebo
Tracy?
šikmo do kopce z ruky jednoho belgického
hráče. Večer po garden party a lehčí kalbě
se ještě uskutečnil putting contest na
regulerní jamce osvětlené pouze párem
červených cyklistických svítilen. Už jste
někdy házeli disk do naprostý tmy? Já
poprvé - docela prdel. V kase bylo
odhadem tak 200 až 250,- DM. Nevyhrál
nikdo, ale za tu zábavu to stálo.
V neděli dopoledne se uskutečnilo třetí, pro
zástupce České republiky také bohužel
poslední kolo, i když Mar'ákovi uteklo
semifinále jen o pár bodů. Po tradičně
vynikajícím obědě s kvasnicovým pivkem
(mimochodem velmi dobrým) se uskutečnilo semifinále, kde bylo vidět opravdu
hodně velmi kvalitních hodů, které dávaly
tušit co se bude dít ve finále.
Course pro finále byl zkrácen a upraven na

házení plackou do koše

DiscGolf
12 jamek a finále samotné bylo ukázkou
golfu na skutečně špičkové úrovni. Všichni
účastníci finále předváděli mistrovské
výkony, ze kterých se vám pokusím přiblížit
alespoň ty nejvýraznější. Jamka číslo 3 asi
300 metrů traverz šikmo do údolí doposud vedoucí hráč, mistr Německa z
minulého roku obhajující titul pošle
neuvěřitelně rovný a stabilní disk, který
nakonec ztrácí rychlost a strmým krátkým
obloukem přistane asi 10 metrů od koše přihlížející řvou úžasem. Nastoupí v dosavadním pořadí druhý hráč, zástupce Belgie
a pošle disk mírným obloukem "banánem"
do prostoru nad údolím (nevěřili by jste jak
dlouho může letět golfovej disk), diváci v
němém úžasu sledují vzdalující se disk,
který dopadá tak sedmi metrů od koše.
Obecenstvo oceňuje tento výkon neutuchajícím potleskem a řevem. Poslední
jamka tak kolem 90-ti metrů - po obou
stranách plot a stromy, posledních 30
metrů ostře doprava: o vítězi je téměř
rozhodnuto, ale o dalším pořadí rozhodne
poslední jamka. Jeden z aspirantů na
2. místo kazí a jeho disk končí v úzkém
místě mezi stromy, naštěstí vně plotu. Zdá
se, že vypadá z boje o druhé až třetí místo
- omyl, příhoz americkým rolerem mezi
stromy, který jednou objede koš, aby se
nakonec usadil 2 metry od koše. To se
prostě hned tak nevidí.
Golfové mistrovství Německa byl fakt
zážitek a návštěvu hřiště v Söhnstettenu
vám rozhodně doporučuji. Nakonec chci
poděkovat organizátorům, kteří postavili
fantastický jamky a připravili všem
účastníkům pohodovej víkend.
Pe/a T - Bird
6. Internationale Albuch Open - výsledky
kategorie Open
1.
michel Bijeron (belgie)
2. loic Dumont (francie)
3. hartmut Wahrmann (něm.)
4. michael Kobella (německo)
5. robert Delisle (německo)

total
207
219
219
221
222

konečné číslo je součtem 3 kol plus semifinále plus finále

kategorie Open2
1.
markRucker (německo)
2. dirk Elze (německo)
3. mike Kaicher (rakousko)
4. ralf Knauer (německo)
5. marius Zackel (německo)

total
205
219
224
227
228

konečné číslo je součtem 3 kol plus finále

13. martin Slizek
32. petr Tichy

207
233
konečné číslo je součtem 3 kol

-- la Paga da Pasta
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27. říjen

HH cup

28. 10., resp. 27. 10.
Tak tedy pick-upový turnaj - to by si člověk
opravdu neměl nechat ujít! V našem týmu
to byl nejen důvod proč jet, ale i argument,
proč by každý jet měl. Asi znáte
výsledkovou listinu a naše již tradiční
umístění. Škoda, ale dobře nám tak, když z
celého slavného týmu Rollníků přišli pouze
čtyři členi. Někdo to komentoval slovy:
"A zrovna vám by to prospělo!". Asi jo.
Ale te o sobotě. Ta byla opravdu zajímavá
od samého počátku. Jelikož jsem v těch
končinách hřiště ČVUT ještě nebyla,
nevěděla jsem jak lehce to najdu orientace si ze mě občas mírně vystřelí. No,
ale již na zastávce 217 jsem potkala pár
dalších bláznů, kteří mířili tamtéž. Bohužel
taky netušili kam a kudy. V autobuse to již
vypadalo, že jsme zachráněni od zmateného pobíhání na Spartě - naproti nám
seděla jedna "Čertice" (PD) a ta očividně
věděla kam jít. Jenže naše obličeje jí vůbec
nepřipadaly známé - kupodivu J- a tak nám
pláchla a spása se nekonala.( Čekej spásu
od Ďábla!).
….Ă…Ü Po dlouhé cestě jsme dorazili na
hřiště. Přiřadili se do kategorie (pod bdělým
okem Papáho), která odpovídala našim
"dovednostem" (začátečník, hráč či mistr).
Nevím jak ostatním, ale mě chyběla
kategorie Danča. Po rozlosování jsem se
stala členem skoro "dívčího" týmu
s „Mistrem“ Kristínou. Dlouze jsme přemýšleli, jakpak že se tedy budeme
jmenovat. Ještě že jsme se nenechali opojit
vábnou vůní grogu z Maruščiny čarodějné
kuchyně - napadali nás názvy jako Rumová
pětka apod. Jelikož již po pěti minutách
nekontaktní hry frisbee jsme věděli, že to
pravé jméno bude: Číslo pět přežije. Ono to
totiž po prvních minutách zápasů vypadalo,
jako bychom měli za hlavního sponzora
;^]]
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ministra zdravotnictví. A podpora MHD
zřízením pravidelné linky Hřiště Pohotovost by se hodila. Skóre po pěti
minutách bylo: zlomený nos, rozseklé obočí
na tři stehy a zlomená klíční kost.
V průběhu dne přibyl uražený zub… Po
těchto příhodách se trochu nedostávalo
hráčů v některých týmech, a' už kvůli
zranění či kvůli plnění funkce sanitkáře. Na
turnaj se přijeli kouknout i nějací
začátečníci, kteří se rozmýšleli, zda budou
hrát, ale po prvním zápase prohlásili, že
dnes radši ne. Nechápu, náhoda je … Tedy
mimochodem jsem byla ráda, že naši
nováčci nepřijeli. Kdo ví, co by si domýšleli.
A co jsem na tomhle turnaji zjistila já? Je to

28. října - hh cup - výsledky
444
dvojka
číslo 5 přežije
444
dvojka
standartní směs
444
standartní směs
zelená sedma
444
dvojka
standartní směs
444
dvojka
karlův tým

13-2
6-5
9-7
10-4
10-8
13-3
12-8
13-6
11-6
10-2
9-7
8-3
10-6
15-5
8-7

karlův tým
standartní směs
zelená sedma
číslo 5 přežije
karlův tým
zelená sedma
dvojka
číslo 5 přežije
karlův tým
zelená sedma
číslo 5 přežije
karlův tým
standartní směs
zelená sedma
číslo 5 přežije

played won goal+ goal- diff

444
dvojka
standartní směs
zelená sedma
číslo 5 přežije
karlův tým

5
5
5
5
5
5

5
4
3
1
1
1

55
48
45
28
33
27

22
37
28
53
47
49

+33
+11
+17
-25
-14
-22

fakt trochu jiný hrát s lidmi, kteří to trochu
lépe či více umí. Takže jsem občas - často
měla pocit, že to kydání hnoje mi opravdu
jde lépe, než hra. Ve chlívě alespoň můžu
stát kde chci a nikomu se nepletu a když,
tak mě kopne, či šlápne na nohu. Te
přemýšlím, že bych slíbila týmu, že si přečtu
něco o taktice a vůbec, ale …uvidíme asi
budu muset. No, každopádně turnaj se
vyvedl. Počasí bylo mrazivé a rumu jen
2, slovy dva litry = málo. No, ale nakonec
jsme tento deficit celkem notně dohnali
v nedaleké hospůdce. A jak by řekla moje
babička, hlavně že vám tam dobře vařili hlad byl.
Danča - Rollníci

Devátý HH Cup
Na začátku musím pochválit pořadatele, že
poprvé v historii změnili datum turnaje
a hned se to vyplatilo, neb osmadvacátého
pěkně pršelo. Dalším skvělým úspěchem se
může turnájek pochlubit díky počtu
příchozích a hraníchtivých frisbijáků. Po
dlouhé době bylo přítomno tolik hráčů, že
byli rozlosování do šesti družstev po osmi
až devíti hráčích. "Nebýt surovosti
a nepěkného chování hráčů již v prvním
utkání, nebyl by problém se střídáním po
celý turnaj" . Něco takového ultimate svět
nezažil, a mým zbožným přáním je, aby již
nezažil. Stalo se totiž to, co se nepodařilo
za celou dobu existence turnaje. Došlo ke
zranění tří hráčů. Nejenže se zranili
v jednom - úvodním utkání. Navíc to stihli

28. říjen

HH cup
Cz.ertů v

F

během několika minut a jen rychlost s
jakou byli první dva odvezeni do nemocnice
k ošetření zabránila tomu, aby se do auta
posadil i ten třetí. Ten nasedal do dalšího
auta a na parkovišti byl ještě dým z výfuku
předchozí improvizované sanitky. Již to
vypadalo, že se turnaj ukončí bez dalšího
extempore, když se v závěrečném rozhazování před posledním utkáním jeden
nadšenec pokusil zachytit prudce letící disk
mezi čelisti. Nebyl dostatečně šikovný
a přišel o část zubu. Náladu hrajícím trochu
vylepšil jeden ze zraněných (Kačer), který se
vrátil a ještě pokračoval ve hře. Zbylí dva se
také objevili, ale ani jeden po hře již
netoužil. Ono s přeraženým nosem
a prasklou klíční kostí se asi moc hrát nedá.
Kromě změny termínu se pořadatelé již
moc nevyznamenali. Občerstvení bylo jako
vždy se skvělou obsluhou a ve stejném
množství a to byl problém. Větší počet
návštěvníků si hravě poradil s dvěma litry
rumu a od jedné hodiny byl k dispozici jen
čaj, navíc bez cukru. Takže je pro příště
potřeba lépe plánovat. Co jsme nenakoupili
v jídle, to jsme dohnali na vápně.
Ke hře lze říct jen jedno, hrálo se a všichni
se snažili seč mohli, aby pobrali či předali
zkušenosti, což je cílem turnaje. Tradiční
losování se na další rok bude muset trošku
upravit, nebo' si někteří hráči stěžovali, že
nemají ve družstvu zastoupeno druhé
pohlaví a tak je to nuda, protože je v týmu
pohoda a není koho prudit. Prostě příšte
bude kromě kategorií začátečník - hráč -

mistr - ještě kategorie krasotinky, aby toho
krásného bylo v každém týmu trochu.
Věřím, že si to všichni přítomní užili tak
skvěle jako já, že nezanevřeli na drnovatý
trávník, pozapomenou na nebezpečnost
prvních utkání a příští rok se na desátém
ročníku sejde rekordní množství ultima'áků.
papá

R

E

E

z

Přátelé, občasníci, větrníci a slunečníci. Jelikož
je tomu dávno, co se v tomto časopise
objevily zprávy o rituálech tajemného kmene
DISCGOLF, rozhodli jsme se vyslat odvážného
zpravodaje do těchto málo probádaných
krajin za tímto ne zcela neznámým kmenem.
Dlouho nepřišla žádná zpráva z kmene
neohrožených vrhačů disků. Až nedávno
přinesl polozdivočelý pes (Tojfl) našeho
zpravodaje dobrodruha ve svém obojku
zprávu. Bohužel náš zvěd pravděpodobně
zhynul, anebo zcela propadl tomuto kultu,
ale tady vám předkládáme jeho zápisky
v našem přepisu.
Jak se zdá za poslední období se toho
v kmenu moc nezměnilo. Je sice pravda, že
si DISCGOLFISTI zvolili nového náčelníka, do
něhož vložili své naděje, ale tato volba se
zatím nezdá být volbou š'astnou. Teda zatím!
Nový náčelník M-ar-ŤÁK je pravděpodobně
zalezlý jen ve svém vigvamu a vylézá jen na
občasné lovy. A právě tyto lovy spolu se
zdokonalováním své techniky hodu na
tréninkový terč, který je jen tak mimochodem,
jak dokládá zpráva, ve špatném stavu, jsou
zatím jedinou viditelnou činností náčelníka.
A ani narůstající narážky jeho spolubojovníků
na M-ar-ŤÁKovu sporadickou aktivitu, která
by měla vést ke zviditelnění kmene a jeho
celkovému blahobytu a rozšíření jeho řad, tak
ani Rada starších a jiných náčelníků kmenů,
kde se ukazuje jen sporadicky, s ním moc
nehne. Je to velká škoda a to jak pro kmen
tak i pro nás, ale hlavně pro vás, naši milí
čtenáři, protože těsně před jeho zvolením na
post náčelníka s ním redakce navázala
kontakt a ač to pravděpodobně nebylo
vyřčeno, redakce mu ráda přenechá prostor
v tomto občasníku, slunečníku a větrníku. A
zajisté by bylo o čem číst jen kdyby M-ar-ŤÁK
projevil trochu zájmu a snahy!
Na závěr této zprávy vám můžeme citovat
našeho zpravodaje: "Kmen díky náčelníkovi
začíná stagnovat a jeho pravidelná příprava
na lov a boje s jinými kmeny se stává
neúčinnou. Může se stát, že tito bojovníci
časem v těchto končinách vyhynou. Budu
prosit Velkého Discka, aby nad tímto
ohroženým kmenem držel svou obrannou
zónu!"
-- la Paga da Pasta
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různé

Kecky - Hecky
ČALD a Prague Devils
Jan Filandr
KTV FEL ČVUT
Technická 2, 166 27 - Praha 6
filandr@feld.cvut.cz
www.cald.cz
02/ 64 40 803

K
O
N
T
A
C
T
Y

3SB
David Novák
Haškova 20
370 04 - České budějovice
David.Novak@cb.ds.mfcr.cz
038/ 347 04
Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00 - Praha 9
centerpr@bohem-net.cz
02/ 628 29 67
Pražská 7
Martina Zralá
Chodská 4
120 00 - Praha 2
p7@seznam.cz

Terrible Monkeys
David Průcha
Na záhonech 60
141 00 - Praha 4
dejfp@email.cz
SPLT
splt@seznam.cz

SK 92 + Krvinky
Vítek Grigartzik
Sportklub 92
P. O. Box 20, 407 01 - Jílové
vit.gri@iol.cz
0602/ 424 102
F.U.J.
jara@chl.cz

Žlutá zimnice
Libor Saifrt
U lípy 25
155 00 - Praha 5
02/ 57 95 03 62
zlutaz@email.cz

Rollníci
http://frisbee.webpark.cz
maloch@centrum.cz

EUCC 2001
V minulém čísle jsme Vám slibovali obsáhlejší
rozbor ME klubů, které se uskutečnilo v Praze
v červenci. Bohužel stejně jako my Vám
slibovali tento článek, tak i nám sliboval Libor
Saifrt, že ho napíše. Nenapsal. Tímto se Vám
omlouváme.
UK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nationals, Daventry 6-7. 10. 2001
Clapham 1
Chevron Action Flash
LeedsLeedsLeeds
Fluid Druids
Team Shark
Fusion 1
Red
Clapham 2
Whey
Blue Arse Flies Open
Smash & Grab
Headrush
Hammerage
NightFever (Spirit Winners)
Un Poco Loco
Strange Blue
Craic
Bad Habits
Blue Arse Flies Mixed
Flyght Club
Jedi
Sublime
Confusion
Albatross
Mohawk Mwnci Magic
Northern Roses

Women's Nationals, Leeds, 22. 9. 2001
1 Fierce
2 Bliss
3 Mavis
4 BAF (spirit)
5 Janet Hawes
6 BAPS

za 2
Lipsko, Bayreuth,
Braunschweig, Silvestr,
profil, a jiné zajímavosti.

Příští Past vyjde v roce 2002.
Uzávěrka je v polovině ledna 2002.
;^]]
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-- la Paga da Pasta

bliss

Zima 2002 v Hostivaři
Autor: Maara
Datum: 08.11.01 10.59
Toto je průzkum poptávky mezi Českými
diskaři! Hej, chcete se v čase zimního spánku
sejít v sobotu nebo v neděli v hale v
Hostivaři a rozdat si to? Chcete pick-up turnaj
nebo teamovku nebo snad tvr:árnu? Nebo
dokonce mini serii zimní ligy? Tak se
koukejte rozhoupat!
Je tu příležitost zajistit halu v Hostivaři na
zatím neupřesněné termíny za režijní cenu!
To je cca 500Kč za hodinu, řekl bych
zadarmo!
Termíny nebudou kolidovat se zavedenými
turnaji !!!
Je jednodenní akce na překážku? Věřím, že
ne! S celým víkendem to totiž bude možná
potíž. No, je to na vás!
Re: Zima 2002 v Hostivaři
Autor: MéKa
Datum: 08.11.01 11.35
Jsem pro každou špatnost - tedy i frisbee akci.
Dopředu se těžko slibuje, když neznám termíny, ale
obecně ano. Pro začátek bych asi zkusil třeba i 1 den
pickup - je to i na vás :-)
Autor: Ruděj
Datum: 09.11.01 15.46
Jasně dej vědět kdy.. hnedka to vyvěsíme!
Jsem pro hru v týmech jak se ti přihlásej.. je jedno v
jakým složení budou ...
Autor: Pírko
Datum: 14.11.01 16.33
Jsem pro, hra v týmech v jakémkoli složení... Asi záleží
na termínech - dej vědět!!!

tři + tři je šest,
vykročíme vpřed

Hrstka odvážných pořadatelů si
Vás dovoluje pozvat na již 5. ročník
tradičního silvestrovského Frisbee
plesu.
Opět pro Vás bude připraven
bohatý a zajímavý program, který
Vás přivede do varu, promixuje
a vyplyvne unavené, ale š*astné do
roku 2102.
Rádi bychom letos přivítali účast
všech i všech Vašich přátel.
Všeho co Vaše fantazie kdy dokázala vymyslet bude dostatek.

V tomto čísle naleznete:
• Nučice 2001 • Bryn Perkins • Discgolf a jiné zajímavosti

Drazí přátelé, sportovci
ato část roku je nám všem
pravděpodobně stejně nesympatická. Nevlídné počasí, zima a po
většinu dne tma nás zahnaly i s
našimi hračkami do hal a tělocvičen.
Takto separováni posilujeme, běháme
a přitom nám sněhové vločky tají na
rozpáleném čele, pravidelně trénujeme v takovém počtu, že se někdy ani
nemůžeme vejít do zakrslých a potem
nasáklých hal. Vyrábíme trička, nové
disky, jezdíme na zahraniční halové
turnaje a kujeme plány o tom, co by se
ještě dalo v naší malé komunitce
udělat. V noci se nám zdají sny
o zelených, čerstvě posekaných trávnících a my po nich dupeme a skáčeme,
no zkrátka dovádíme a jim to přesto
vůbec nevadí. Naopak, ještě každé
ráno pro naše bosé nohy přichystají
tolik příjemné osvěžení. Potom všem
přijde jaro a vy čekáte na prvním
tréninku natěšení, s vyleštěnými kopačkami a ohromnou fyzičkou na
svoje spoluhráče. Ale nikdo nejde. Bylo
vás 5, a tak jste si zaházeli a šli domů.
Rázem se všechny ty sny a plány, které
jste se chystali uskutečnit, jen co vás
ohřeje první jarní slunce, najednou
rozplynou jako pára nad hrncem
turnajového guláše. Kéž by to příští rok
dopadlo jinak a Frisbee v Čechách by
se konečně zvedlo, zesílilo, rozrostlo
a jako rakovina zamořilo celou tuto
legrační zemi, tak hustě kontaminovanou jinými sporty.
rstka lidí kolem našeho časopisu,
jehož poslední letošní číslo právě
držíte v ruce, popustila uzdu své
fantazii natolik, že pro Vás opět chystá
silvestrovský ples. Letos to bude již
pátý ročník. Doufáme, že ti kdo jezdí
pravidelně tam opět nebudou chybět
a ti, kteří tam ještě nikdy nebyli, se
konečně rozhoupou a skočí do autobusu č. 307, který je proveze skrz tuto
uspěchanou civilizaci do příjemně
vytopeného prostoru v duchu celuloidových pásků.

T

czech co-ed

Kam za létající
kultůrou

foto na titulní straně je z utkání Bliss - Atletico

• 29.12. 2001 - 1.1 2002
VÍDEŇ
největší halový turnaj od roku 1995,
24 týmů Open, 8 ženských týmů,

info: uny2001@gmx.at

• leden 12-13/2002 - hala
LIBEREC
info: vit.gri@iol.cz

• únor 23-24/2002 - hala
Dráž any
ultimate 24 hodin nonstop

info: gunk4@yahoo.de

• únor 23-24/2002 - hala
Berlin
info: v redakci

• březen 16-17/2002 - turnaj PD
PRAHA - Frisbeer cup (již obsazeno)
info: filandr@feld.cvut.cz

• 28.3. 2002 - 1.4. 2002
RIMINI - WUBC (pláž)
info: www.ultilinks.com

• srpen 3-11/2002 - WUCC
HONOLULU - HAWAII

H

info: www.hui2002.org
Junioři Švédska a Francie

Jarryho golfový memoriál
1. Marák

3. 7.

10. 7.

Bliss - Milder Norden

Liquidisc - Fluid Druids

Bliss - Milder Norden

dejf a carlos

plejer

S blížícím se koncem roku, se ptáme
předsedy golfové sekce ČALD a člena VR
ČALD Martina Slížka: Jaké máš plány na
rok 2002?

17. 7.

24. 7.

31. 7.

7. 8.

14. 8.

28. 8.

4. 9.

11. 9.

průběžné pořadí
p o d z i m 2 0 0 1

25. 9. 30. 9. 12. 10. 13. 10. 21. 10. 28. 10.

4. 11.

11. 11.

18. 11.

CELKEM

9,0

2,0

-

6,0

4,0

6,0

4,5

8,5

7,5

5,0

4,0

6,0

4,0

-

7,0

8,0

4,0

4,0

4,0

93,5

2. Dany

-

5,0

6,0

-

7,0

4,5

9,0

6,5

7,5

1,0

5,0

7,0

4,0

4,0

8,0

-

5,0

3,0

5,5

88,0

3. Carlos

8,0

-

7,0

5,0

-

-

-

-

-

7,0

-

1,0

6,0

7,0

10,0

9,0

-

5,0

5,5

70,5

4. Dejf

6,5

-

4,0

7,0

-

-

4,5

10,0

6,0

6,0

-

4,5

4,0

5,5

3,0

5,0

-

-

3,0

69,0

5. Kamilka

2,0

-

-

8,0

-

-

10,0

-

1,0

2,0

1,0

3,0

7,0

5,5

9,0

7,0

-

-

7,0

62,5

6. Pea

6,5

3,0

3,0

3,0

-

3,0

6,5

3,5

2,0

3,0

-

4,5

-

1,0

3,0

3,5

3,0

2,0

2,0

52,5

7. Cz.ert

5,0

-

1,0

4,0

6,0

-

-

-

10,0

-

2,5

-

2,0

2,0

5,0

-

2,0

-

-

39,5

8. Prcík

3,0

4,0

5,0

1,0

2,0

4,5

6,5

8,5

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38,5

9. Bobo

4,0

-

-

-

-

2,0

-

6,5

9,0

4,0

-

-

-

3,0

-

-

-

-

-

28,5

10. Burton

-

-

-

-

5,0

7,0

8,0

3,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,5

11. Wacki

-

-

-

-

-

-

1,0

5,0

-

-

-

2,0

-

-

6,0

6,0

-

1,0

1,0

22,0

12. Misha

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

1,0

-

2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,0

13. Efca

-

-

-

-

1,0

-

3,0

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

14. Jarry

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

V tabulce jsou pouze ti plejeři, kteří byli alespoň třikrát. Jedinou vyjímku dostal Jarry. Proč? Protože to je Jarryho golfový memoriál :)

Rok 2002 je pro mě jedna velká neznámá,
protože mi nastanou radosti s výchovou
potomka. Sice s tím zatím nemám žádné
zkušenosti, ale když se tak porozhlédnu kolem
sebe, zjiš5uju, že pro všechny ta5ky se hodně
změnil žebříček hodnot a že je nevidím tak často,
jako kdysi. Proto se psychicky připravuju na to, že
si budu muset lehce přeorganizovat volný čas,
kterého už te9 není tolik, kolik bych si přál, a že
se můj kontakt s diskem omezí. Co se létajících
disků týká, mám pár cílů:
1. V rámci propagace frisbee v Čechách seznámit
veřejnost i s discgolfem.
2. Prozkoumat možnosti výroby golfových košů v
ČR a nechat vyrobit cca 20 košů s parametry
podle požadavků PDGA - zatím se pracuje na
výrobní dokumentaci, na ČALD byl vznesen
požadavek na profinancování.
3. Zahájit s magistrátem jednání o zřízení
stálého 9-jamkového hriště v areálu Vypich pro vlastní realizaci je předpokladem úspěch
v předcházejícím bodu.
4. Zorganizovat turnaj v Praze či blízkém okolí i tady je předpokladem úspěch bodu 2 a pár
lidí na organizaci.
5. Pokud bude čas, objet dva až tři zahraniční
golfové turnaje, abych nevyšel ze cviku.
6. Pokud zdraví dovolí, absolvovat s Opicema pár
tréninků a turnajů.
Myslím, že víc už asi nezvládnu.
Marák

Putting contest
1. Preliminaries
A player shall make 5 putts from different positions. The player shall change
the position if, and only if, (s)he did not miss the putt. The last putt must be
made to get a score. The score shall be equal to the added distances of the
successful putts. Each player shall have two minutes to make his 5 putts,
throws made after this period shall be counted as missed. The five best players
shall advance to the Final. For ties, see below.
2. Final
There shall be five rounds of one putt for each finalist. The putts shall be made
from five different positions, which can be chosen regardless of success or
failure in the previous rounds. The order of play shall be determined by the
scores in the preliminaries (for the first round) or the player s added score of
the final s previous rounds. The player with the least score shall be the first
announce his position and make his putt. The time for each player shall be 30
seconds, throws made after this period shall be counted as missed. The player
with the highest added score shall be the winner. Ties will be broken by head
to head playoff like follows: each player shall, without knowledge of the other
player's decision, determine a position for making his putt. The player with the
shortest putt shall throw first. The longest successful putt wins. In case two
players choose the same position, the order will be determined by flipping a
coin.
3. Records:
National or World Records can be set only in the Final.

• Lipsko • Fluid Druid • Braunschweig

V tomto směru naleznete:
V tomto směru naleznete:
• Frisbee movie Awards • Ohlédnutí za rokem 2001 • Clapham ultimate

31. 7.

7. 8.

14. 8.

28. 8.

4. 9.

11. 9.

4. 11.

11. 11.

18. 11.

9. 12.

6,0

4,0

6,0

4,5

8,5

7,5

5,0

4,0

6,0

4,0

-

7,0

8,0

4,0

4,0

4,0

2,0

6,5

103,0

-

5,0

6,0

-

7,0

4,5

9,0

6,5

7,5

1,0

5,0

7,0

4,0

4,0

8,0

-

5,0

3,0

5,5

5,0

4,0

98,0

3. Dejf

6,5

-

4,0

7,0

-

-

4,5

10,0

6,0

6,0

-

4,5

4,0

5,5

3,0

5,0

-

-

3,0

6,0

5,0

80,0

4. Carlos

8,0

-

7,0

5,0

-

-

-

-

-

7,0

-

1,0

6,0

7,0

10,0

9,0

-

5,0

5,5

-

9,0

79,5

5. Kamilka

2,0

-

-

8,0

-

-

10,0

-

1,0

2,0

1,0

3,0

7,0

5,5

9,0

7,0

-

-

7,0

1,0

8,0

71,5

6. Pea

6,5

3,0

3,0

3,0

-

3,0

6,5

3,5

2,0

3,0

-

4,5

-

1,0

3,0

3,5

3,0

2,0

2,0

4,0

3,0

60,5

7. Cz.ert

5,0

-

1,0

4,0

6,0

-

-

-

10,0

-

2,5

-

2,0

2,0

5,0

-

2,0

-

-

7,0

6,5

53,0

8. Prcík

3,0

4,0

5,0

1,0

2,0

4,5

6,5

8,5

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38,5

9. Bobo

4,0

-

-

-

-

2,0

-

6,5

9,0

4,0

-

-

-

3,0

-

-

-

-

-

-

-

28,5

11. Wacki

-

-

-

-

-

-

1,0

5,0

-

-

-

2,0

-

-

6,0

6,0

-

1,0

1,0

3,0

2,0

27,0

10. Burton

-

-

-

-

5,0

7,0

8,0

3,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,5

12. Misha

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

1,0

-

2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,0

13. Efča

-

-

-

-

1,0

-

3,0

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

14. Jarry

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

23. 12. CELKEM

problémků k překonání, ale ty se určitě
časem vyřeší samy. Přidávám ji do pytlíčku
k ostatním silvestrovským kuličkám, co si
valím před sebou, a vesele si piju čaj, jako
by se nechumelilo. 27. prosince slabě
chumelí a já pomalu šílím. Maska=0, Alles
Gutte=0, přistupuji k nejradikálnějšímu
řešení, jaké v těchto případech znám. Na
kus papíru si píšu plán, harmonogram. Na
první pohled je vidět, že situace není tak
zoufalá, když máknu, nic není ztraceno.
Dokonce se zdá, že když některé návštěvy
šikovně skloubím, ještě mi zbývá trochu
volného času. Hurá jedu na běžky na zimní
soustředění orientačních běžců. Tak a teE
mi už nezbývá ani minuta. Drobný technický
problém, Obelixovy kalhoty se sám
nevyřešil, nic mě přímo do nosu necvrnklo a
tak nezbývá než navštívit textilní galanterii.
Zde vzbudím soucit prodavaček svojí
nemotorností a pro jistotu sebou vezmu
Petru a Aničku. Miminko dělá divy a prodavačky mi vyberou solidní látku na kalhoty a
poradí kolik jí asi tak budu potřebovat.
pokračování na další straně

2. Dany

25. 9. 30. 9. 12. 10. 13. 10. 21. 10. 28. 10.

2001

24. 7.

-

Frisbee Movie Awards

17. 7.

2,0

Silvestr 2001

10. 7.

9,0

zní: "A bude z toho scénka do Silvestra ?"
Promýšlím si různá témata na Alles Gutte a
nenávidím tu profláklou scénku. Tak co tam
dáme místo toho?, miluju Alles Gutte. Znám
stovky důvodů, proč je to letos tak těžký,
něco vymyslet a tajně, spolu s VíRou, vyznávám spontánní zábavu. A dny běží. Když
se někdo zeptá, nedělám překvapenýho,
dělám ustaranýho, zaměstnanýho, přetaženýho a snažím se vzbudit soucit, aby nikdo
nevinil mě, až letos žádný scénky nebudou.
Občas jako anděl se zjeví někdo a řekne,
hmmm... měl bych takovej nápad... Pozorně
poslouchám s hlavou na stranu, mručím,
překlápím hlavu na druhou stranu a zase
zpátky, pokyvuji. To vše nepokrytě, tajně
však jááásááám. Alespoň něco, třeba se to
letos zase podaří. A dny běží. Už jsou tu
Vánoce. Dárky, návštěvy a udělat masku. Na
scénky není čas, dočasná úleva. Rád bych,
ale prostě není. Nakonec pár andělů se
zjevilo, něco teda bude a zbejvá jen to Alles
Gutte a to vymyslím jen, co dodělám masku.
Masku jsem si letos vymyslel přenáramnou.
Obelixe. Věděl jsem, že tam bude pár

3. 7.

konečné pořadí
p o d z i m 2 0 0 1
golfista Dany

golfista Mar1ák

golfistka Kamilka
golfistka Kamilka

• srpen 3-11/2002 - WUCC- Hawaii

clapham ultimate - skogshyddans fk

info: dejfp@email.cz

• květen 11-12/2002 - turnaj TM
CHRAST - ligový turnaj
info: www.brugge.com/freezzzbeezzz

• květen 4-5/2002 /belgie/
BRUGGY - Toms tourney
info: www.skyhawks.ch

• duben 20-21/2002 /švýcarsko/
WINTERTHUR - Sky Bowl 2002
info: www.ultilinks.com

• 28.3. 2002 - 1.4. 2002
RIMINI - WUBC (pláž)
info: filandr@feld.cvut.cz

• březen 16-17/2002 - turnaj PD
PRAHA - Frisbeer cup (již obsazeno)
info: www.discdevilstwente.nl/heaven/

• březen 9-10/2002 /holandsko/
ENSCHEDE - Devils heaven

aneb jak jsem tentokrát proletěl do
nového roku.
Tak už po pátý před sebou valím kuličku
svých úkolů na Silvestra. Po pátý si říkám,
nejvyšší čas s tím něco udělat nebo to
udělat nestihnu. Po pátý nevím jestli se na
Silvestra spíš těším nebo spíš netěším. Po
čtvrtý věřím, že to zase dobře dopadne.
Letos jedu poprvé s Petrou, mojí milou
ženou, takže ani nečekám, že přijede
krásná neznámá nebo zjistím, jak je nějaká
známá vlastně krásná. Petře se navíc moc
nechce a neví, jestli se dokáže na
frisbíjáckým Silvestru bavit, když "máte
takovej divnej humor a vůbec někdy jste
milí a baví mě to s vámi, ale většinou jste
protivný a já vůbec nevím, jak se s vámi
bavit a ještě k tomu nemám pořád masku".
Uklidňuji ji veleúčinnou větou, ještě jsi tam
nebyla a už víš, že se ti tam nelíbilo a trvám
na svém, na Silvestra jedem do Malých
Kyšic. Zajímavé zahájení. Ale abych
nepředbíhal.
Můj úkol na Silvestrech jsou většinou
scénky. To je zajímavej proces. Začátkem
prosince začnu většinou dělat, že to nevím
a když se někdo zeptá, jestli už něco mám,
dělám překvapenýho, jako co něco? Přitom
však tajně okukuji Čundrkántryšou a snažím
se přijít na to, jak může Ivan vymyslet
každej tejden tolik blbostí. A dny běží. Jako
parazit se napojím na všechno jen trochu
zábavný, vtipný nebo jinak zajímavý.
Zásadní hodnocení mých životních situací

2. 12. - získali plejeři Mar,ák, Dany a Pe,a 1 bod, který v tabulce není vyznačen. Asi se sešli a pak zase rozešli, protože byla zima.

V tabulce jsou pouze ti plejeři, kteří byli alespoň třikrát. Jedinou vyjímku dostal Jarry. Proč? Protože to je Jarryho golfový memoriál :)
plejer

1. Marák

Jarryho golfový memoriál
A je tu začátek dalšího, již
devátého, ročníku bájné a báječné
Pasti. Bossa Nova zas a znova
pružně rozšiřujeme a zužujeme,
měníme tvář a chvíli jsme stálí,
lenošíme a pak se zase snažíme
udělat pro Vás z tohoto časopisu
tolik potřebný vitamín, abyste milí
"Frisbee Yaci" neochuravěli nebo
se nedej bože nedověděli, že se
někde něco významného děje,
dělo či bude dít: Bum, bum, bum,
píp, píp, grrrr.
Vy naopak musíte býti silní a svěží
a vždy připravení čelit tomu tolik
toužebně očekávanému rozvoji
a rozmachu Frisbee v Čechách.
Jistě na sebe nenechá dlouho
čekat a smete tak každého, kdo na
to nebude připraven.
Toto číslo vydáváme zrovna
v době, kdy se jaro převaluje na
posteli a po několika týdnech
tvrdého spánku se potřebuje napít
a převalit na druhý bok, aby si
ještě mohlo chvíli snít, než spustí to
každoroční "zelené peklo". Mnozí
z Vás se již jistě těší, jak budou
v euforii pálit péřové bundy,
strhávat ze sebe oblečení, krátit si
vlasy, dělat z pohorek kristusky,
stříhat z kalhot kraťáky, párat z trik
rukávy (aby vyniklo vaše nové
tattoo) a pořád někam chodit
a jezdit a s něčím házet. Ale to je
ještě daleko, a tak si zatím můžete
uvařit čaj a přečíst Past. Pokud Vás
to první letošní nahlédnutí do
tváře jara příliš rozrušilo, tak si
alespoň naleštěte kopny nebo si
zkuste navézt písek do obýváku
a křičte: "Rimini!".
Dejf a Carlos

info: www.airpussies.org

• únor 23-24/2002 - hala
BERLIN
info: gunk4@yahoo.de
ultimate 24 hodin nonstop

• únor 23-24/2002 - hala
DRÁŽĎANY

czech co-ed

Kam za létající
kultůrou

Drazí přátelé, sportovci

»ALD informuje
Zápis z 5. a 6.
schůze ČALD
Datum konání schůze:
27.11.2001 a 18.12.2001
1) web
Možného správce stránek sehnal Dejf a je
to Lukáš Gilányi z TM. Nutno domluvit
detaily a rozsah. Už na současné verzi
webu budou zápisy ze schůzí.
2) Trenérská rada
VR ČALD podporuje vznik "trenérské rady".
Trenéři českých týmů se budou pravidelně
scházet a vyměňovat si zkušenosti.
Navržená frekvence schůzek: kvartální
(poprvé březen 2002). ČALD svolá první
schůzi. Návrh a program zajistí Papá.
3) Zpráva o proběhlém EUCC
Libor, Honza a Vítek podali informace
o finančním výnosu pro ČALD. ČALD
obdržela materiál za cca 80.000Kč, dále
obdrží 1.350.000 Kč (před zdaněním - daň

PAST

přiznává samotná ČALD). Předběžně odhlasován 1.000.000 Kč pro akci Rozvoj.
4) Ekonomika
Proběhlo přečíslování účtů ČALD - požadavek banky. Návrh rozpočtu je v pracovní
verzi.
5) Reprezentace
Bryn již obdržel návrh přípravy od Papáho,
sám také něco vytvoří. Zřejmě se sejde
s Papám počátkem roku.
6) Příručka
Petr dodal koncept příručky, všichni do
příště připraví připomínky a návrhy
7) Golf
Během roku 6 turnajů, z toho 4 ligové.
Přesný kalendář závisí na turnajích
v Ultimate - kalendář ještě není znám
a těžko se dopředu určuje. 1. golfový turnaj
bude v dubnu (návrh 20. a 21.4). Koše:
pracuje se na plánech, měly by být do
konce února. Ligový ročník bude jako
kalendářní rok - přes léto. Do konce roku by
mohl být web o golfu.

1/2002

8) Hřiště na ultimate
Vítek zjistí finanční možnosti finanční
spoluúčasti na provozu fotbalového hřiště.
ČALD by přispívala na provoz, pražské týmy
by mohly na hřišti trénovat. Něco by platily
sami a část ČALD - ta by to také celé
"zastřešovala" v jednání s majitelem hřiště.
Časově to zatím nespěchá.
9) Past
Změnil se výrobní postup i vydavatel.
Dopředu lze těžko odhadnout náklady,
ČALD Past zadotuje (7.600 Kč) a to kvůli
kvalitě (tisku). Důraz na pravidelnost - Past
vyjde každý lichý měsíc nezávisle na
obsahu.
10) P.O. BOX
Adresa:
ČALD, P.O.BOX 199, 160 41, Praha 6.
zpracoval Dave

Rudolf Rocky Ringelhán alias „Smrtící R“
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-- la Paga da Pasta
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Lipsko

Douglasovo Lipsko
Každý, kdo se jistou dobu pohybuje kolem
té naší létající hračičky placičky, zná
příjemný turnájek, který pořádá lipský team
pod vedením našeho známého Christofera.
Ani letošní rok nebyl vyjímkou a my jsme se
opět na tento příjemně strávený víkend
vydali. O nepříjemnostech na cestě, kterými
museli projít Opice a marodném našem
spoluhráči nebudu dlouze povídat. Však
zajisté většina z vás, již tuto historku slyšela
několikrát. Ovšem přejděme k turnaji jako
takovému. Jistým našim zklamáním bylo, že
jsme se těšili na překrásnou univerzitní
halu, kde se daly házet sekery bez rizika
proražení stropu, ale bohužel se letos
nepodařilo zajistit pořadatelům tuto
velkolepou stavbu a museli jsme se
spokojit s halou cca 5 km za Lipskem a cca
30 minut jízdy autem od ubytování. To, že
se pořadatelům podařil husarský kousek a
my jsme hráli v sobotu i v neděli 1. zápasy
o tom bych raději pomlčel, ale věřte mi, že
to nebylo nic příjemného, protože vstávat
v sobotu po cestě v 7.00 a v neděli po
dlouhé a super párty v 8.00 … nic moc.
Turnaje se zúčastnilo celkem 12 teamů
z Německa a České republiky. Z Čech byly
2 teamy Opice s Katkou a Markétou a P7
s Lucinkou (Pd). Hrály se tvrdé a vyrovnané
zápasy a nikdo nikomu nedal nic zadarmo.
Po odpískání času se uplatňovalo pravidlo
posledních 3 hodů a v několika případech
se to i vyplatilo, protože se prohrávajícímu
teamu podařilo vyrovnat. Bohužel si
nepamatuji kdo cely turnaj vyhrál a kdo byl
poslední a ani kdo dostal spirita a dokonce
ani kolikátý jsme skončili a kolikáté skončili
Opice. Ale rád bych se zmínil o tom, co mě
velice potěšilo u všech teamu. Hra zápasu
trvala celkem 22 minut a žádný team
nezdržoval mezi bodama. Po získání nebo
;^]]
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-- la Paga da Pasta

obdržení bodu, oba teamy co nejrychleji
nastoupili na lajny, aby se čas určený pro
hru co nejvíce využil. Veškeré nesrovnalosti
se řešily za lajnou nebo po skončení hry. Je
to opravdu super zvyk a myslím, že hře
opravdu pomohl. Myslím hlavně z hlediska
časového, protože jakékoliv dohadovaní
trvalo cca 2 minuty a to je v 22 minutách
hry znát. Párty se konala opět v nedalekém
baru, ve kterém dělal DJ jeden z lipských
bývalých hráčů. Hudbu rozhodně pouštěl
suprovou. A alkohol? Campary s Jusem za 3
DM! Pivo za 2 DM! Jakýkoliv panák za 2 DM!
A co závěrem?
Tenhle turnaj vřele doporučuji!
Ještě bych se rád omluvil za tak velice
stručný článek, ale píšu jej po cca
2 měsících a …
OMLOUVÁM SE !!!
Douglas

Opičárny
Terrible Monkeys se na své podzimní schůzi
konané v restauraci Na Hrádku shodli na
tom, že je nutné, abychom i této zimy
využili k tomu, že se výrazně zlepšíme, čímž
se svědomitě připravíme na jarní část ligy.
Rozhodli jsme se také prostřednictvím
našeho trenéra resp. jeho pravé ruky
(zdravím redaktory), že součástí tohoto
plánu bude i start na některých halových
turnajích, to abychom si pravidelně
ověřovali, jaké děláme pokroky. Jedna
taková volba padla i na turnaj v Lipsku
pořádaný 24. a 25. listopadu tamními Saxy
Divers.
šampíčko po ránu...

Lipsko - výsledky
P7
Divers Urquell
Rotatos Potatoes
P7
Divers Urquell
Rotatos Potatoes
Terrible Monkeys
Erdferkel
Hallunken
P7
Divers Urquell
DJ
Terrible Monkeys
Erdferkel
Hallunken
P7
Rotatos Potatoes
Endzonis
Terrible Monkeys
Erdferkel
Funatics
Terrible Monkeys
Hallunken
Divers1
P7
Divers Urquell
Endzonis
Terrible Monkeys
Erdferkel
Divers1
------------------Endzonis
Rotatoes Potatoes
DJ
P7
Divers Urquell
Leipziger Allerlei
------------------Divers Urquell
------------------Leipziger Lerchen
------------------DJ
------------------Terrible Monkeys
------------------Hallunken
------------------Endzonis

2-13
7-8
8-7
6-6
10-8
7-7
8-7
9-6
13-7
9-11
8-12
9-8
8-8
12-8
9-5
11-11
10-5
13-4
5-13
11-6
12-8
5-13
13-7
9-11
9-8
6-9
13-5
12-7
11-9
5-9
------10-8
5-12
8-9
4-12
8-11
9-12
o 11. místo

9-12
o 9. místo

8-8
o 7. místo

10-12
o 5. místo

11-10
o 3. místo

11-5
finále

9-9

Endzonis
DJ
Divers 2
DJ
Divers 2
Endzonis
Divers 1
Funatics
Dresd'n Deckel
Rotatos Potatoes
Endzonis
Divers 2
Funatics
Dresd'n Deckel
Divers1
Divers Urquell
DJ
Divers 2
Hallunken
Divers1
Dresd'n Deckel
Erdferkel
Funatics
Dresd'n Deckel
Divers 2
Rotatoes Potatoes
DJ
Dresd'n Deckel
Hallunken
Funatics
----------------Hallunken
Erdferkel
Terrible Monkeys
Funatics
Leipziger Lerchen
Dresd'n Deckel
----------------Leipziger Allerlei
----------------Dresd'n Deckel
----------------P7
----------------Funatics
----------------Rotatoes Potatoes
----------------Erdferkel

konečné pořadí
1. Erdferkel
1. Endzonis
3. Hallunken
4. Rotatoes Potatoes

5. Terrible Monkeys
6. Funatics

7. P7
8. DJ
9. Dresd n Deckel
9. Leipziger Lerchen
11.Leipziger Allerlei
12.Divers Urquell

...no proč ne
spirit of the game: dj Harry

Lipsko

vítětové: Endzonis a Erdferkel
Jelikož se tohoto turnaje mohly účastnit
pouze smíšené týmy s tím, že na lajně musí
stát vždy jedna nebo dvě dívky, měli jme
před touto událostí trochu problém se
sestavou. To se nám podařilo vyřešit tím, že
jsme včas požádali Kateřinu a Markétu
z FUJů, přiměli je, aby nám na to kývly,
a pak už jim nedali šanci z toho vycouvat.
Tak se stalo, že jsme odjížděli s Kateřinou,
Markétou, Carlosem, Dejfem, Tomášem,
Vaškem a se mnou v sestavě.
Jak jsme se dopravili do Lipska, kdo seděl
ve kterém autě, kdo řídil a tak, to vám
popisouvat nebudu. Tato pasáž bývá
většinou nudná a nesdělná. Proto snad ani
nebudu psát o tom, jak se jednomu
z našich dvou aut kously brzdy dvacet
kilometrů za hranicemi, jak se s tímto
vozem nedalo vůbec nic dělat ani ho
odstranit ze silnice, jak jsme v devět hodin
večer sháněli automechanika v krušno-

Co nebo koho asi vyhlížejí?

horské metropoli s názvem Marienberg, jak
jsme byli nakonec rádi, že jsme někoho
zastihli alespoň na marienberské policejní
stanici a nějak jim dokázali vysvětlit
vzniklou situaci, jak jsem měl možnost
povozit se německou policejním dodávkou,
jak Kateřina a Tomáš doprovodili
odtahovou službu na hranice a zbytek
pokračoval v cestě do Lipska a jak jsme si
šli s Carlosem lehnout asi v šest ráno poté,
co jsme si pro zapamatování dali trasu
Lipsko - hranice a zpět ještě jednou. Tak to
vám skutečně nebudu popisovat.
V Lipsku se zpravidla nespí v místě, kde se
odehrávají zápasy. Pro týmy, které sem
zavítají, to často znamená a pro nás se to
letos stalo pravidlem, že zde sobota začíná
lehkým blouděním po městě a hledáním
haly. Stejně jako před dvěma lety, kdy jsme
zdejší turnájek poprvé navštívili, se nám to
nakonec podařilo a mohli jsme po řadě
nastoupit proti Saxy Divers 1 hrajícími pod
názvem Leipziger Lerchen (8:7), Funatics
(8:8), Hallunken (5:13) a Erdferkel (5:13). Jak
sami vidíte, žádný velký rozjezd.
Zato večer na párty se to slušně rozjelo.
Všechno to rozjel jistý DJ Harry. Tenhle
menší pán s pleší pouštěl muziku poměrně
všeho druhu, neušetřil nás ani patrně
současných německých hitů, které do světa
neprorazily a tudíž jsme je slyšeli poprvé a
popravdě řečeno pro mě osobně nebude
tragédie, pokud jsem některé z nich slyšel
i naposled. Nicméně i tyto kousky přispěly
k tomu, že nálada byla skutečně výtečná
a parket až do pokročilých hodin rozhodně
nezel prázdnotou. Za soustavného popíjení

dobrého piva to užuž vypadalo, že tenhle
studentský klubík pofrčí až do rána, když
vtom najednou někdo začal zvedat židle,
zametat a jemně nás vyzívat k dopíjení
a odchodu.
V neděli jsme potom dohráli poslední
utkání ve skupině a to proti Dresd'n Deckel
(12:7). Ze skupiny jsme díky tomu šli do
bojů o konečné pořadí ze čtvrtého místa.
Další utkání jsme tak hráli proti třetímu
z druhé skupiny, proti týmu DJ, a po tuhém
a vyrovnaném boji ho vyhráli o jediný bod
(9:8). Rázem jsme se tedy posunuli do
zápasu o páté místo, kde jsme opět narazili
na Funatics. Zápas v mnohém připomínal
ten minulý proti DJ a podobným způsobem
jsme ho i vyhráli (11:10), remíza ze soboty
se tímto neopakovala. Naše nedělní
účinkování jsme určitě mohli hodnotit
kladně.
Co se týče celkového umístění, neuspěli
jsme tak, jako před dvěma lety, kdy jsme
prohráli až ve finále a ve skupině dokázali
porazit tehdejší Endzonis. Dá se tvrdit, že
turnaj byl letos lépe obsazen, ale také se
dá tvrdit, že důvodem toho je, že některé

německé týmy za ty dva roky zaznamenaly
větší výkonnostní vzestup než my.
Organizátorům se snad dá vytknout jediné,
totiž že v podstatě nevyhlásili Spirit, resp.
udělili ho DJ Harrymu, což je podle mě to
samé. Pravidlo o třech přihrávkách po
uplynutí času také není úplně šWastné, ale
berme to jako další zajímavost, kterou se
tento turnaj liší od jiných. Pořadatelé si
ovšem u mě šplhli tím, že obdarovali
všechny týmy velmi vydařeným CD-čkem
plným známých i neznámých songů velmi
zdařile nazpívaných v saském dialektu. Rád
bych využil této příležitosti a nabídl ho
někomu, kdo si ho užije ještě víc než já.
Nechcete ho někdo?
Líba TM
-- la Paga da Pasta
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Lipsko

P 7 - DJ

Proč je dobré (ne)mít na
turnaji střevní chřipku
aneb praktický komentář z turnaje v Lipsku
Na halový turnaj do Lipska nás za Sedmu
jelo deset, což se může pro halu zdát
překvapivě hodně. Kromě sedmi (jak jinak)
členů Sedmy jsme jako hosta vzali Lucku
z Pd, která byla pozvaná, Ruprechta, který
sice zvaný nebyl, ale nakonec se ukázal
jako dobrý bavič i když nehrál, a střevní
chřipku - ta zvaná vůbec nebyla, do hry
zasahovala (někomu) vydatně, ale ve
výsledku se přesto také ukázala jako dobrý
bavič (opět ale pouze pro někoho). Tento
článek je určen těm, kteří se rozhodují, jestli

;^]]
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-- la Paga da Pasta

je dobré vzít střevní chřipku na turnaj
s sebou, a přináší řadu zkušeností, které je
při takovém rozhodnutí dobré znát.
Střevní chřipka se příliš nehodí na dlouhé
cestování. Bez ohledu na to, jak se jí
věnujete, pravidelně se hlásí o pozornost a
s rostoucí naléhavostí nutí hledat benzínové
pumpy, otevřené penziony, parkoviště či
alespoň temná zákoutí. Dobrou zábavou
zbytku týmu v takové situaci může být
například koulování postižené osoby nebo
alespoň malý ohňostroj v blízkosti
zmíněného temného místa. Proto je dobré
vždy s sebou mít alespoň několik rachejtlí.
Sníh se moc vozit nedá, zde je třeba
improvizovat na místě. Záleží na řidiči, aby
pouze vybral místo s dostatkem vhodného
sněhu. Sedma se v tomto ohledu ukázala
jako dobře připravený a improvizující tým.
Časté zastávky musí nutně vést k prodloužení doby cestování. To je zjevně čistě
negativní jev. Mnohem horší se však zdá
namísto střevní chřipky brát vozidlo těsně
před poruchou. Jak dokazuje příklad TM,
naše skupina i s touto chorobou dorazila
do Lipska o dobré čtyři hodiny dříve než
Monkeys
s
druhým
jmenovaným
problémem. I finanční otázka diskutovaná
později vychází výhodněji pro variantu
chřipka.
Zmíněná choroba není zásadním problémem při hře. To však platí pouze v tom
rozsahu, kdy se neprojevuje. Známým
projevům je třeba věnovat pozornost
a využít každé vhodné příležitosti (střídání

po bodu, mezi zápasy) pro uklidnění
situace. V Lipsku bylo velmi nepříjemné, že
nebyly time-outy. O to větší důležitost pak
spočívala v time managementu, odhadu
budoucího vývoje a obsazenosti příslušných místností v hale. Organizátoři nám
odmítli vyčlenit jednu ze dvou toalet pro
účely špatného odhadu budoucího vývoje
a vzniklých naléhavých situací, a tak hra
představovala značné riziko. Ve výsledku
naštěstí k ničemu zásadnímu nedošlo.
Snad nejbrutálnějším důsledkem celé
problematiky je nemožnost účasti na party.
Zatímco zbytek týmu v příjemně se vyvíjející
náladě cirkuluje mezi stolem, barem a tanečním parketem, postižený člověk v podobně dlouhých intervalech, avšak zásadně
odlišné náladě cirkuluje mezi spacím
pytlem a příslušnou místností. Slouží ke cti
týmu, že dojem party ve spací hale vytvořili
alespoň zanecháním lahve tequily na dobře
viditelném místě v rohu místnosti. Kontakt
mezi oběma skupinami (party a spací hala)
zajišWoval pouze místní mobilní operátor
formou textových zpráv. Pro autentičnost
zde uvádím komunikaci, která proběhla
kolem půlnoci ze soboty na neděli (pro
vysvětlení: Ruprecht byl malý plyšový snad
hroch původně vlastněný Luckou, nyní
v kolektivním vlastnictví Sedmy):
Vyhlasuji soutez o Bobrika pareni! Kdo zapari tak,
ze zitra nebude moct hrat, ziskava Bobrika.
Putovni cenou je Ruprecht. Nejak citlive to sdelte
Lucince. Z 'te' mistnosti, H.

Zanedlouho přišla odpověZ od nejmenovaného člena Sedmy:

Lipsko
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Zápis 2. schůze rozvoje Frisbee
Přítomni: Martina, Jitka, Jana, Kristina,
Papá, Vítek, Honza Š., Aleš, Štěpán,
Honza P.
Nepřítomni: Karel, Míra

endzonis - erdferkel
Nejvetsi srac dostane spirita. Je pravdepodobne,
ze vedes. Muzes na 'te' mistnosti vymyslet,
v jakem poradi si budem Ruprechta pujcovat.

Ruprechta nakonec získali všichni. I když se
v neděli ráno na lajnu přeci jen postavili,
hra v prvních okamžicích vypadala tak, že to
snad ani neměli dělat.
I přes vrozenou sobeckost mají spoluhráči
těžko vysvětlitelnou tendenci postižené
osobě pomáhat. To může znamenat čistý
benefit ve formě darovaných hmotných
statků a bezplatně poskytnutých služeb.
V našem případě se tato solidarita
zhmotnila mimo jiné do Petrem a Silvou
darované bagety. Ač darována v pátek
k večeru, vydržela až do nedělního rána
a znamenala tak podstatnou úsporu peněz
jinak vydaných za stravování.
Tato úspora je dále znásobena nemožností
účasti na party a související nekonzumací
finančně náročných alkoholických nápojů,
pasivní účastí na sobotní večeři, kdy týmová
návštěva restaurace Burger King pro
postiženou osobu znamená bezplatnou

konzumaci uvedené bagety, a dalšími
penězi, jež by jinak byly vydány za
potraviny.
Ve finančním srovnání s variantou porouchaného vozidla je střevní chřipka
jednoznačným favoritem. Pro nemocného
není třeba volat odtahové vozidlo, oprava
nemocného je z velké části kryta veřejným
zdravotním pojištěním a dodatečné náklady
na léčbu jsou ve srovnání s náklady na
opravu vozidla zanedbatelné.
Po přečtení článku by se mohlo zdát, že
čistě pro pobavení týmu by mohlo být
dobré vzít s sebou někoho nakaženého
střevní chřipkou a že je to vlastně celé
vcelku úsměvné. Nicméně jaksi "z druhé
strany barikády" je vidět, že varianta
cestování bez střevní chřipky má také
neoddiskutovatelné výhody. Po zralé úvaze
a prožitých zkušenostech musím jednoznačně prohlásit, že výhody v případě
absence této choroby převažují, a proto
doporučují ji na turnaj s sebou nebrat.
Honza, P7

1) Zjistit autorská práva a možnost šíření
videokazety se začátky hry - Papá
2) Rozpočet - do 20.1.
3) Pracovní skupiny :
I. Skoleni učitelů - Papa, Jitka, Kristina,
Karel, Štěpán, Honza P.
II. Propagační akce - Vítek, Martina,
Jana, Honza S., Aleš, Míra
III. Administrativní sila: Z.Hokešová
4) Zajištění propagačních materiálů:
Aleš, Honza P.
5) Schůze jednotlivých skupin:
I. 14.1. ve 20.15 v Riegrových sadech
II. 17.1. Pizzerie U tri hrochu, v 18.00
6) Propagační agentura - každý hledá
7) Místa propagačních akcí jsou
definitivně určena:
Před prázdninami - Ústí nad Labem
a České Budějovice
Po prázdninách - Liberec a Plzeň.
8) Osobnost - ještě stále se hledá
9) Výroba českých disků i disků z
Discraftu potvrzena.
10) Dodatky ke skriptům - Martina.
Zapsala: Kristina

-- la Paga da Pasta
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Proč jsi přijel do Prahy a jak se ti tu
zatím líbí?
Firma v které pracuji poskytuje software na
textové zprávy firmě "Radiomobil", což je síW
mobilních telefonů a já jsem tu na měsíc
kvůli upgradovaní tohoto softwaru. Praha
se mi líbí, je tu dost dobrých restaurací
a barů a o pivu radši ani nemluvě.
Jsi členem jednoho z nejpopulárnějších
teamů na Britských ostrovech - Fluid
Druids. Můžeš říct něco o jeho historii.
Zhruba 15 let zpátky se dva malé kluby na
jihu Anglie daly dohromady a vytvořili tak
Fluid Druids. Dostali se na poměrně dobrou
úroveň a rozhodli se jezdit i na turnaje do
Evropy. O pár let později jejich kapitán
odešel do Southapmtonu na Universitu
a stal se kapitánem tamního studentského
teamu. Když potom z University odešel vzal
sebou několik právě dostudovaných
mladých hráčů, aby tak posílil Druidy.
A protože máme blízké vztahy s touto
Universitou dodnes, tak se snažíme nabírat
nové hráče právě tam.
Jak dlouho hraješ Frisbee a byli Fluid
Druids tvým prvním teamem?
Začal jsem hrát v říjnu 1992 za "the
Skunks" (Southampton University). V roce
1995 jsem hrál za "Funky Monks" včetně
Mistrovství světa klubů v Millfieldu, potom
jsem se přidal ke "Catch 22" a cestoval
s nimi v roce 1997 opět na Mistrovství
světa klubů, tentokrát do Vancouveru.
K Fluid Druids jsem přišel v roce 1998.
Kolik lidí v současné době tvoří Fluid
Druids a kolik máte v teamu žen?
V současnosti máme asi 20 hráčů a jenom
jedinou ženskou. Tou je Tara Jewell, která je
zároveň kapitánkou ženského teamu Bliss.
Mimochodem byla na obálce posledního
čísla vašeho časopisu.
Jak často trénujete a je vaše příprava na
turnaje v něčem speciální?
;^]]
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Fluid Druids

D a m i a n

Scházíme se alespoň jednou za čtrnáct dní
a také hrajeme zimní ligu proti ostatním
teamům na jihu Anglie. Přišli jsme na to, že
nejlepší příprava na turnaje je pro nás tvrdý
trénink se spoustou drillů a zápasy proti
sobě.
Jsou Fluid Druids stále tak úspěšní
v pivních závodech jako dřív?
Bohužel už nevyhráváme tolikrát jak jsme
byli zvyklí. Zbyli už jen dva z onoho
legendárního teamu, kteří jsou ještě stále
aktivní. Ostatní už odešli do pivního
důchodu :) Ale i přesto se pořád snažíme
vyhrávat.
fluid druids - ult. vibration

takzvaných "Geo-based" teamů. Pod tímto
názvem se skrývají teamy, ve kterých se
scházejí hráči z jednoho města a jednou
týdně spolu trénují.
Ve stejnou dobu jsme změnili také strukturu
našich venkovních turnajů, takže teamy teZ
hrají víc proti teamům stejné nebo alespoň
podobné úrovně. Tím se předchází
jednostranným utkáním, která neprospívají
ani jedné straně. Teamy dostávají ligové
body a ty je následně rozdělují do různých
kategorií.
Myslím, že Ultimate na Britských ostrovech
se zlepšilo hlavně díky těmto změnám.
Všechny teamy se zlepšují mnohem rychleji
pokud hrají zápasy, kde mají reálnou šanci
vyhrát.

(druidi jsou ve světlejších dresech)

Ženské Ultimate v Británii musí být také
na vzestupu, protože jak jsme viděli na
EUCC, team Bliss vyhrál s naprostým
přehledem svoji ženskou kategorii.
Vypadalo to jako kdyby měli nějaké
kouzlo získané od Druidů :)
Přirozeně Fluid Druids jsou velmi pyšní na
Taru, ale bohužel nemáme nic společného
s úspěchem Bliss. Za poslední 3 roky se
rapidně zvýšil počet hráček na Britských
ostrovech. TeZ se konají tak 3 až 4 ženské
turnaje ročně a to zvedá popularitu
Ultimate mezi ženami a také celkovou
úroveň ženského a co-ed Ultimate ve Velké
Británii. Bliss jsou skvělým teamem, ale
máme i jiné ženské teamy, které se rapidně
zlepšují.
Měli jsme možnost vidět několik teamů
z Britských ostrovů loni v létě na EUCC
v Praze a vypadá to, že kvalita Ultimate
ve Velké Británii je dost vysoká. Co je
podle tebe příčinou tohoto vzestupu.
Většina hráčů začíná hrát Ultimate na
Universitě, která má obvykle školní team
a stává se zvykem, že hráči dále pokračují
v hraní i po skončení školy, akorát už pod
jiným názvem. Za poslední 3 roky se tak
Ultimate u nás rozšířilo a posunulo
kupředu. Dalším krokem bylo vytvoření

Fluid Druids se také zúčastnili již
zmiňovaného Mistrovství Evropy klubů a
skončili na třináctém místě. Jak jste byli
s tímto výsledkem a vůbec vaší hrou
spokojeni?
Vždycky když jedeme na turnaj ven, tak si
to dokážeme užít a ani Praha nebyla
vyjímkou. Hřiště tu byly na vynikající úrovni
a všechny teamy předváděli velmi dobrou
hru, včetně Spirita. My jsme byli naším
konečným umístěním trošku zklamaní,

fluid druids - ult. vibration

protože jsme 3 nebo 4 vyrovnané zápasy
prohráli jenom o dva body, ale celkově
vzato jsme si zahráli hodně dobré Ultimate
a alespoň potrápili pár favoritů.

slyšel o pár teamech, jako jsou Prague
Devils a Terrible Monkeys a tím, že jsem teZ
hrál na turnaji 13. Ledna v Riegrových
sadech, tak toho už vím o něco víc.

Jaký je váš cíl pro letošní rok? Chystáte
se třeba na Hawaii, kde se koná
Mistrovství světa klubů?
Ano na Hawaii pojedeme a bude to naše
čtvrté mistrovství světa klubů v řadě.
Letošním cílem je proto navázat na to co
jsme se naučili v Praze a ještě to vylepšit.
Doma by jsme se rádi pokusili konečně
vyhrát alespoň jeden venkovní turnaj, ale
budeme muset porazit Clapham - finalisty
EUCC, Chevron a spoustu dalších teamů,
kteří mají určitě stejný cíl.

Co pro tebe znamená Spirit of the game
a jak to s ním vypadá na hříštích
v Anglii?
V Anglii má Spirit of the Game víc než jen
jednu interpretaci. Pro někoho to znamená
hlavně se pobavit, prostě si trochu zahrát a
ani se nestarat o výsledek. Pro jiné je to
zase jenom minimalizování počtu faulů
během hry. Pro mě osobně Spirit znamená
hrát jak nejlíp dovedu a snažit se vyhrát. Ale
nenechat tuto touhu po vítězství, aby
zabránila mému rozhodování nebo abych
nezačal hlásit věci na hřišti, které by sice
mému teamu pomohly, ale nebyly.

Věděl jsi něco o Frisbee v Čechách, než
jsi jsem přijel?
Pomáhal jsem na Mistrovství světa v roce
1994, které se konalo v Colchestru a jako
první zápas jsem počítal utkání mezi
Kanadou a Českou republikou! Také jsem

dokonce tvrdit, že je pouze několik málo
lidí, kteří zjevně podvádějí, aby získali
výhodu a jsem přesvědčen, že toto občas
může vést k požadavku existence rozhodčích. Nicméně si nemyslím, že problémy na
hřišti se vyřeší pomocí rozhodčích. Ti by se
pravděpodobně měli pohybovat spíš po
lajnách než ve hřišti, aby se tak předešlo
případným srážkám nebo i nezaviněnému
bránění ve hře. Zároveň ale rozhodčí na
lajně nikdy nemůžou vidět všechno co se
na hřišti děje a pak by se občas stávalo to
co se někdy děje i v jiných sportech, že
někdo fauluje za zády rozhodčího. A mohl
by třeba rozhodčí vůbec vidět a zahlásit
kroky?
Věřím, že absence rozhodčích je jednou
z věcí, které dělají Ultimate speciálním
a odlišným od ostatních sportů. Nemám nic
proti "pozorovatelům", kteří se používají
třeba při finále na Mistrovství světa. Slouží
tam jako neoficiální pozorovatelé hry, kteří
poskytují radu pouze v případě, že jsou
požádáni samotnými hráči. To je podle mě
dobrá cesta jak vyřešit spory, které hráči
nedokáží sami jednoznačně posoudit.
na turnaji v Praze

Co si myslíš o rozhodčích v Ultimate?
Ultimate hraje jen velmi málo lidí, kteří
neustále neoprávněně hlásí tak, že to může
vést k obvinění z podvádění. Dovolil bych si
Kde všude v Evropě budou Fluid Druids
letos k vidění a kdy se vrátíte si zahrát
jsem do České republiky?
Letos budeme mít pěkně napilno. Budeme
na spoustě zahraničních turnajích stejně
jako na těch doma. Na konci ledna budeme
na "Zimním poháru" v Goteborgu (Švédsko).
Potom Rimini v dubnu, po kterém budou
následovat v květnu Bruggy a Rotterdam.
V srpnu jedeme na již zmiňované
Mistrovství světa klubů na Hawaii a konečně v listopadu budeme hrát na turnaji
v Kodani. Nevím kdy se vrátíme jako team
do Prahy, ale myslím že během zimy 2003
by to možná nemuselo být nereálné.
díky za rozhovor
-- la Paga da Pasta
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Braunschweig
Ďábelský Braunschweig
Halový turnaj v německém Braunschweigu
se konal 15. - 16. 12. 2001. Kromě
Úzkostných Stavů Provázejících Požití
Většího Množství Alkoholu (zkratkou TM) se
z pražské kotliny byli na Němce podívat
i PéDéčka. Je jistě mnoho silných stránek
druhého jmenovaného týmu, početná
členská základna však mezi ně nepatří.
Proto jsme si s sebou vzali výpomoc ze
zpřátelené Žluté Zimnice, takže sestava PD
pro Braunschweig 2001 vypadala takto:
Markéta, Aleš, David, MéZa, Štěpán plus ŽZ:
Iva, Kristýna, Honza. Soudržnost celého
týmu se projevila hned při příjezdu, kdy
jsme shledali, že posádka prvního vozu na
nás obětavě čeká až do pozdních nočních
hodin, oka nezamhouří, a to i za cenu, že
přitom musí pít tak pracně dovezené pivo.
Dlouho jsem přemýšlel, jak naše umístění
nějak kulantně podám čtenářům Pasti, aby
to vypadalo, že se tomu skvělému týmu
udála nebetyčná křivda a jasný favorit že
tak byl nechutnými zákulisními intrikami
odsunut do druhé půle výsledkové listiny.
Už to vypadalo, že nějakou tu výmluvu
budu muset vymyslet, když v tom se
přiblížilo finále a já, co já - my všichni jsme
náhle viděli: Za všechno může los! Do
základní skupiny jsme totiž nafasovali dva
pozdější finalisty, kteří nás hned v prvních
dvou zápasech seslali přímo do "bojů"
o deváté místo. To samozřejmě k sportu
patří a bylo by jedině projevem slabošství
nad tím plakat - ostatně los může
rozhodnout, jak jsme byli nedávno svědky,
i o výsledku takových sportů, jako je lední
hokej - vždy je však příjemné mít po ruce
něco, na co se lze vymluvit.
Tak se stalo, že jsme ještě nesehraní
a nerozkoukaní nastoupili k prvnímu zápas
u proti obávaným Gummibärchen. Když
jsme prohrávali asi 1:6, začali jsme se
maličko rozkoukávat a Gumítci naopak
poněkud zlehkovážněli a tak jsme se
dopracovali k nakonec ne tak ošklivému
výsledku 6:10. Ale ta nálada. Když to
vyjádřím eufemisticky, s výkonem, kterým
jsme vstoupili do turnaje, jsme byli mírně
znepokojeni. To ale ještě celkem nic
nebylo, pořádně nasraný jsme byli až po
druhém zápase. Nějací tydýti s divným
názvem Gronical Dizziness si nás vzali,
;^]]
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-- la Paga da Pasta

gronical dizziness - gummibarchen
rozložili nás na součástky, rozžvýkali nás a
vyplivli před koncem času s ostudnou
třináctkou na krku (hrálo se 25min. nebo do
třinácti). Po dvou a půl hodinách turnaje
jsme tak věděli, že pokud už neprohrajeme
ani zápas, můžeme být nelépe devátí.
PojZme se tedy podívat na systém, podle
kterého se hrálo. Ne že by na něm bylo
něco výjimečného, ale mám takový pocit,
že jen germanofilní Feinschmecker ocení
názvy jednotlivých skupin (já jsem je sice
pro pokulhávající jazykovou vybavenost
neocenil, ale řekl bych, že pořadatelé chtěli,
aby názvy byly žertovné). Tak tedy na
začátku byly 4 skupiny: Kamille, Minze,
Myrrhe (zde startovali TM) a naše Salbei.
První dva z každé skupiny postoupili do
skupin Seifergrog a Jagertee a rozdělili si
prvních osm míst, druzí dva utvořili skupiny
Glűhbier a Irishcoffee a pro ně bylo
nachystáno místo deváté až šestnácté.
A nás už čeká poslední zápas základní
skupiny a zároveň - což ještě nevíme poslední zápas v druhé tělocvičně, než byla
ta "hlavní". Nad týmem Discivolantur jsme
už prostě chtěli vyhrát. Sice v podstatě o nic
nešlo, ale pro fibrilující týmovou psychiku
byla výhra učiněný kardiostimulátor
(kdepak ty romantické metafory…). A chtěli
jsme tak moc, až jsme málem propásli
závěr zápasu a jen tak tak jsme do zóny
protlačili vítězný disk na 11:10. Nálada se
zlepšila a získanou energii jsme už za chvíli
mohli vložit do pivního závodu, který se

konal netradičně v půli dne, u příležitosti
dohrání zápasů základních skupin a přerozdělení týmů do skupin nových.
Na pivním závodě si pořadatelé dali
skutečně záležet. Kvalifikace probíhala pro
všechny týmy najednou a spočívala
v tomto. Trojici dobrovolníků z každého
týmu (v našem případě Aleš, David a Váš
pokorný vypravěč) slepili pořadatelé na
startovní čáře lepící páskou zády k sobě,
dali jim disk s hořící svíčkou a odstartovali.
Úkolem bylo doběhnout přes šířku
tělocvičny ke třem podezřele barevným
sklenicím, nedopustit přitom, aby svíčka
zhasla, sklenice vypít, svíčku položit
a docupitat zpět. Nutno dodat, že ve
sklenicích byly velmi chutné long-drinky,
například má Bloody Mary neměla chybu,
jen jsem si jí moc nestačil užít. A to víte
vážení čtenáři, že bych se o kvalifikaci tolik
nerozepisoval, kdybych na závěr nemohl
napsat, že byla korunována naším
naprostým triumfem. Bohužel nám tento
triumf vynesl postup do finále, které se
konalo asi za pět minut a bylo opět pěkně
vypečené. Představte si, že Vám někdo
nasadí na hlavu helmu, na níž je připevněna lahev s pivem, do pusy Vám strčí
hadičku a pivo do Vás tedy teče samo, tak
nějak pod tlakem. Když jste napuštěni,
začnete vrhat tři disky kamsi k brance na
druhé straně tělocvičny, pak už si jen tak
mimochodem strčíte do pusy čokoládovou
figurku a běžíte předat štafetu. Cestou
zjistíte, že z figurky se do vás řine nějaký
likér. No, tak to už jsme skončili druzí a byli
jsme moc rádi, že hrajeme až za půldruhé
hodiny.
To bylo půl šesté a nás čekal zápas
s Tekielas, kteří dopoledne málem přešli
přes dočasnu krizi TM. My jsme s nimi
sehráli poměrně bezproblémový zápas na
10:6 a šli jsme do sprch.
Party začínala až ve 22:00, konala se v nedaleké tělocvičně (cestou tam byla nedaleko,
cesta zpátky se poněkud vlekla..) a hrála
poměrně sympatická kapela na poměrně
malém prostoru, takže jsme se místo mačkání v tělocvičně bavili spíš s kamarádem
Machlínem a večer nám pěkně utekl.
Ráno jsme hráli hned od 9:00, tak jsme se
zařekli, že snídat budeme až po hře.
Nevychutnali jsme si tak příliš vánoční
atmosféru, kterou evokovaly perfektně

Candle Cup 2001
naaranžované a obložené stoly na snídani.
Nesnídání moc nepomohlo. Myslím, že na
prvním nedělním zápase bylo dost vidět, že
jde o první nedělní zápas. Na pavučiny přes
oči ranní hygiena nestačila a ruce jsme
dostávali pod kontrolu jen velmi pomalu,
přesto jsme dosti vyrovnaný zápas
s mladými Gőttinnen dotáhli do vítězného
konce. Zajímavý moment nastal 30 vteřin
před koncem. Soupeř rozehrával za stavu
10:8 pro nás a nám - jak jsme se poté
shodli - bylo všem poměrně jasné, že
jediná jejich šance je zahrát rychlý bod, aby
ještě před koncem času stihli rozehrát další
bod a zkusit srovnat. Přesto nám do zóny

Norden ke hře o konečné umístění. Jelikož
se jednalo o dívky zkušené, doplněné o dva
šikovné chlapíky, nebylo radno je podcenit.
Také proto vyrukovala Kristýna s vítěznou
taktikou: "Nasereme žabky a bude to
v pohodě." Jak řekla, tak udělala a bylo to
v pohodě. Hned zkraje jsme urvali dva
body, což nás nesmírně povzbudilo, načež
jsme náskok postupně začali ztrácet. V polovině byl stav chvilku vyrovnaný, pak ale
nasraný žabky nebyly najednou schopny
rozehrát ani první přihrávku, čehož jsme
kupodivu využili ke dvěma rychlým bodům
a tento náskok jsme si udrželi až do
konečných 10:8.

utekli hned dva útočníci a ten over z první
tam chytli. Naštěstí jsme poslední bod
nezkazili a zakončili na 11:9. Dalšímu týmu
jsme důvěrně říkali Rollníci a to nejen díky
specifickému hernímu pojevu, ale také
proto, že po vzoru svých pražských kolegů
vyhráli pivní závod. Jmenovali se Funatics.
Hned ze začátku jsme přistoupili na jejich
styl hry a tak byla ze zápasu brzy estráda,
za kterou by se nemuseli stydět ani na
Nově. Několik bavičů házelo pětadvacet
minut disky do neznáma a odráželo ty,
které na ně letěly a tak se nám postupně
ulevovalo, protože nám bylo jasné, že
v tomto zápase jsme si vybrali úplně
všechny kixy a že hra o umístění už určitě
nemůže být horší. Výsledek 13:5
v regulérním čase nebylo s tímto týmem
možno nazvat úspěchem.
Po dlouhé dvou a půl hodinové pauze jsme
nastoupili proti téměř dívčímu týmu Milder

Po rychlé sprše jsme chvátali shlédnout
velmi napínavý boj svých pražských kolegů
o páté místo a byli jsme myslím všichni
spokojeni. Kromě obligátního "Byl to pěkný
turnaj" si na závěr neodpustím ještě jednu
poznámku. Navzdory úvodu tohoto článku
si myslím, že deváté místo více méně
odpovídá schopnostem sestavy, která se
letos do Braunschweigu vypravila.
Štěpán - PD

CandleCup 01
Viděno zevnitř
Hraju Ultimate už nějaký ten rok, a tak jsem
snad nabyl pocitu, že si můžu dovolit tak
trochu zameditovat a i třeba něco vyvodit
z halového turnaje v Braunschweigu,
kterého jsem se spolecně s TM a PD

účastnil. Promiňte mi tedy, když vám budu
s velkou slávou oznamovat věci, které již
dávno znáte a které vám přijdou
samožrejmé. Je pravdou, že člověk pohybující se dlouho v jednom oboru, má
tendenci začít poučovat, protože si myslí, že
načerpal již dost moudra a to moudro ho
tíží, a tak se snaží jej vypustit na vzduch
a pozorovat, jak se rozlévá a prosakuje do
života ostatních. Ventilované moudro se
však vrací k němu a on spatřuje jak je
možná ploché, neuspokojivé a tedy
směšné. Avšak této sebereflexe je třeba,
aby mohlo neustálým hnětením vzniknout
něco pozitivní, něco nového.
Nejprve však tradičně, ale telegraficky. Vyjeli
jsme společně z Prahy jako TM v osmi,
rozděleni do dvou aut, ale do cílového
města obě posádky dojely s rozdílem skoro
dvou hodin kvůli drobnému zmatku v slávy
pozbyvší perle baroka DrážZanech a deset
let staré mapě jedné z posádek. Mezitím co
jedni spokojeně chrupali ve svých
spacáčcích, druzí se jestě lopotili relativně
blízko Berlína. Krátký spánek, "dobré ráno"
známým tvářím slepeným z PD a ŽZ, rychlá
snídaně a už se hrálo. 16 týmu bylo
rozděleno do čtyř skupin "Heřmánek",
"Máta", "Myrha", "Šalvěj", kde se hrál
systém každý s každým. Lepší dva z každé
skupiny vytvořily odpoledne nové dvě
skupiny po čtyřech "Tuhý grog" a "Lovecký
čaj", horší pak obdobně skupiny "Svařené
pivo" a "Irská káva", jak "poetické" názvy,
neníliž pravda. Dalšímu hraní v nových
skupinách však předcházelo krátké
intermezzo v podobě obligátního pivního
závodu, v kterém se do finále probojoval
dokonce tříčlenný tým PD, ale bohužel
podlehl pijanům, myslím, že ze Švýcarska.
Přiznám se, že pivní závod mě přiliš
neupoutal, a proto jsem se nestaral, kdo
vlastně vyhrál. Po náročné relaxaci
pokračovalo hraní v nových skupinách až
pozdě odpoledne a očividně se moc
nikomu do toho nechtělo. Zápasy ve
skupinách se dohrávaly ještě v neděli ráno
a to s následujícím obsahem žaludku. Jako
podloží posloužily rozdrcené zásoby
z domova a následovala mála pizza v bistru
na stojáka snědená v chvatu (určitě jsme
majiteli udělali radost, protože tolik malých
pizz pro celý tucet Čechů dlouho nedělal
a asi dlouho dělat nebude - no, možná
-- la Paga da Pasta
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Braunschweig
přístí rok na shledanou). To vše pak pěkně
nasáklo českou plzní z plechovek podávanou na večerní party, kterou podnikavci
z PD přivezli a dali organizátorům, aby měli
levnější startovné, a my blbci z TM za těžký
peníz popíjeli. Dále se vše řádně protřepalo
v taneční euforii, kterou nepodajné Brynovo
tělo s částečným úspěchem přenášelo na
naše svázané údy. Na závěr pak přišla
fantastická snídaně, která svou pestrostí
jistě mnohé mile překvapila. Dle umístění
v nových skupinách si pak každý
odpoledne zahrál ještě jeden zápas
o konečné místo. Sečteno a podtrženo to
dělá 7 zápasů po 25 minutách na tým.
Teoreticky jsme hru měli zvládnutou dobře.
Jak už to však tak bývá, převádění teorie do
praxe není snadné a v našem případě to
platí obzvlášW. V sobotu, až na první zápas
s Milder Norden (jejich ženský tým byl
druhý na EUCC), jsme se hodně trápili a
nebyli jsme schopni realizovat naši taktiku.
Milder Norden měli hodně holek na hřišti a
dělali házecí a chytací chyby, takže i přes
naši nekoncentrovanost jsme lehce vyhráli.
Milder Norden se však během turnaje
vylepšovali, a pak ještě pěkně v závěru
potrápili PD v zápase o 9. místo. Hlavní
silou tohoto berlínského týmu byla velmi
precizní obrana v zóně, kde bránili pozičně,
a bylo tak velmi těžké dokončit úspěšnou
přihrávku do jejich zóny. Narozdíl od PD
jsme se sice dostali do horní poloviny, a to
díky nepříliš přesvědčivé výhře nad Tekielas,
ale pak nás čekala krutá lekce od týmů Las
Curachas (Něměcko) a Gronical Dizziness
(Holandsko). V obou zápasech jsme prohráli
3:13 a dostal jsem pocit, že jsme v horní
skupině "Lovecký čaj" asi nedopatřením.
Platili jsme draze za naši nechvalně
známou vlažnou obranu, kterou všechny
české týmy trpí. Neustále prohazování od
protihráčů úplně rozhazovalo jakýkoli náš
obranný systém a naopak důsledná
a někdy hodně tvrdá osobní obrana
protihráčů nás nutila dělat házecí a chytací
chyby. Na závěr nás v kroužku vždy
stereotypně a ze slušnosti oba dva týmy
pochválily a my jsme se pak cítili ještě hůř.
Skončil den první, začal den druhý a nám
zbýval poslední zápas v horní skupině proti
Hohle Schüter ze Švýcarska. Jejich
maskulinní vzezření, vítězství v základní
skupině a jen těsné prohry s našimi dvěma
;^]]
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Braunschweig 15./16. 12. 2001
Zápasy českých teamů v základních skupinách

6-10
11-4
13-3
11-6
10-11
6-9

Prague Devils
Terrible Monkeys
Gronical Dizziness
Endzonis
Discivolantur
Tekielas

Gummibärchen
Milder Norden
Prague Devils
Terrible Monkeys
Prague Devils
Terrible Monkeys

Zápasy českých teamů v následujících skupinách

Tekielas
Terrible Monkeys
Las Cucarachas
GöttInnen
Funatics
Hohle Schütter
------------------Funatics
------------------Tekielas
------------------GöttInnen
------------------Prague Devils
------------------Hallunken
------------------Discipulli
------------------Endzonis
------------------Gummibärchen

7-10
3-13
13-3
9-11
5-13
7-8
o 15. místo

12-13
o 13. místo

9-7
o 11. místo

12-7
o 9. místo

10-7
o 7. místo

11-10
o 5. místo

9-10
o 3. místo

11-7
Finále
7-9

Prague Devils
Gronical Dizziness
Terrible Monkeys
Prague Devils
Prague Devils
Terrible Monkeys
------------------Light City Flyers
------------------Rotatoes Potatoes
------------------Discivolantur
------------------Milder Norden
------------------Hohle Schütter
------------------Terrible Monkeys
------------------Las Cucarachas
------------------Gronical Dizziness

konečné pořadí
1.
2.
3.
4.

Gronical Dizziness
Gummibärchen
Endzonis
Las Cucarachas

5. T e r r i b l e m o n k e y s
6.
7.
8.

Discipulli
Hallunken
Hohle Schutter

9. P r a g u e D e v i l s
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Milder Norden
GöttInnen
Discivolantur
Tekielas
Rotatoes Potatoes
Light City Flyers
Funatics

krutými včerejšími pokořovateli hovořily
v jasný prospěch Švýcarů. Snad jejich příliš
velká sebejistota, snad stopy pivního moku
v jejich krvi (schütter=chlastač), ale určitě
naše snaha hrát koncentrovaně dle taktiky,
nás přivedla k těsnému, ale zaslouženému
vítězství 8:7. Třetí těsná porážka v řadě
chudáky Švýcary rozhodila natolik, že si pak
v následném zápase o 7. místo vyžádali
time-out jen proto, aby mohli popíjet pivo.
Aby těch těsných proher nebylo málo, tak
prohráli o bod ještě i počtvrté. Zafandili
jsme PDčkům v posledním zápase s Milder
Norden o 9. místo, kterým tak PD završili
své vítězné tažení v dolní polovině. Oni
zase na oplátku zafandili nám v zápase
o 5. místo s Discipuli, kde jsme potvrdili, že
útočit dle taktiky a bránit důsledně jsme
schopni. Discipuli nám slíbili odplatu na
halovém turnaji v Berlíně nebo v Praze.
Uvidíme.
Snad mi ještě dovolte malou analýzu
Ultimate v hale a porovnání s klasickým
Ultimate venku. Je to především rychlejší
hra než klasické Ultimate z důvodu počítání
do osmi a celkově menšího hřiště. Házení
je mnohem jednodušší, protože o větru
nemůže být řeč a přihrávky jsou obecně na
kratší vzdálenost. Z tělesných zdatností je
určitě na prvním místě hbytost a až na
druhém vytrvalost. Hammer je naprosto
nepostradatelný hod, zvláště pak při
dobývání zóny. Jeho účinnost je tak velká,
že myslím, kdyby někdo udělal statistiku,
kolik bodů v hale padne přihrávkou
hammer, bylo by to víc jak 50%. Přihrávka
musí většinou vycházet z ruky markera už
v okamžiku kdy nabíhající dělá první krok
a někdy i dokonce dřív. Je tedy podtrhnut
oční kontakt. Rozdíly mezi týmy, které jsou
někdy tak patrné venku, se v hale často
stírají a každý tým má šanci uhrát dobrý
výsledek. Ultimate v hale je vlastně tak
trochu jiný sport a já osobně dávám
přednost venkovní verzi. Rozčilují mě ta
neustále spálena kolena a lokty. Noste
nákoleníky a náloketníky!
Velké dík patří Líbovi a Vaškovi, kteří nás
bezpečně odvezli tam i zpět ve svých
autech, i když cesta zpět díky nepřízni
počasí byla docela dobrodružná, ale o tom
snad někdy jindy.

Spirit of the Game:
dostal jeden z pořadatelů

Filip - TM

EUCC 2001
E U C C

2 0 0 1

od konce až k začátku
Většina z Vás jste si nejspíše myslela, že
kapitola s názvem EUCC je již uzavřena, ale
naši oblíbení vydavatelé Pasti jsou jiného
názoru. Proto se koukneme nepatrně na
čísla ohledně mistrovství a další věci ze
zákulisí pořádání této akce.
Takže začneme číslama. V Praze bylo 55
družstev z 15 zemí hrající ve čtyřech
kategoriích. Nejvíce byla zastoupena
kategorie Open - 27, poté Mixed - 16, žen
bylo 8 a juniorů 4 družstva. Junioři měli
vyjímku a hráli zde národní mužstva. Hrálo
se na 15 hřištích ve 2 lokalitách od devíti do
sedmi což bylo 5 zápasů. Bohužel až na
finálové zápasy se všechny hry odehráli na
menších rozměrech než jsou oficiální. Slevu
týmového poplatku dostali juniorská
družstva a družstva z východní Evropy. Češi
- Prague Devils v mixech a F.U.J. v open měli speciální startovné. Obrat turnaje byl
přes 12 milionů korun. Příprava začala
málem 100 týdnů před začátkem EUCC
a skončila 20 týdnů po vyhlášení výsledků,
organizační výbor měl 12 schůzí v průměru
5 hodin dlouhých a jeden přípravný víkend.
Organizace byla rozdělena na 15 okruhů,
o které se starali 3 ředitelé. Samozřejmě
proběhla spousta dalších sezení.
Co se týče přístupu ČALD tak ten bych
nazval spíše nevěřícím. Obdobně měla
obavy i EFDF, což bylo více než
pochopitelné, neboW mělo jít o navázání
tradice, která vlastně ani neexistovala.
Takže nejdříve byl požadavek na zajištění
kapacity pro 80 - 90 družstev, což se
nakonec smrsklo na onu polovinu, spousta
dotazů a tak. Paul Eriksson - Vicepresident
EFDF - přijel dopředu, prošel s námi hřiště
a určily se konečné rozměry, aby byla
uspokojena touha hráčů i jejich
bezpečnost. Prošel kapitánský mítink
i mítink pomocníků, řekl pár slov k systému
a už zde byl začátek. Všem cizincům se
ukázala báječná vichřice s deštěm, aby si
všichni vážili počasí, které přišlo potom. Ale
abychom se vrátili k systému, zde byl vidět
ukázkový lobbing z švédské strany a bylo
jen velmi těžké mu odolat. A asi pro mne
nejsmutnější věc, které jsme nedokázali
odolat byl náš ústupek EFDF, aby se finále

bliss
milder
norden
mixů hrálo již v pátek. Byl to podle mého
jediný černý puntík, který si opravdu
zasloužíme.
A jaký byl průběh turnaje? Vůbec netuším.
Celou dobu jsem pobýval na Strahově,
chodil spát po půlnoci, stával na začátek
snídaní a tak jsem toho moc nenaspal.
Z Trading Night vím pouze to, že se do
jednoho autobusu vejde 97 frisbeejáků což je docela úctyhodné číslo. Hezky se
spočítali, když vystupovali na Strahově.
Závěrečnou párty jsem jen tak pohladil
a pak jsem si užil předfinále - aneb zápas
organizátoři vs. pomocníci. Kouknul se na
finále a už se těšil na Afterparty a podle

veselých tváří se na ni těšilo mnohem více
lidí.
A co říci závěrem? Mojí kyselou prdelku
(ještě že máme Sorry) u mně vyhrála naše
repre - alias PD - neboW mám pocit, že se
snad ani nechtěli přihlásit a naopak
sladkou meruňku všichni, co pomohli tento
turnájek podpořit. Jsem rád, že se tato akce
v Čechách uskutečnila a povedla. Spousta
věcí by se dala samozřejmě udělat i lépe či
úplně jinak, ale po bitvě je každý generál
a toto byl pěkný křest ohněm. A ptáte se,
jestli bych do toho šel někdy znovu? Tak
samozřejmě ANO.
Libor

cus bologna - blue arse flies
-- la Paga da Pasta
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OhlÈdnutÌ
Zkuste stručně zhodnotit uplynulý rok z pohledu vašeho teamu.
(o kvalitě a kvantitě ve vašem teamu, o lize, o Spiritu, o výsledcích, o zahraničí)

Prague Lions

Chci - li hodnotit rok 2001 dle jednotlivých
požadovaných kriterií, musím ho rozdělit na
několik částí. Tak za prvé, co se týče našich
výsledků, byl myslím celkem úspěšný.
Prakticky na všech ligových turnajích se nám
podařilo umísWit se v popředí výsledkové
listiny. V polovině roku se nám navíc
podařilo zvítězit i ve finálovém turnaji v Davli
a získat tak ligový titul pro sezonu 00/01.
Byl již čtvrtý v řadě, ovšem musím říci, že
tentokrát byl velmi těžce vybojovaný, možná
dokonce doslova vydřený. Jak TM, tak i F.U.J.
nám v tomto ročníku nedali nic zadarmo.
Za druhé tu máme hodnocení kvality
a kvantity týmu. Ani o jednom se příliš
rozepisovat nebudu. Kvalita je myslím,
vzhledem k tomu, že už více jak čtyři roky
vůbec netrénujeme, docela ucházející.
S kvantitou už je to slabší. Na soupisce pro
letošní ročník ligy je nás tuším jedenáct. To
není zrovna moc. Zvlášt, když na většině
turnajů tři až čtyři z nás chybí. Ale tento
problém jsem myslím dostatečně rozvedl
v minulém čísle Pasti (3/2001) v článku
"O Prague Lions".
Za třetí tu je hodnocení ligy. Nedá se
jednoznačně říci zda je dobrá nebo špatná.
Je zkrátka taková jaká je a jiná asi nebude
do té doby, než se objeví nové tváře
a týmy, jejichž počet výrazně naroste. Za
současného stavu je systém, kterým se liga
hraje, asi tím nejlepším řešením. Mám ale
také dojem, že souboj o vítězství v letošní
lize bude daleko napínavější, díky stále se
lepšícím týmům TM a F.U.J.
Za čtvrté je tu kolonka zahraničí. Co se týká
našeho týmu, musím s politováním konstatovat, že nám opět nepodařilo vyjet na
nějaký zahraniční turnaj. Ačkoliv jako
jednotlivci jsme toho nahráli poměrně dost
s jinými týmy (já například rád hostuju
u Mankýs), na společný výjezd stále
čekáme. A mám takovou obavu, že se už
;^]]
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-- la Paga da Pasta

asi nedočkám. Navíc při stále vzrůstajícím
zatížení některých našich hráčů rodinnými,
pracovními a jinými sportovními povinnostmi. Kde jsou ty časy, kdy jsem za
sezonu vymetl i šest turnajů venku.
A pak je tu poslední věc, ke které se dnes
vyjádřím a tou je Spirit. Jeden roztomilý
chlapeček jménem Eriček Kártmenů by to
nejspíš řekl takto:" seru na to, seru na vás,
seru na všechno". Mám občas chuW říct to
taky. Ale zatím jsem to neřekl a myslím, že
ani neřeknu, protože mám frisbee rád a vás
koneckonců taky i když mě občas trochu
s…... Ale něco bych přece jen na toto téma
podotkl. V poslední době se mi zdá, že
slovo Spirit je snad nějaké zaklínadlo nebo
co. AW se stane na turnaji cokoliv, neustále
se do toho míchá, zda to či ono je nebo
není Spirit, ačkoliv spousta věcí podle mého
názoru, nemá ze Spiritem co dělat. Mám
dojem, že aW děláte co děláte a aW hrajete
jak hrajete, vše se hodnotí podle jakýchsi
zvláštních měřítek tzv. Spiritu, ovšem velmi
specifických a vzniklých speciálně v našich
luzích a hájích, které kolikrát nemají se
Spiritem opravdu nic společného a za které
se dá schovat prakticky vše. Mohl bych se
o tom rozepsat na několik stránek a věřte mi,
že bych za tu dobu, co se okolo Frisbee
pohybuju, našel spoustu příkladů, ale to není
hlavním tématem toho, o čem zde píšu.
To bylo tedy hodnocení posledního ročníku
ligové soutěže našeho skvělého sportu.
Doufám, že hodnocení dalšího ročníku
bude opět o něco veselejší.
Šaky

Prague 7

Kvantita - jako každý rok přibilo několik
nováčků. Příjemná změna je, že jsou to
mladý nadějný kluci pod 20 let se spoustou
volného času. Kéž by bylo takových víc.
Špatný je to, že jsme se opět (tak jako

každý rok) přiblížili k hranici mezi 1-2
teamy, takže očekávám nějaké odpadlíky,
případně přesuny do kategorie "pasivních
členů teamu".
Kvalita, neboli zlepšení - nejvíce je vidět
právě u těch nových. U zbytku teamu
zůstává zachován standard. Zkrátka se
schazíme (přibližně ve 12 lidech).
Liga - taky standard, žádné velké překvapení v žádném teamu. Snad jen zlepšení FUJ, kteří si zkusili Mistrovství Evropy
klubů a je to docela vidět. Do budoucna
stoprocentně souhlasím s Brynem zavést
v lize minimalní počet holek na lajně. Do té
doby nebudou výsledky turnajů vypovídající. Taky se nejsme schopni hnout
z počtu 8 teamů, ačkoliv tu byly snahy
obnovit 3SB, případně přivést nějaký úplně
nový team. Škoda kapacita turnaje je 12.
O Spiritu - méně slov, více činů.
Lenka

F. U. J.

V první řadě jsme rádi, že jsme vstoupili do
ligy. Pro většinu FUJ to byla první zkušenost
s organizovaným Ultimate. I když jsme
začali zběsile, určitě jsme nikdy nechtěli
hrát hrubě nebo nefér, chceme hrát
s dobrým Spiritem. Snad se nám podařilo
na tom v průběhu ligy zapracovat. Byli jsme
opravdu spokojeni s naším celkovým
umístěním, na poprvé jsme nemohli chtít
nic lepšího. Také se během času zlepšila
atmosféra mezi
lidmi a po zprvu chladném přijetí týmu
plného cizinců, ledy vztahů povolily (a nebo
si dotyční zvykli).
Velkou zkušeností pro team byla jistě účast
na EUCC, aW už jsme skončili poslední nebo
ne, byl to pro FUJ jednoznačný přínos!
Jezdit do zahraničí je rozhodně skvělá věc,
co se týče sbírání zkušeností, ale snad není
třeba to rozpitvávat. (Loni nás bylo pár

za rokem 2001
v Halle a Norinberku.) Je to dobrý trénink při
absenci domácích turnajů, a to je velké
téma FUJ.
Za prvé máme ambice rozšiřovat počet
hráčů Ultimate a vůbec příznivců Frisbee
u nás (víme, že nejsme sami, že se to tu
děje odjakživa) a za druhé zvýšit počet
ligových turnajů, jakož i možností si kvalitně
zahrát, třeba formou přátelského zápasu
nebo tak něco!
Letos chceme vyhrát co možná nejvíce
ligových turnajů, sjezdit co možná nejvíce
zahraničních, zlepšit tak úroveň naší hry i
ligy jako takové a přitáhnout další
nadšence! Držte nám palce!
David, Mára, Trevor

3 vydělte 6 přičtěte 9 a získáte současný
počet našich hráčů. Díky našim kamarádským vztahům překonáváme i nepřekonatelné (hádky a nadávky, které se občas
nedají ani přeslechnout). Zvládáme úspěchy
i neúspěchy. Pravda, že se nás teZ
neúspěchy krapet drží.
Jsem prostě ráda, že ty svoje děti mám.
Kapitánka Líba SPLT

Prague Devils

SPLT

Ptali jste se na náš názor ohledně Spiritu,
tak tady ho píšeme.
Máme občas pocit, že někteří hráči ani neví
co to Spirit vlastně je a co ve hře znamená.
Spirit se pomalu vytrácí a to nejen z české
ligy, zvlášW v rozhodujících chvílích při touze
vyhrát za každou cenu. Stačí jen pátrat
v paměti!? Tak, třeba Davle, nebo lepší
příklad -"open finále" na EUCC, kdy to
připomínalo spíše americký fotbal, chyběly
jen helmy a chrániče. Někteří hráči tam
dokonce dokázali spojit frisbee s filmováním (pravda i herectví je dřina). Ovšem
pro potenciální hráče, kteří se přišli podívat
jak se ultimate vlastně hraje, to nebyl dobrý
příklad (snad se s tím nějak vypořádají
a vezmou si z toho jen to dobré).
Jelikož v českém frisbee je už dlouho stejná
základna, přijíždí na turnaje některé týmy
už s předsudky vůči ostatním týmům.
Nepřidá tomu ani to, že se týmy hádají
v průběhu zápasu sami mezi sebou (nejen
SPLT). Spirit je i o přístupu každého hráče ke
hře, k soupeřům i k vlastním spoluhráčům.
Záleží tedy především na jednotlivcích, zda
se Spirit ze hry nevytratí.
Co bych Vám tak mohla napsat o našem
týmu - vezměte číslo 8 vynásobte ho

Pořadatelství - podařilo se nám uspořádat
pravidelné akce a udržet tak prioritu
v tradicích turnajů Fbcupu a Hhcupu.
Nemalou měrou jsme se podíleli jak
organizátorsky, tak herně na EUCC.
Turnaje - rok jsme zahájili skvěle. Obhájili
jsme vítězství na GM cupu a následně
vyhráli i TvrZárnu. Tradicí zůstala i aktivita
při výjezdech do zahraničí. Po Burtonovi
převzal aktivitu MéZa a zajišWuje většinu
výjezdů našich hráčů do ciziny. Bohužel
nám v tom většinou musejí vypomáhat
hráči jiných týmů.
Liga - Začátek ještě dobrý - udrželi jsme se
v Chrásti již poosmé na stupních vítězů.
Nedokázali jsme se ale dostatečně připravit
na nejdůležitější turnaj sezony a tak jsme
skončili jak jsme skončili. Bohužel jsme
prišli o klíčové hráče v nejnevhodnější dobu
a příliš často jsme nebyli na tréninku
v dostatečném počtu - tak že jsme nemohli
trénovat, co jsme potřebovali. Ti zkušenější
většinou věděli o co jde, bohužel to ale
nedokázali prodat mladším hráčům a i mezi
těmi staršími chyběla pak souhra a jistota,
kterou jsme museli dohánět až na turnaji.
Další ročník jsme začali s novými tvářemi.
První nedohrané kolo v dešti jsme ještě
ustáli, ale v Nučicích se naše nezkušenost
projevila a dopadli jsme nejhůře za
existenci ligy - pátí.
Příprava - celou sezónu vedl Tomášek
a dobře, bohužel docházka na trénink byla
nejhorší jakou pamatujeme.
Nabrali jsme několik nových hráčů, tak

doufejme ze u nás vydrží a stanou se brzy
oporou. Budeme se snažit co nejdříve jim
předat to, co by jsme už měli ovládat, ale to
se musíme účastnit tréninků.
Členové - Systematický nábor neexistuje již
několik let. Do Pd přišli tak dva noví Feláci,
vrátila se Lucka. S povděkem jsme tak
kvitovali zájem Davida a Markéty. Vzhledem
k tomu, že staří jsou již více méně jen
golfisti a ani to možná ne, máme členů
hodně, ale hráčů málo. Navíc Štěpán
a Tomášek střídavě bloudí po cizině a Papá
dává přednost rodině.
Bafunařina - Staří hromadně opouští ČALD
a zvolen je MéZa a Maruška. Hlavní je
zapojení do organizace EUCC a následného
rozvoje. Udržujeme četnost příspěvků do
Pasti v normě celkového poklesu. Podílíme
se na tvorbě nových předpisů a snažíme se
podporovat a dodržovat staré - příspěvky,
pravidla.
A Spirit? - to je to jediné, co nám v oddíle
zůstalo.
Papá, Tomášek a Mé'a

Žlutá zimnice

Vzhledem k tomu, že náš tým začínal skoro
se samými nováčky a ještě stále nabíráme
nové členy, kvalita jednotlivých hráčů
i celého týmu se zvyšuje pomaleji, než je
tomu v týmech, kde se zaměřují na jednoho
či dva nové hráče. Další příčinou toho, že se
nepohybujeme na vyšších příčkách ligového žebříčku vidím v tom, že se snažíme
vždy hrát jako co-ed tým, takže máme
o jednu až dvě holky na lajně víc než
soupeři. U nás neexistuje nevyslovený, ale
jinde uplatňovaný výběr těch fyzicky
zdatnějších a nadanějších nováčků, prostě
můžou hrát všichni, kdo mají zájem.
V poslední době se nám podařilo zase
nabrat 5 nových členů, tak se na nové
soupisce týmu objevilo 20 jmen! Myslím, že
s množstvím hráčů mít problémy nebudeme, ani jsme nikdy neměli.
Na konečném umístění v ligových turnajích
-- la Paga da Pasta
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OhlÈdnutÌ 2001
je vidět, že naše forma a sehranost se
zlepšovala každým zápasem. Zkusíme
proto tento rok jet na co nejvíce turnajů a
ještě se trochu víc zlepšit. V Čechách je
turnajů poměrně málo a zahraniční jsou pro
některé hráče dost finančně náročné, ale
chtěla bych vyjet se ŽZ nejméně na
3 zahraniční turnaje v tomto roce.
Spirit
Z posledních ligových turnajů máme pověst
"nejprudivějšího" týmu v lize. Myslím, že
Spirit k ostatním týmům je dobrý, jen
bychom se potřebovali naučit trochu
dodržovat Spirit uvnitř týmu. Už jsem na
tom začala pracovat u sebe, snad to
pochopí i ostatní "prudiči". I když
z posledních článků v Pasti mám takový
pocit, že leckdo nemá ujasněno, v čem
"Spirit of the game" vlastně vězí.
Kristina

Rollníci

Suchdolem létají talíře, k čemu to ale je,
když na turnaj stejně nikdo nepřijede…
K problematice ligy obecně-předpokládám,
že tento odstavec páni redaktoři mysleli
jako další žrádlo pro Sedmého Lva. Tak
tedy: myslím že zde vidíme ukázkový
příklad konfliktu mezi zněním a duchem
zákona. Je dobře, že má duch ve frisbee
přednost, ale v případě, že nedojde
k dohodě, což zde evidentně nedošlo, musí
přijít na řadu znění. A tak to prostě bylo.
Následující diskuse pak byla zbytečná,
i když zajímavá.
Co kdo řekl na
kapitánském mítinku, proč někdo nepřijel
na turnaj a kdo byl na koho arogantní je
přece úplně jedno. Na druhou stranu jen
houšW, třeba se teZ už nestane, že by
Rollníci či Lioni dostali za hru v šesti spirita.
Hrát v šesti je možné. Hrát v šesti
pravidelně je ostudné. Platí to jak pro Liony,
tak pro Rollníky. Vážím si toho, že speciálně
Rollníkům jako neustálým nováčkům
dáváte stále příležitost, myslím si ale, že za
poslední sezónu si účast v lize
nezasloužíme.
Kotouš

Terrible Monkeys
Nevím, proč zrovna já jsem dostal od
našeho kápa za úkol vyjádřit se. Sám jsem
totiž Rollníky viděl naposledy tuším v říjnu,
což je přirozeně jen moje chyba. Asi právě
proto.
Nemohu tedy podat zprávu o účasti na
trénincích, o kvalitě jejich vedení a dalších
záležitostech-tréninky prý fungují, sám jsem
v létě na vlastní oči viděl několik
talentovaných začátečníků. Problém je snad
jen to, že se nám prý hlásí pouze děvčatasamozřejmě nic proti tomu, ale bez chlapců
vidím řešení v podstoupení operativní
změny pohlaví a v založení čistě dívčího
družstva.
Co mi však vadí- drtivá většina turnajů
s Rollníky není radostně stráveným
víkendem, ale neustálou frustrací, zda nás
v příslušném okamžiku bude alespoň ŠEST
(což už je fakt síla). Problém je, jaký typ
družstva jsou Rollníci: nejsou ani príma
parta ani sportovci profíci (natož ideální
kombinace obou). Nemáme stmelovače
kolektivu ani vůdčí typy. Je fajn, že nad
;^]]
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Roky plynou a frisbee se žije! Tak nějak by
se dal charakterizovat loňský veselý a
úspěšný rok Terrible Monkeys. Dvě třetiny
dvaadvaceti členného týmu tuto větu
trpělivě učí tu zbylou třetinu. A aby to mělo
spád a šmrnc, změnili jsme trenéra a
nastavili pravidla dalšího vývoje. Krevní
řečiště je zase plné mladých krvinek, které
se jako láva z vulkánu námi prohání,
vybuchují a tvarují z nás jeden dokonalý a
kvalitní celek. Znáte to, znáte nás. Ještě nás
to pořád děsně baví.
Fotosoutěž
Slavnostně vyhlašujeme již druhý ročník
fotosoutěže: "O nejlepší frisbee fotku
sezóny 2001/2002". Na rozměrech
nezáleží. Na kvalitě a obsahu pochopitelně

ano. Max 5 fotek! Poslední termín
odevzdání je pátek v Davli!!!

T
L
P
V e j m ě l k o v á

Jak dlouho hraješ Frisbee a co nebo kdo
tě k němu přivedl?
Frisbee hraju necelé tři roky a přivedl mě
k němu Krisztian (MaZar ze SPLT).
Co vlastně děláš?
pracuješ nebo obojí?

Studuješ

S

J a n a

Bydlí sama na Vyšehradě. Ráda cestuje. Má dobrodružství v krvi. Asi
dva roky žila v Anglii. Loni v létě byla v Indonésii. Na požádání Vám z
této cesty ráda ukáže fotografie (např. těžce vydřený západ slunce).
Má ráda červené víno a návštěvy. A naopak nesnáší, když jí někdo
sahá na vlasy. Jednou takhle v práci seděla na kolečkové židli, zničeho
nic spadla a poranila si koleno. Dodnes lituje, že to neuplatnila jako
pracovní úraz.

se tam objeví 1, 2 maximálně 5 hráčů.
V létě jsme trénovali s FUJ 2-3 krát týdně,
ale opět tak v pěti (bez FUJů by to asi
nešlo).

vyjíždíme většinou v rámci pickupů či jako
součást jiných týmů. Loni byli někteří z nás v
Lipsku, v Halle a v Roztokách. Letos bychom
chtěli jet samozřejmě víckrát a to i jako SPLT.

Kdo Váš tým v současné době trénuje?

Vypadá to, že za posledních dejme tomu
5 let, se tady toho moc nezměnilo,
zkrátka to vypadá, že Frisbee v Čechách
stagnuje. Máš nějaký nápad nebo
cokoliv co by to mohlo změnit a postrčit
trochu dopředu?

nebo
Trevor z FUJů.

Obojí, studuji i pracuji (tedy zatím). Pracuji
v CS Assistu (asistenční společnosti) na
medicínském oddělení a studuji 3.rokem
krajinné inženýrství na lesnické fakultě ČZU.

Určitě kdyby bylo více týmů a více turnajů,
uvidíme jak bude úspěšný Rozvoj.

Nevím jestli jsi byla na úplném začátku
SPLT, ale stejně to určitě budeš vědět.
Jak vznikl team SPLT?
Asi před šesti lety založil Martin Husák,
který hrál do té doby s Prague Lions spolu
se svými kamarády vlastní tým, který
nazvali SPLT. Jedním z prvních členů byl
PéWa Hanzlík, který přivedl nové členy
z Hájů Číču, Páju, Líbu, Kubu, Dubáka
a Honzu Gabriela. V Chrásti 97 se tým ocitl
v sestavě bez zakládajících členů
a rozhodl se v tomto složení dále
pokračovat. V historii týmu hodně
znamenali Čestlice, jak turnaj, tak
i společné tréninky s Prague Lions. Největší
expanze nastala na přelomu 97/98, kdy
do týmu přichází Efííí, Gallagher, Corwin,
Krisztian, Filip a Veronika. Pak přestupuje
Luboš a Sisi z P7 a za nějaký čas rozšiřuje
řady SPLT Ondřej, Pírko a já.

A jak se vůbec díváš na současné
Frisbee v Čechách? Je něco co tě
zklamalo nebo naopak potěšilo
v minulém Frisbee roce?
Potěšili mě hezké turnaje. Mrzí mě neustálé
přetřásání Nučic, myslím, že by se za nimi
už měla udělat tlustá čára.
Co pro tebe znamená Spirit of the Game
a jak to s ním vypadá na českých
hřištích?

SPLT se pohybuje na scéně českého
frisbee poměrně dlouho,ale mám pocit,
že se herně moc nepohybuje kupředu.
V čem to podle tebe vězí?

Na to už odpovídala za náš tým Líba. Spirit
je o fair-play, měl by být o tom si zahrát
a ne o tom zvítězit za každou cenu. Každý
musí začít sám u sebe.
Jaký máš Frisbee cíl v tomto roce?
Naložit do Nučic ještě lepší hermelíny.

Kolik lidí tvoří v současné době SPLT
a kolik z toho je Přátel a kolik Přítelkyň
létajícího disku?

V trénincích, schází se nás málo.

Třináct lidí, z toho jsme čtyři Přítelkyně
a máme devět Přátel.

Jako samotné SPLT skutečně na zahraniční
turnaje nejezdíme, asi bychom nedali
dohromady samostatný tým (jsou v tom
finanční možnosti členů, loni jsme měli
v týmu téměř samé výdělečně nečinné
studenty, jednoho civilkáře a jednoho
zodpovědného živitele rodiny). Na turnaje

Jak často trénujete a kolik se Vás na
trénincích schází?
TeZ trénujeme jednou týdně s FUJ, ze SPLT

Diky Moc.
Carlos a Dejf

Proč nejezdíte na zahraniční turnaje?

N

u

č

i

-- la Paga da Pasta
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Clapham
Clapham Ultimate
Clapham Ultimate, players aged 16 to 37
from 7 countries, and an equally wide
disparity in income, education and
experience. Like most ultimate teams, a
core of players that had previously played
for other teams started CU. However, we
wanted to build the first real Ultimate Club
in London, which as well as provide regular
competitive practices for a top level first
team, would also have a place for
essentially anyone that wanted to play
seriously, regardless of ability or experience.
Our biggest challenge was going to
manage the expectations and demands of
those players at the top end of the ability
scale against those on the bottom. A club
like this could only be successful if those in
the lower ranks were committed and
happy, and understood their role in the
club. To achieve this, we (the mysterious
junta) sat down to formalise how the team
would be run over year, and set out our
team policy and player responsibilities. We

;^]]
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hoped that this clarity up front would make
people more understanding of personnel
decisions later. We asked each player to
sign up for all the events for the year, so we
could decide whether to support one or
two teams. We were very keen to run 2
Tour teams, even if it meant smallish
teams.
Our plan was to use the two Tour teams
maximise the amount of playing time the
Euro players would have together in a
competitive environment. This was
intended to have two effects; encourage
competition amongst the more marginal
players to make the top team, and to
ensure the top players had as much
competitive action as possible. In order to
reduce the imbalance between the two
teams EVERY PLAYER was to play at least
one Tour event in the B team.
In order to ensure that everyone had a
voice in team selection, we gave every
player a vote over who will act as selectors
for the European competitions. We would
elect the top 9 players as selectors for

Prague, leaving about 8-10 places left. We
made it clear we were asking people to
play for us over the long term and were not
interested in people joining the squad
merely to get a European place. We
expected that those not selected would still
honour their commitment to the team for
Tour events. There would also be additional
places to go to a European tournament,
and this squad is a longer-term plan for
World Clubs in Hawaii next year.

Clapham Training
Turning tadpoles into Bullfrogs
The main reason for forming Clapham
Ultimate, as a geo club with two teams was
to get good quality, well attended practices
twice a week over the entire year. We felt
that this was the only way to give the core
players enough quality training, as well as
squad players and quests fertile ground to
improve. It is unusual for us to get less than
20 players at either of the sessions.

Ultimate
Every practice consists of warming up,
fitness work, drills and playing hard
ultimate. We make an effort to vary the
fitness work and drills, not only to keep the
workout well rounded, but also to prevent
it getting tedious. Team time in the pub
afterwards is every bit as important, even if
it is only a coke, and our players get
attendance marks even if they only make
that part of practice!
Fitness work may seem inherently dull but,
by varying it and introducing competitive
elements like team relay races and
punishments, it can be entertaining whilst
effective. Running pyramids with press-ups
1/4 way down the pitch, high knee jumps
at 1/2, sit-ups at 3/4 and star jumps at the
end will knock everyone into shape as well
as build and under-pressure team spirit.
Remember - this is the only exercise that
many members of the team get, which is
why it is important to insert upper body
exercises like sit-ups and push-ups. These
will really help to limit injuries during the
season (although are no substitute for a full
gym workout).
Drills are an important part of practise
because they stress and hone the skills,
organisation and discipline necessary to be
a winning team. In an hour of drills, making
the right throw to the right cut with the
whole team encouraging and giving advice,
every player will get far more work o key

skills than he/she would in the equivalent
time of playing. Mix up square, endzone,
huck, circle, stack and cut-back drills; if the
team lose their attention add press-ups or
laps for mistakes - it usually cuts them back
pretty rapidly. It is important that someone's
in charge and has prepared the schedule, in
their minds at least. The most experienced
players must lead by example and actively
help other players improve both disc skills
and understanding of the game.

clapham
mirsanzamperl

clapham - mirsanzamperl

When playing Ultimate at practice we
attempt to repeatedly generate highpressure situations. Rather than playing a
lengthy game to 17; we prefer to play
games to 3, or "make-it-take-it" (where a
team keeps the disc when they score - until
they score three in a row, when the losers
get 20 press-ups and 40 sit-ups). We often
devise games that do not involve many
pulls and the time they waste. As we
usually get more then 21 players we play
with 3 teams - winners stay on, losers run
laps and/or another 20 and 40; it generates
genuine competition throughout the
practice.
Having a team culture whereby not being at
practice is letting yourself and the team
down is a key factor that we believe
generates success. Repetition is the only
way to enhance unconscious understanding between combinations of players
and improve your team's decision-making.
převzato z časopisu Ultimatum
-- la Paga da Pasta
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Bayreuth

Bajrojt
Původně jsem napsal článek, o tom jak
mají v Bajrojtu (jak toto město interně
nazýváme) povedenou párty a jaká
pohodička je celý turnaj. Následně mi bylo
řečeno, že mám napsat hlavně něco o hře.
Nelenil jsem tedy, v původním článku jsem
vyměnil pár slov a tím vytvořil článek nový.
Omlouvám se tedy čtenářům pokud se
vyjadřuji poněkud kostrbatě.
Vězte, že Bayreuth je nedaleko za
hranicemi a cesta z Prahy zabere cca
4 hodiny podle toho jak se vám zrovna daří
navigace. Nám se celkem dařila, ale zkazilo
nám čas několik policistů, kteří trénovali
strašení nevinných turistů a tak jsme po
krátké přestřelce dorazili na místo asi
v 11:30.
Ubytování bylo už klasicky ve studentském
klubu a pořadatelé jako obvykle zajistili
obstojnou zábavu a jídlo.
Turnaje se zúčastnilo 12 týmu, všechny až
na nás byly z Německa, takže jsme se
rázem stali důležitými jako jediní zahraniční
hosté.
Hrálo se ve třech skupinách každý
s každým a podle pořadí ve skupině se
vytvořily další postupové skupiny po třech
týmech.
Na turnaj jsme přijeli v sedmi lidech což se
ukázalo jako ideální počet. Dobře si
zahrajete a příjemně se odrovnáte. Protože
jsme v týmu měli i tři holky podařilo se nám
snadno dodržet pravidlo jedna žena na
lajně.
Většina týmů hrála německý systém. Tři
handleři přibližně na stejné úrovni roztažení
po celé šíři hřiště. Následuje dlouhá mezera
a dva nabíhající hráči. Většina týmů má
tento útok zmáknutý celkem dobře, ale
několik týmů hrálo naprostou klasiku.
Zajímavé je, že proti tomuto typu útoku
jsme neviděli nikoho hrát žádnou speciální
;^]]
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obranu. Pokusili jsme se tedy vyvinout
vlastní systém obrany, který byl překvapivě
funkční, protože překvapil.
Při obraně házejících jsme bránili striktně
FM, všechny náběhy tedy museli jít
prostředkem hřiště a tím se zjednodušila
obrana nabíhajících hráčů. Obrana
házejících při odhodu ustupovala od
útočníka a tím znemožňovala náběh na
give and go. Hráč, který bránil prostředního
útočníka po odhodu také ustupoval a to
natolik, aby zmenšil úhel kam je možné
házet.
Obrana nabíhajících hráčů byla založena na
častém switchování. Jeden obránce bránil
náběhy dozadu do zóny a druhý si dal větší
náskok a bránil náběhy dopředu. Díky
velkému náskoku byl náběh dopředu velmi
obtížný a jedinou alternativou byl hod typu
over.
Přesto, že tento způsob obrany fungoval
docela dobře většina týmů vytrvala
u naučeného systému a nepokusila se ho
modifikovat.
Po prvním hracím dni následoval pivní
závod, kterého jsou i fotografie (i když
nevím jestli to někdo pozná). Mnohem lepší
fotografie se mi podařili na párty, ale
bohužel neprošly cenzurou. Pivní závod
nebyl založen na pití piva (to tam bylo spíš
pro tradici), ale na oblíbeném systému

Výsledky Bayreuth 8-9/12 2001
1. Erdferkel
2. Endzonis
3. Searching Woodpeckers
4. Hallunken
5. Prague 7
6. Gummibärchen
7. Ars Ludendi
8. Funatics
9. Max
10. Frisbee und Isolde
11. Endwurf
12. Götterdämmerung

/Marburg/
/Rostock/
/Sauerlach/
/Halle /
/Prag/
/Karlsruhe/
/Darmstadt/
/Hannover/
/Berlin/
/Bayreuth/
/Weichma/
/Bayreuth/

"vypněte si centrum rovnováhy a potom
běžte". Následovala párty.
Párty ve skleníku mezi kaktusy byla jako
obvykle dobrá. Kulturní program byl
založený na osvědčené hudbě a zlaté
tequile. Naštěstí náš tým měl optimalizovanou sestavu pro různé příležitosti
a tak se nám podařilo Němce trumfnout
i v několika ne přímo sportovních disciplínách.
Ratibor Líbal

Postřehy z Bayreuthu
Systém: 3 skupiny po 4, z nich pak 4
skupiny po 3 (dvě "horní" a dvě "dolní").
Podle pořadí v nich pak zápas o umístění.
První den jsme skončili druhý ve skupině po
pár vynikajících zápasech (např. s
Funaticsama). Druhý den dva vyrovnaný (!)
zápasy s Endzonis (o bod) a s Hallunken
(snad o dva), takže zápas o pátý místo. To
už jsme museli s RáWou odjet, takže to hráli
v pěti s třema holkama proti
Gummibarchen. Prý vyhráli, ale já jim to
nevěřím. To prostě v takové sestavě nejde.
Podle nich tedy skončili 5. Ale i 6. místo by
bylo super. Nebyli tam žádní vyslovení
hnojáci (snad kromě domácích nováčků),
ale ti lepší tam zas nepřivezli úplnou elitu,
resp. elitu zbořili na párty, jako Endzonis.
Mě hrozně potěšilo, že jsme hráli podle mě
dobře a žádný zápas jsme neprojeli úplně
jednoznačně. Pár se jich podařilo skvěle
obrátit. Kdybych si neobnovil zranění
kotníku, tak bych skákal radostí :-)
Honza Havel

kecky-hecky
Silvestrovský turnaj ve Vídni
Open
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Feldrenner - Mainz
Cota Rica - Rimini
Salutami 'Ntonio - Milano
Red - Leicester
Mucche al Pascolo - Bergamo
Upsadaisy - Vienna
thebigez - Vienna
Nice Try 2002 - Berlin
Searching Woodpeckers - Sauerlach
Storm - Bratislava
Mental Discorders - Bratislava
Craic - Dublin
Winona Raiders - Mödling
Spielvereinigung - Karlsruhe/Tübin
Catchup - Graz
Bradipi - Cesena
Standard Pleasure Unit - London
Wunderteam - Vienna
Flying Bisch' - PratoF
White Russian - Vienna
Spin - ViennaS
Frisbeestika - Fidenza
Spaccamadoni - Fano
Zacapa - Modena

Spirit of the game:
Storm - Bratislava
Women
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CUSB - Bologna
Tequila - Rimini
Milder Norden - Berlin
Mainzelmädchen - Mainz
Swiss Chicken - Zurich
Mucche al Pascolo - Bergamo
Yahoo - Vienna
Frisbienen - Vienna/Innsbruck
Mirine - Fano

Spirit of the game:
Frisbienen - Vienna/Innsbruck

Albert Slížek (na snímku)
prvorozený syn Martina Slížka, předsedy Disc
golfu u nás se narodil 20. 12. 2001 ve 14.10 h.
gratulujeme !!!

51cm a 3,96 kg
175cm a 92 kg
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Opět máme za sebou jeden výborný silvestr
a opět jako minulý rok byla
účast
"frizbíjáků" celkem vzato nevalná. Někteří
nahlásili dopředu že nepřijedou, někteří
oznámili svou neúčast takřka posledních pár
minut před zahajovacím ceremoniálem.
Ještě, že organizátoři jsou po předchozích
zkušenostech prozíraví a předpokládaly tyto
změny dějící se na poslední chvíli.
V letošním (loňském) ročníku se muselo
zvednout vstupné na 600 Kč, ale byla
zavedena poloviční sleva pro lidičky mladší
20 let. Škoda, že byla využita jen jednou.
Samozřejmě, že výše vstupného odradila
některé lidi, jejich škoda. Tyto osoby se už
v průběhu roku různě ohrazovali proti
silvestru a měli všelijaké připomínky, což
podle mého názoru byly jenom výmluvy na
pro ně dotěrnou otázku: "Jedete letos
s námi na silvestr?“ Takže se dalo předpokládat, že i přes některé ústupky organizátorů nepřijedou. V některých případech
se jednalo dokonce o celé týmy, jako např.
Pražská Sedma, Rollníci (kromě Kotouše)
atd. Zde se budu opakovat, jejich škoda. Ale
přese všechno, možná i díky vyšší ceně byl
zachován vysoký standard akcičky (kdo tam
někdy byl jistě ví co mám na mysli)! Pravda
je však taková, že každý si samozřejmě
může jet kam chce, ale potom by se možná
mělo uvažovat o změně názvu "frizbí"
silvestru v příštích ročnících.
A tak se nakonec netrpělivě čekalo na
příjezd některých "HOLLYWOODSKÝCH
STARS." Dorazili! To bylo slávy. A krátce po
nich zcela neočekávaně dorazila jedna
parta ze Sant Dominga, vostrá a ozbrojená.
Takže se do finále podařilo sál naplnit, ale
kdo ví jak to bude vypadat příště. Doufejme,
že se napříště změní postoj těch lidiček,
kteří letos (loni) nedorazili, protože to
opravdu byl a příště určitě zase bude, fajn
"Silváč".
Dovolte, abych na závěr popřál Všem, kteří si
dožili nového roku, mnoho dalších nových
roků.
cz.ert

ČALD a Prague Devils
Jan Filandr
KTV FEL ČVUT
Technická 2, 166 27 - Praha
6
filandr@feld.cvut.cz
www.cald.cz
02/ 64 40 803
Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00 - Praha 9
centerpr@bohem-net.cz
02/ 628 29 67
Pražská 7
Martina Zralá
Chodská 4
120 00 - Praha 2
p7@seznam.cz
Terrible Monkeys
David Průcha
Na záhonech 60
141 00 - Praha 4
dejfp@email.cz
SPLT
splt@seznam.cz
SK 92 + Krvinky
Vítek Grigartzik
Sportklub 92
P. O. Box 20, 407 01 - Jílové
vit.gri@iol.cz
0602/ 424 102
F.U.J.
marovo@volny.cz
Žlutá zimnice
Libor Saifrt
U lípy 25
155 00 - Praha 5
02/ 57 95 03 62
zlutaz@email.cz
Rollníci
http://frisbee.webpark.cz
maloch@centrum.cz
3SB
David Novák
Haškova 20
370 04 - České budějovice
David.Novak@cb.ds.mfcr.cz
038/ 347 04

za 2
Praha, Berlin, Dresden,
profil, a jiné zajímavosti.

Příští Past vyjde v březnu 2002. Uzávěrka je 14. 3. 2002.
-- la Paga da Pasta
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Frisbee Movie Awards

S pocitem, že mám letos vyhráno, si
odnáším 3m bílé a 2m modré látky. Doma
si spíchnu kalhoty, dyW na tom šití nic není
a jedem. Štěstí mi přeje. Sousedka je
švadlena a jejímu synovi se sesypal word.
Za nastříhání kalhot od jeho maminky mu
instaluji MSOffice2000 profesional edition a
už sedím za strojem a šiju a šiju a šiju. Šil
jsem jeden a půl dne. Slůvko spíchnout už
nikdy nebude jako dřív. Je 30. prosince ráno
a já mám zbrusu nové kalhoty. Už chybí jen
pásek a helma. Naštěstí nejsem jedinej kutil
u nás doma. Hlavní kutil je můj taWka a
podle zneužívám mechanismu, který mě
jako dítě vháněl slzy do očí.
(Já) Tatí, já bych potřeboval kousek plechu.
(Tatí, hlubokým hlasem) A na co zase? (Já)
Na takovou přesku, jako má Obelix. (Tatí)
Cóóóó, có je to zase za blbost. (Já) No, my
máme takovej jako karneval, teda spíš
Silvestr, jako měl Obelix víš. (Tatí) A jak to
má vypadat? (Já) No to je dobrý, ja si to
udělám, potřebuju jen ten plech. (Tatí, už je
načatej) No tak ukaž, jak to má vypadat. (Já)
No jako přazka, ale stačí jen jednoduše,
takhle to ustřihnu, sem dám řebík... (Tatí, už
ho mám) Takhle, to ne, přazka jakou měl
Obelix, vypadá přeci takhle, ukaž dej sem
ten plech.
Po obědě mám pásek i helmu a loučíme se
s Aničkou, která zjevně nechápe, co se ji

;^]]
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-- la Paga da Pasta

snažíme říct a vyrážíme slavit.
Cesta je příjemná, jedeme krásnou
zasněženou krajinou, všude plno nového
sněhu, motor přede, letní pneumatiky ve
sněhu neslyšně kloužou. Petra stále žije
nadějí, že nedojedeme a budeme se muset
vrátit. Za Prahou se už naděje vzdává a
jako bonus opíšeme celé Alles Gutte z
vánočního vysílání Radia Einc. Začíná se mě
zmocňovat slabé vzrušení. Ono to snad
letos zase dopadne.
Do Kyšic jsme přijeli za tmy, se všemi se
radostně uvítali a na chviličku se vrhli do
práce. Ta byla vystřídána ochutnávkou
všech druhů lihovin připravených na baru
na zítra, který ovládl Cherry Carlos barman
profesionál. Spontánní zábava v plném
proudu, krása nesmírná, smích se lepí na
paty. V šest hodin ráno s díky odmítám
Cinzano bianco s olivou i bez a ještě něco
už nevím co. Jdu se na zítřek pořádně
prospat. Vstáváme ve 12 a tak není divu, že
večer je tu co nevidět. Přesto žasnu. Žádny

2001

hoňky, všechno se to letos nějak stíhá,
scénky více-méně připraveny, sál vyzdoben,
bar nastartován. Tak to se snad ještě
nestalo. Asi se to už učíme organizovat.
A je tu sedmá. Vyháníme všechny barové
povaleče, protože čekáme celebrity z
Hallywoodu. A už jsou tady, jen namátkou,
přijíždí komisař Columbo, Mach, Šebestová
(ti samozřejmě z Kavčích hor), Big Lebowski,
nemocnice na kraji města s primářem
Sovou, Ejvy z Batmana a Robina, jakýsi
mlynář vypráví dokola svojí příhodu, slečna
Mráčková, pan afroameričan Luther, Tőna
Hluchoněmec alias Zutro, Forrest Forrest
Gump, skupinka mafiánů si přijela provětrat
fvoje fekové knífky, poblázněnej hipízák a
další a další limuzíny staví před hlavním
vchodem sálu.
Program právě začíná. Zahajuje ho pan
Forrest Gump. The life is like box of
chocolate, you never know what you gonna
get. Sotva dozněla tato památná slova
Forrestovy mámy, vlétlo odkudsi do sálu
peříčko. S peříčkem tam vlétl i
přerostej baleNák a různě okolo
něho poskakoval. Obsah jeho
sdělení mi zůstal utajen. Podle
mě by samotný peříčko úplně
stačilo, bylo by to i víc podle toho
filmu, ale kritizovat umí každej.
To scénka ze Starců na chmelu,
ta byla přesná, to jsem si moc
pochutnal. Krásny kluci s
kytarama, to zabere spolehlivě.
Další byl úryvek z filmu

Frisbee Movie Awards
Limonádový Joe a to Funebrácký blues. Ten
hrbatej šišloun byl fakt skvělej, úplně přesnej.
Sice Hogo Foga by pak už asi hrát nemoh, ale
na tohodle chromajzla byl snad zrozenej.
Slečinka byla taky moc hezká, ti dva by to mohli
dát klidně dohromady a bavit lidi. Další scénka
bylo to jejich slavný Alles Gutte. Docela dobrý,
jen se jim asi nedostavil jeden herec, tak to
musel vzít ten pitomej Obelix, ale k němu se
ještě dostanu. Nakonec to zvlád docela dobře,
bylo vidět, že ho ostatní podrželi. Co jsem teda,
ale nepochopil bylo vyhlášení nejlepší masky.
Podle mě, to bylo předem domluveny, jako
Slavík. Na pódium vylez ten hipízák ještě s
nějakou paní. Ta jediná asi nebyla v tom
spiknutí zapojená, protože mluvila tak nejistě,
jako kdyby ani neuměla pořádně česky. Ale
držela se, to se musí uznat. Hipízák, ten česky
uměl jak když bičem mrská a různě s tou paní
vtipkoval a uváděl ji do rozpaků, jenže ta se
nedala a vždycky mu to pěkně vrátila. Všimnul
jsem si, že hipízák často mrká nenápadně na
toho tlusNocha Obelixe. To mě jen utvrdilo v tom,
že je to připravený a ani mě už nepřekvapilo, že
nakonec Obelixe vyhlásil. Obelix se hned hrnul
na pódium a bylo vidět, že se s hipízákem moc
dobře znaj, chvíli plkali a pak začali tancovat a
nakonec se úchylové svlíkli úplně do naha. To
bych rád věděl, co jim za to dali, i když dneska
lidi pro slávu udělaj cokoli. To se mi už tolik
nelíbilo, radši bych byl, kdyby se svlíkla ta paní,
ale ta zjevně o ničem nevěděla. A najednou byla
půlnoc. Všichni vyběhli ven, kde si přáli,
pusinkovali se a vůbec se chovali, jako kdyby se
viděli poprvé nebo naposledy v životě. K tomu
stříleli rachejtle a mafiáni. A do toho všeho hrály
filmové melodie.
Po půlnoci se mi to taky líbilo. Vyhlíd jsem si tam
jednu pipinku, byla docela hezká, ale hlavně
cumlala pořád Cinzano a byla taková roztomile
připitá. Vyhlíd jsem si ji už dávno, jenže to se
kolem ni pořád motal ten tlustej Obelix. Ani

2001

nevím, odkud se tam vzal. Objevil se v půlce
plesu a hned na ni dělal voči. TeP se ale zdálo,
že je od něj pokoj. Tak jsem si k ní sednul na
bar a pěkně si s ní povídal a tancoval. Bylo to
příjemný, byla fakt moc roztomilá, taková
překvapivá, proč takovádle nemůže bej moje
žena. Kdyby byla, to bych se od ni už nikdy
nehnul. Kdyby, chyby. No a pak už nevím, asi
jsem usnul. Je mi to moc líto, protože se mi
moc líbilo mezi těmi lidmi, i když jsem ty herce
většinou neznal. Každej byl milej a uvolněnej
asi proto, že si mohl vypůjčit v kostymérně
kostým, kterej mu nejlíp seděl. Například jsem
si všim jedný takový hezký Marušky
v koženejch kalhotech, jak ji to slušelo. Chtěl
bych, aby si takhle ty herci mohly vypůjčovat
kostýmy každej den.
Ráno jsem se probudil
a věděl jsem, že jsem něco
zaspal a hodně toho
stihnul. Věděl jsem taky, že
to zase klaplo a že se zase
stalo to, v co doufáme, že
se stane a nevíme, co to je.
Věděl jsem, že uklidíme sál
a pojedeme domů a věděl
jsem, že domů je tady.
Fracki - Obelix

-- la Paga da Pasta
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• Lipsko • Fluid Druid • Braunschweig

V tomto směru naleznete:
V tomto směru naleznete:
• Frisbee movie Awards • Ohlédnutí za rokem 2001 • Clapham ultimate

2. 12. - získali plejeři Mar,ák, Dany a Pe,a 1 bod, který v tabulce není vyznačen. Asi se sešli a pak zase rozešli, protože byla zima.

V tabulce jsou pouze ti plejeři, kteří byli alespoň třikrát. Jedinou vyjímku dostal Jarry. Proč? Protože to je Jarryho golfový memoriál :)
1,0

12. Misha

-

10. Burton

-

11. Wacki

4,0

9. Bobo

3,0

8. Prcík

5,0

7. Cz.ert

6,5

6. Pea

2,0

5. Kamilka

8,0

4. Carlos

6,5

3. Dejf
2. Dany

-

1,0
4,0
3,0
5,0
2,0

9,0

1. Marák

10. 7.

3. 7.

plejer

2,0
5,0
1,0
3,0
7,0
4,0
6,0
-

17. 7.

-

-

-

1,0

2,0

3,0

-

5,0

-

-

-

-

1,0

2,0

4,0

6,0

3,0

-

8,0

-

5,0

-

7,0

-

-

7,0

6,0

24. 7.

4,0

31. 7.

1,0
7,0
2,0
4,5
3,0
4,5
6,0

7. 8.

3,0
8,0
1,0
6,5
6,5
10,0
4,5
9,0
4,5

14. 8.

1,0
2,0
3,5
5,0
6,5
8,5
3,5
10,0
6,5
8,5

28. 8.

5,0
9,0
4,0
10,0
2,0
1,0
6,0
7,5
7,5

4. 9.

4,0
3,0
2,0
7,0
6,0
1,0
5,0

11. 9.

2,5
1,0
5,0
4,0

2,0
4,5
3,0
1,0
4,5
7,0
6,0

-

-

-

-

-

-

-

2,0
7,0
6,0
4,0
4,0
4,0

7,0

Drazí přátelé, sportovci

-

5,0

8,0

-

-

7,0

5,0

8,0

4,0

25. 9. 30. 9. 12. 10. 13. 10. 21. 10. 28. 10.

Jarryho golfový memoriál
A je tu začátek dalšího, již
devátého, ročníku bájné a báječné
Pasti. Bossa Nova zas a znova
pružně rozšiřujeme a zužujeme,
měníme tvář a chvíli jsme stálí,
lenošíme a pak se zase snažíme
udělat pro Vás z tohoto časopisu
tolik potřebný vitamín, abyste milí
"Frisbee Yaci" neochuravěli nebo
se nedej bože nedověděli, že se
někde něco významného děje,
dělo či bude dít: Bum, bum, bum,
píp, píp, grrrr.
Vy naopak musíte býti silní a svěží
a vždy připravení čelit tomu tolik
toužebně očekávanému rozvoji
a rozmachu Frisbee v Čechách.
Jistě na sebe nenechá dlouho
čekat a smete tak každého, kdo na
to nebude připraven.
Toto číslo vydáváme zrovna
v době, kdy se jaro převaluje na
posteli a po několika týdnech
tvrdého spánku se potřebuje napít
a převalit na druhý bok, aby si
ještě mohlo chvíli snít, než spustí to
každoroční "zelené peklo". Mnozí
z Vás se již jistě těší, jak budou
v euforii pálit péřové bundy,
strhávat ze sebe oblečení, krátit si
vlasy, dělat z pohorek kristusky,
stříhat z kalhot kraťáky, párat z trik
rukávy (aby vyniklo vaše nové
tattoo) a pořád někam chodit
a jezdit a s něčím házet. Ale to je
ještě daleko, a tak si zatím můžete
uvařit čaj a přečíst Past. Pokud Vás
to první letošní nahlédnutí do
tváře jara příliš rozrušilo, tak si
alespoň naleštěte kopny nebo si
zkuste navézt písek do obýváku
a křičte: "Rimini!".
Dejf a Carlos

-

9,0

3,0

-

3,0

7,0

10,0

4,0

2,0

3,5

9,0

5,5

-

-

3,0

5,5

-

-

5,0

1,0

-

-

-

2,0

-

6,0

-

-

-

-

6,0

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. 11.

1,0
2,0
5,0
3,0
4,0

11. 11.

-

clapham ultimate - skogshyddans fk

-

-

-

-

-

9. 12.

79,5
80,0

4,0

2,0

18. 11.

71,5

5,0

5,0

4,0

60,5

9,0

6,0

5,5

53,0

8,0

-

3,0

38,5

3,0

1,0

5,5

28,5

6,5

4,0

7,0

27,0

-

7,0

2,0

23,5

-

-

-

12,0

2,0

-

-

5,0

-

3,0

-

5,0

-

-

1,0

6,5

98,0
103,0

23. 12. CELKEM

konečné pořadí
p o d z i m 2 0 0 1

golfista Mar1ák

golfistka Kamilka
golfistka Kamilka

-

-

golfista Dany

• srpen 3-11/2002 - WUCC- Hawaii
info: dejfp@email.cz

• květen 11-12/2002 - turnaj TM
CHRAST - ligový turnaj
info: www.brugge.com/freezzzbeezzz

• květen 4-5/2002 /belgie/
BRUGGY - Toms tourney
info: www.skyhawks.ch

• duben 20-21/2002 /švýcarsko/
WINTERTHUR - Sky Bowl 2002
info: www.ultilinks.com

• 28.3. 2002 - 1.4. 2002
RIMINI - WUBC (pláž)
info: filandr@feld.cvut.cz

• březen 16-17/2002 - turnaj PD
PRAHA - Frisbeer cup (již obsazeno)
info: www.discdevilstwente.nl/heaven/

• březen 9-10/2002 /holandsko/
ENSCHEDE - Devils heaven
info: www.airpussies.org

• únor 23-24/2002 - hala
BERLIN
info: gunk4@yahoo.de
ultimate 24 hodin nonstop
czech co-ed

• únor 23-24/2002 - hala
DRÁŽĎANY

Kam za létající
kultůrou

pokračování na další straně

-

problémků k překonání, ale ty se určitě
časem vyřeší samy. Přidávám ji do pytlíčku
k ostatním silvestrovským kuličkám, co si
valím před sebou, a vesele si piju čaj, jako
by se nechumelilo. 27. prosince slabě
chumelí a já pomalu šílím. Maska=0, Alles
Gutte=0, přistupuji k nejradikálnějšímu
řešení, jaké v těchto případech znám. Na
kus papíru si píšu plán, harmonogram. Na
první pohled je vidět, že situace není tak
zoufalá, když máknu, nic není ztraceno.
Dokonce se zdá, že když některé návštěvy
šikovně skloubím, ještě mi zbývá trochu
volného času. Hurá jedu na běžky na zimní
soustředění orientačních běžců. Tak a teE
mi už nezbývá ani minuta. Drobný technický
problém, Obelixovy kalhoty se sám
nevyřešil, nic mě přímo do nosu necvrnklo a
tak nezbývá než navštívit textilní galanterii.
Zde vzbudím soucit prodavaček svojí
nemotorností a pro jistotu sebou vezmu
Petru a Aničku. Miminko dělá divy a prodavačky mi vyberou solidní látku na kalhoty a
poradí kolik jí asi tak budu potřebovat.

-

zní: "A bude z toho scénka do Silvestra ?"
Promýšlím si různá témata na Alles Gutte a
nenávidím tu profláklou scénku. Tak co tam
dáme místo toho?, miluju Alles Gutte. Znám
stovky důvodů, proč je to letos tak těžký,
něco vymyslet a tajně, spolu s VíRou, vyznávám spontánní zábavu. A dny běží. Když
se někdo zeptá, nedělám překvapenýho,
dělám ustaranýho, zaměstnanýho, přetaženýho a snažím se vzbudit soucit, aby nikdo
nevinil mě, až letos žádný scénky nebudou.
Občas jako anděl se zjeví někdo a řekne,
hmmm... měl bych takovej nápad... Pozorně
poslouchám s hlavou na stranu, mručím,
překlápím hlavu na druhou stranu a zase
zpátky, pokyvuji. To vše nepokrytě, tajně
však jááásááám. Alespoň něco, třeba se to
letos zase podaří. A dny běží. Už jsou tu
Vánoce. Dárky, návštěvy a udělat masku. Na
scénky není čas, dočasná úleva. Rád bych,
ale prostě není. Nakonec pár andělů se
zjevilo, něco teda bude a zbejvá jen to Alles
Gutte a to vymyslím jen, co dodělám masku.
Masku jsem si letos vymyslel přenáramnou.
Obelixe. Věděl jsem, že tam bude pár

-

aneb jak jsem tentokrát proletěl do
nového roku.
Tak už po pátý před sebou valím kuličku
svých úkolů na Silvestra. Po pátý si říkám,
nejvyšší čas s tím něco udělat nebo to
udělat nestihnu. Po pátý nevím jestli se na
Silvestra spíš těším nebo spíš netěším. Po
čtvrtý věřím, že to zase dobře dopadne.
Letos jedu poprvé s Petrou, mojí milou
ženou, takže ani nečekám, že přijede
krásná neznámá nebo zjistím, jak je nějaká
známá vlastně krásná. Petře se navíc moc
nechce a neví, jestli se dokáže na
frisbíjáckým Silvestru bavit, když "máte
takovej divnej humor a vůbec někdy jste
milí a baví mě to s vámi, ale většinou jste
protivný a já vůbec nevím, jak se s vámi
bavit a ještě k tomu nemám pořád masku".
Uklidňuji ji veleúčinnou větou, ještě jsi tam
nebyla a už víš, že se ti tam nelíbilo a trvám
na svém, na Silvestra jedem do Malých
Kyšic. Zajímavé zahájení. Ale abych
nepředbíhal.
Můj úkol na Silvestrech jsou většinou
scénky. To je zajímavej proces. Začátkem
prosince začnu většinou dělat, že to nevím
a když se někdo zeptá, jestli už něco mám,
dělám překvapenýho, jako co něco? Přitom
však tajně okukuji Čundrkántryšou a snažím
se přijít na to, jak může Ivan vymyslet
každej tejden tolik blbostí. A dny běží. Jako
parazit se napojím na všechno jen trochu
zábavný, vtipný nebo jinak zajímavý.
Zásadní hodnocení mých životních situací

-

Silvestr 2001

13. Efča

Frisbee Movie Awards

14. Jarry

2001

Cena zůstává stejná - 300 Kč na 6 čísel.

Číslo 3/2002 bude posledním číslem, které ještě spadá do předplatného, které se platilo minulý rok.

Je čas si opět předplatit ;)

V tomto čísle naleznete:

• Berlin • Vídeň • Postřehy ze zahraničí

Kam za létající
kultůrou

Vážení přátelé, sportovci!
Tak sláva - jaro je tu! Je čas si vydezinfikovat
zasmrádlé kopačky, vyklepat loňskej bordel
ze zatuchlých, zmuchlaných a léty opotřebovaných dresů, obandážovat rozpadající
se kolena a jedem. Vlastně, přesněji řečeno,
běžíme. První trénink venku má své nezapomenutelné kouzlo. Jednou je to kouzlo
lehkého vánku, který Vám jen tak zlehka
načechrává disk jako by říkal: "Jsem rád, že
vás tu zase vidím". A jarní paprsky Slunce ve
Vás vyvolávají 5 měsíců skrývané pocity
štěstí. Jindy je to zase kouzlo bezohledného
větru, který se snaží urvat každý disk pro
sebe a odnést ho co nejdál. A jak se s ním
přete o každou přihrávku, neopomene Vás
ostře šlehat do tváře a jako by jste ho slyšeli,
jak se škodolibě usmívá a říká: "Tak Vás tu
pěkně vítám, milánkové". A na místo štěstí je
tu pocit marnosti, že nedokážete tomu
svému spoluhráči, který je od vás sotva
15 metrů, ani jednou přihrát.
Znovu tedy bude naše nonstop bdící oko
sledovat, vážit, rovnat a hromadit události
a každičký pohyb i toho posledního jedince,
který v Čechách zavadí o disk. Neslyšně se
mezi Vámi bude pohybovat naše hustá sí4
tajných agentů, dobrovolných zpravodajů
a lačných (ba přímo vlezlých až úchylně
dotěrných) fotografů dychtících po sebemenším záchvěvu hodného zaznamenání.
Následně zasedne velká redakční rada
(Cz.ert, Katy, Carlos, Kamilka a Dejf)
a připraví Vám každý lichý měsíc pozoruhodný, sportovním duchem a drzou
odvahou prodchnutý, výtvor. Výtvor, který
už má dost toho pubertálního stavu. A tak
společně s námi sní, jak mu Vy, naši bojácní a
nesmělí čtenáři, pomůžete dospět. Těší se na
to, jak mu konečně začnete posílat Vaše
dojmy, úvahy, názory, postřehy, poznámky,
dotazy a v neposlední řadě i báječné
fotografie, které se jistě chystáte pořídit na
některé z mnoha "Létajících akcích" této
sezóny. Tak nechejte létat své prsty po
klávesnici a …
… a trávníkům zdar.

czech co-ed

• duben 27-28/2002
HANNOVER

• květen 4-5/2002 /belgie/
BRUGGY - Toms tourney
info: www.brugge.com/freezzzbeezzz

• květen 4-5/2002 /německo/
KAISERSLAUTERN
info: s_hoehne@informatik.uni-kl.de

• květen 4-5/2002
HALLE

• květen 11-12/2002 - turnaj TM
CHRAST - ligový turnaj
info: dejfp@email.cz

• květen 18-19/2002
HEIDELBERG

CELKEM
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5. Mar/ák

1,0

4,0

5,0

6. Pe/a

3,0

2,0

5,0

7. Dany

1,5

3,0

4,5

8. Maruška

1,5

-

1,5

-

1,0

1,0

9. Wacki

/německo/

info: sven.lammers@iwr.uni-heidelberg.de

• květen 18-19/2002
ŽENEVA

/švýcarsko/

info: tarek.khouri@freesurf.ch

• květen 25-26/2002
DARMSTADT

/německo/

info: rsobich@aol.com

• červen 1-2/2002
BASILEJ

1. kolo ligy Golfu zřejmě Pardubice 27.04.:
We will have another "Discgolfový týden”
April 22-27, 2002 with a tournament on
Saturday the 27th at 10:00 a.m.
You are welcome to come play.
We would appreciate your supportive
attendance.
Mark

V době uzávěrky ještě nebyl znám termín ffinále ligy, který bude někdy v červnu.

10. 2.

7,0

/německo/

info: catrin@ultimate-frisbee.d

Jarryho golfový memoriál
3. 2.

/německo/

info: martin@schnitter.com

clapham ultimate - mir san zamperl

plejer

• duben 20-21/2002 /švýcarsko/
WINTERTHUR - Sky Bowl 2002
info: www.skyhawks.ch

dejf a carlos

1. Lu'a

CO JE TO ROZVOJ?

/švýcarsko/

info: freespeed@gmx.ch

• červen 1-2/2002
MUNSTER

/německo/

Rozvoj, 1. Fáze - školení učitelů TV
V první fázi - jaro - oslovíme školy v oblasti Ústí nad
Labem a Českých Budějovic a uspořádáme školení pro
učitele TV. NA tomto školení účastníkům zdarma předáme
některé materiály a disky pro výuku Frisbee na školách.
Asi měsíc po školení učitelů zorganizujeme ve
jmenovaných oblastech turnaj pro děti ve frisbee ultimate. Pravděpodobně poslední týden v červnu.
Stručný obsah školení:
1. Úvodní představení sportu
2. Házení a chytání disku - praxe
3. Video k házení a chytání - teorie + diskuse
4. Průpravná cvičení a průpravné hry s diskem - praxe
5. Video, taktika hry - teorie + diskuse
6. Hra - ultimate, soutěže - praxe
7. Závěr - předání materiálů - diskuse
Předpokládaná doba školení 8.00 - 14.00

info: fauth@uni-muenster.de

• červen 15-16/2002
NORINBERK

Pro rozšíření a propagaci frisbee ultimate a dalších sportů
s diskem byla vytvořena jedenáctičlenná skupina ROZVOJ, která má za úkol se v tomto roce pokusit
o zařazení výuky frisbee ultimate na školách a seznámit
s naším sportem širší veřejnost.
Celá akce má dvě části. První je zaměřena na školení
učitelů základních, středních a vysokých škol, druhou částí
je propagační akce, která by měla přilákat cílovou skupinu
budoucích hráčů (13-20 let). Propagační akce bude
probíhat vždy jedno víkendové odpoledne a její náplní je
ukázka hry, soutěže pro diváky, které by měla přilákat
(mimo frisbee) nějaká známá osobnost a oživit i vlastní
program.
Tým ROZVOJ vás tímto prosí o spolupráci na úvodních
propagačních akcích konaných v Ústí nad Labem
(18. nebo 19. 5. 2002, bude ještě upřesněno) a v Českých
Budějovicích (1. 6. 2002). Na obou akcích je potřeba
25 hráčů na ukázky hry, stačí se tam jen dopravit, 12.00
hod. začíná hra. Další 4 dobrovolníky hledáme na 8. 4.
2002 dopoledne na přípravnou akci v Benátkách nad
Jizerou. Zde je potřeba kromě umění hrát frisbee také
trochu schopnosti komunikovat s lidmi (dětmi)
a schopnost vysvětlit základní pravidla a techniku házení.
Nadšení dobrovolníci hlaste se na ultimate@wo.cz.
Kristina za skupinu ROZVOJ

/německo/

info: boris@drdisc.de

• červenec 8-13/2002
RIGA

/lotyšsko/

World Ultimate Junior Championship

• červenec 20-21/2002
ROSTOCK - pláž

/německo/

info: joern@endzonis.de

• červenec 20-21/2002
CHRUSTENICE - pravděpodobně
• srpen 3-11/2002 - WUCC- Hawaii

Všem Frisbeeyakům!!!!
Bryn (americký týpek hrající za TM, který byl ČALD
zvolen trenérem reprezentace) mě požádal, abych
vás jeho jménem oslovil a optal se, kolik z vás by
mělo zájem se scházet pod jeho vedením a vytvořit
bryn
tzv. "Travelling team", který by pozvednul úroveň
Frisbee u nás. Tedy nejedná se o novy team, který by hrál v lize a
nelze ho ani nazývat národním. Team by trénoval jednou týdně s
tím, že během prázdnin by bylo pár týdnu volno, a účastnil by se
několika letních turnajů. Odhodlání je důležitější než vaše hráčské
dovednosti a zkušenosti. Pokud si myslíte, že se můžete účastnit
KAŽDÝ TÝDEN a že umíte házet forehand a backhand, tak jste
vítáni.
Následuje několik věcí, na kterých bude team pracovat:
v obraně:
-účinná obrana markera
- pomoc markerovi z postranní čáry
- ohlašování "up"
- kdy a proč měnit postavení markera
- osobní, zónová, "stinger", "clam", "amoeba" obrana
- přebírání obrany "switch"
- krátké vstupovaníi do otevřené strany
- změna obrany během hry nebo během bodu
- jak hrát teamovou obranu
v útoku:
- lepší a bezpečnější dump
- jak prolomit těsnou "past", když stojíte u postranní čáry
- lepší klamání a hody do zavřené strany
- lepší náběhy
- útok na bázi "stack" a jeho variace
- evropský styl útoku a jeho variace
- kdy běžet, kdy jít a kdy stát
- jak používat "mismatch"
a nabízet nácviky: žebřík, bedna, malá bedna, swing, swing
(dovnitř a ven), swing (carleton drill), dobývání zóny, objetí (huck),
průlom do zavřené, trojúhelník s průlomem do zavřené, náběhy,
dumpy a samozřejmě nejen drilly ale i hodně hraní.
Absolutně nejdůležitější věcí je však závazek, že budete chodit
pravidelně jednou týdně!!! Využijte této příležitosti, že je mezi námi
někdo, kdo mádost zkušeností a je ochoten věnovat svůj volný čas
k povznesení standardu Frisbee u nás.
Vaše odpovědi či otázky posílejte přímo Brynovi na
wbrynperkins@yahoo.com (v angličtině) a nebo mě na
sroubekf@utia.cas.cz
Za Bryna Filip

ČALD informuje
Zápis z 9. schůze ČALD
Datum konání schůze: 20.3.2002
Místo: Restaurace U Čámrse
Přítomni: Petr Medek, Vít Grigartzik, Kristina
Klímová, Petr Schreiber, Jan Havel, Luboš
Passian
Omluveni: David Průcha, Martin Slížek,
Marie Borská
1) Ekonomika - MB stále neposlala
rozpočet mailem na ČALD, zůstává. Změna
podpisových vzorů je v běhu.
2) Repre - Bryn konzultoval s PM svoje
záměry s rozvojem repre. Nastíněny 3
možné varianty: trénink každý týden,
několik tréninkových víkendů či odpolední
soustředění pro zástupce týmů. Zařizuje
dále Bryn, patrně bude potřebovat pomoct
s organizací (dohoda hřiště atp). VG má pár
kontaktů na hřiště a sportovní areály možnost využití.
3) Termínovka ligy - bohužel stále nic
nového, dle pořadatelů ještě nelze určit
přesný termín Kněžic a Davle
4) Příručka: nutno dotáhnout, forma
distribuce:

PAST

a) vyjde v Pasti - zařizuje DP a PS
b) rozdá se týmům v Chrasti
c) bude na webu ČALD + info mailem
přes halo
5) VH ČALD - prodiskutovány stanovy ČALD
- navrženy změny v oblasti
a) usnášeníschopnost VH (pojem aktivní
člen)
b) upravit formulaci o jednání jménem
ČALD (zastupování)
c) zahrnout podnikatelskou činnost
Změny zpracuje VG. K bodu c) se nejprve
vyjádří MB a po té bude vše diskutováno
na další schůzi. Kvůli VH je třeba
kontaktovat KRK.
6) Finále ligy
a) Systém: 2 skupiny (horší, lepší), sobota
- zápasy 1h15 - 1h30 ve skupině, neděle
- zápasy o místo v každé skupině (1. a 3.
při 8mi týmech celkem). Trvání 1h45 2h15. Toto je první návrh, do příště
promyslet a odhlasovat.
b) Ceny: putovní pohár, medaile. Ostatní
ceny případně zajistí pořadatel. Do příště
zjistit možnosti - každý jak může, určitě
PS pohár a PM medaile.
7) Smysl a frekvence schůzí VR ČALD

2/2002

Smysl mají, po mailu se vše nevyřeší.
Rozvněž slouží jako kontrola provedení
úkloů. Frekvence dle potřeby (období ligy,
roku) v rozsahu 4-8 týdnů.
8) Ostatní
Hřiště ČALD - na Spartě zřejmě jen v případě
spolufinancování, při realizaci nutné jednání
na magistrátu hl. m. Prahy. Tip na hřiště na
Císařské louce.
Sponzoring - jednání proběhne až v pátek,
zatím nic nového
9) Rozvoj
KK přepošle ty zápisy ze společných schůzí
rozvoje, které nebyly zaslány i na ČALD. Do
budoucna kopie zápisů na ČALD.
Zkušební akce pro veřejnost proběhnou 18.
či 19.5. v Ústí nad Labem, potom 1.6. v
Českých Budějovicích s rozpočtem 300 000
Kč. Pak budou vyhodnoceny a bude zvážen
další postup.
Další schůze 23.4. 2002, 19.00h..
Zapsal Mé a

Retro Foto - Prague Devils

frisbíjový občasník
Ředitelé a Vydavatelé:
dejf & carlos

Redakční rada:
sálovky

Redakce děkuje:
zatuchlým halám

ter
Sprin
ral a
02
Gene
4. 20
Copy
zí 4.
tiskne
vychá
past
ks
d 60
nákla

Jazykové korektury:
kamilka

Naše emajlová adresa:
dejfp@email.cz
carluzo@email.cz

Předplatné pro ČR a SR:
David Průcha
Na záhonech 60
Praha 4, 141 00
Telefén: 02/41 48 27 49

Foto:
dejf /tm/, kamilka /jgm/, internet

-- la Paga da Pasta

[1]

;^]]

Praha

Jednodenní výzva
Na první pohled to bylo jedno obyčejné
setkání jedné lednové neděle. Ale na
druhou stranu to byla neděle, která by
mohla vést k trochu zářivější budoucnosti,
k určitému rozvoji a třeba i posunu Ultimate
u nás. Ultimate je v halách podstatně méně
oblíbenější než na zelenajícím se trávníku,
kde si večer seberete ten svůj disk
s vybledlými barvami od slunce a hupsnete
s ním do stanu. Naproti tomu v hale s ním
tak můžete akorát hupsnout do
gymnastického sálu a prohlížet si tam tu
svoji zimou vybledlou tvář ve spoustě
zrcadel. Ale co naplat, žijeme v takových
klimatických podmínkách a tak proč brečet,
když by se toho dalo i trochu využít.
Některé teamy již určitě zažili, jak počet lidí
v teamů nezadržitelně roste a mačká se v
těch potem zatuchlých halách s nadějí, jaká
že to bude parádní letní sezóna s takovou
základnou. Ale ejhle, když všichni ti kdo už
někdy zažili ten slastný okolíkovaný pocit
na svých nohou, čekají na prvním
dubnovém tréninku a jen smutně přihlížejí
jak se všechny zimní naděje rozplývají jak
bubliny a stačilo by jen trefně poznamenat
"Apríl." Všichni se pak ptáme, co že jsme
udělali špatně a proč je to zase v těch
stejných kolejích, které vedou do té proklaté
země Sedmi statečných.
Možná by jsme se k tomu mohli postavit
tak nějak "mužně" a naopak té převažují cí
;^]]
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-- la Paga da Pasta

tmy a zimy využít a začít k zimní sezóně
přistupovat se stejnou důležitostí jako k té
letní. Nebrat tu nucenou zimní přestávku
jen jako melancholické vzpomínání, ale vzít
na vědomí, že Frisbee se točí i pod
střechou, i když jak všichni víme, to naše
obíhaní a pobíhání kolem disku je přece
jenom trochu odlišné od toho na větrem
profouknutém širém prostoru. A tahle
neděle naznačila směr, ne žádné konečné
řešení, jen směr který by nám mohl ukázat
cestičku a vnést do toho zimního lenošení
přece jenom trochu vzruchu a aktivity.
Udělat takovéto jednodenní skotačení
každý "halový" měsíc a na konci
(v březnu) to zakončit Halovým
mistrovstvím republiky (tak, jak se tomu
děje v cizině). Třeba by tahle pravidelná
malá setkání přinesla trochu svěžího
vánku, na který všichni tak čekáme.
Nejdůležitější by to ale podle mě bylo pro
ty nadějné bubliny, které k vám přiletí
v zimě, když hledají nějaké to potěšení
a trochu pohybu. Nenechat je jen házet, ale
dovolit jim také nahlédnout do té spletitosti
téhle létající hry, aby je to buP odradilo
ještě dříve než je zasáhnou první jarní
paprsky nebo aby je to navnadilo a posléze
vyvedlo z těch stísněných prostorů, kde se
jim zdá, že nemůžou dýchat a pořád do
někoho vráží, do prostorů ohraničených jen
dvěmi bílými bránami. Protože čím více
budou hrát uvnitř, o to větší šance je, že se
za těch prvních jarních paprsků budou

Riegrovy sady 13. 1. 2002
Prague Devils
Terrible Monkeys
Žlutá zimnice
FUJ
Prague Devils
Žlutá zimnice
Prague Devils
Terrible Monkeys
FUJ
Žlutá zimnice
FUJ
Prague Devils
FUJ
Prague Devils
P7
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FUJ
P7
SPLT
Terrible Monkeys
SPLT
P7
P7
SPLT
Žlutá zimnice
Terrible Monkeys
P7
Žlutá zimnice
SPLT
Terrible Monkeys
SPLT

konečné pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prague Devils
F.U.J.
Terrible Monkeys
Prague 7
Žlutá Zimnice
SPLT

Berlin
s vámi pobíhat po hřišti s diskem v ruce
a nadávat na to, co všechno dovede vítr.
Ale v současné době těch příležitostí u nás
moc není a ne všichni hned pojedou si to
vyzkoušet do zahraničí, a navíc na celý!!!
víkend :)
Nikdy se Ultimate uvnitř nevyrovná Ultimate
venku, ale koho to baví uvnitř, pokud má tu
možnost si to vyzkoušet, tak to bude chtít
zkusit i venku.

Ahoj lidi,

Asi jsem zklamal všechny ty, co čekali
podrobný popis jak ten jednodenní turnaj
probíhal. Tak snad jenom stručně: 6 teamů,
hra každý s každým po 20 minutách. Nikdo
nikoho nepřekvapil, moc nových tváří jsem
neviděl. Snad příští rok. Ještě poděkování
Fujům, že to vymysleli a zařídili.
carlos

Tak jsme se vrátili z Berlína…. Bylo tam
nádherně. Do poslední chvíle jsem sice
nevěděl, jak a kdy jedem, ale to se ještě ve
čtvrtek večer vyjasnilo. Bylo to naprosto
jasný. V pátek na Florenci nás - Stroma,
Máru a mě, Joe nabere a frčíme nach Berlin.
Sešli jsme se celkem v pohodě a čekali
jsme na Joea. Ten se přiřítil, lehce minul
silnici ( tak strašný to zase nebylo ) a začali
jsme nakládat. Jeli jsme sice čtyři, ale auto
bylo narvaný po střechu. Ještě jsme někde
za Prahou natankovali a už jsme frčeli dál.
Po cestě jsme se rozhodli, že natankujeme
ještě před hranicemi v Teplicích. Při
tankování jsme zjistili, že se nám lehce
žhaví přední kolo, asi z toho, jak Joe v Praze
najel na chodník. Ale v pneuservisu se nám
na to mrkli a jeli jsme dál.
Většinu cesty jsem prospal, tak si pamatuji
až Berlín a klub, ve kterém jsme spali. Přijeli
jsme asi v půl devátý a byli jsme tam první.
Protože jsme byli moc unavení, tak jsem šli
celkem brzo spát.
Druhý den jsme dorazili do haly a první
zápas jsme nevládli vůbec podle našich
představ. Prohráli jsme asi o dva body.
Nemrzí mě tolik prohra, o které vím, že je
nevyhnutelná, ale tohle bylo víc smůly, než
jsme si zasloužili. Po zpětném posouzení
myslím, že jsme špatně zvolili střídání
a nikdy se nás nestačilo sehrát pět alespoň
na dva body. To střídání bylo asi největší
překážkou. Na další zápasy jsme proto
zvolili dvě pětky, které se po dvou bodech
střídaly. Bylo to daleko lepší. Další zápas ve
skupině jsme vyhráli a s napětím jsme
čekali na poslední v základní skupině. Ten
jsme projeli a protože si přesně nepamatuji,

s kým to bylo, tak k tomu nic nepovím.
Po základní skupině, kdy postupovali dva
nahoru a dva dolu, jsme nejlépe mohli
dopadnout třináctí.
Byl to sice indoor turnaj, ale i tak venku
bylo nádherně a když jsme hledali něco k
snědku, tak jsme se příjemně prošli. Večer
byla párty, ale nějak jsem ji zaspal. V neděli
nás čekaly poslední zápasy a to musím říct,
že jsme je všechny vyhráli, i když jsme se
občas dobře potrápili.
Takže jsme nakonec skončili třináctí, resp.
první z druhý půlky.
A protože nejsem moc na názvy týmů a už
vůbec si nepamatuji skóre zápasů, je nad
mé síly, když vím, že finále hráli Mir San
Zamperl ( nevím, jestli to píšu správně ), ale
už nevím, s kým.
Rád bych v souvislosti s Berlínem zmínil
akorát malou drobnost, že přes hranice
jsme našeho oře tlačili a nevím, jestli tomu
celníci věřili, nebo ne, ale došel nám
benzín.
Celkově se turnaj povedl. Beru ho jako
jednu velkou zkušenost a pokud bych jej
měl ohodnotit ( 1-5 ), pak by u mě dostal
jasnou dvojku.
O několik dní později jme vyráželi do Vídně.
Nechci se rozepisovat, to nechám na jiných,
ale jen bych chtěl podotknout, že v základní
skupině jsme opět nepostoupili vzhůru, ale
dolu. V dolní skupině jsme opět všechno
vyhráli. Jestli vidí někdo podobnost
s výsledky v Berlíně, tak se určitě neplete a
to je to, co náš tým může nejvíc trápit.
Začátky nám prostě nejdou. Doufám, že to
prolomíme na Frisbeer Cupu. Uvidíme.
Jirka - tentokrát už FUJ
-- la Paga da Pasta
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F. U. J.
K a t e ř i n a

S v o b o d o v á

Slečna, sportovkyně, studentka, novinářka, fotografka
a průvodkyně s roztomilým, odzbrojujícím úsměvem,
softballovými podkolenkami a krátkým takřka chlapeckým sestřihem. Svobodná, toho času žijící v Bráníku
a hrající za F.U.J.. Kateřina Svobodová. Od příštího čísla
bude naší redakční kolegyní a tak jsme využili poslední
příležitosti a položili jí pár jednoduchých, notoricky
známých otázek!

Jak si se k frisbee dostala?
Od malička jsem se motala na nějakém
hřišti. Dlouho jsem hrála softball. Takže
když jsem s tím skončila, objevila se v mém
životě mezera, kterou bylo nutno vyplnit.
Řešení přišlo hned. Bára Prahlová, má
dlouholetá kamarádka a bývalá členka FUJ,
mě pozvala na Letnou a házela po mně
diskem tak dlouho, až mě přesvědčila. Je
paradoxem, že já dnes přemlouvám Báru,
aby se na nás přišla podívat a alespoň si
zaházet, když už nemá čas hrát. Letos
v létě to budou dva roky, co frisbee hraju.

slowpitchová liga složená převážně ze
softballových veteránů. Loni jsem hrála
a chtěla bych i letos.

Proč jsi přestala hrát softball?
Možná to bude trochu v rozporu s mou
první odpovědí, kde se prohlašuji za
bůhvíjakého sportovního nadšence, ale
přestala jsem, protože toho bylo víc než
jsem chtěla unést. Hrála jsem v 1.lize za
tým, který se pyšní titulem Mistr České
republiky, a ne neoprávněně. Výsledky týmu
byly skutečně výtečné, ale byla to dřina
a spousta času stráveného na hřišti. Trénink
osm dní v týdnu, zápasy každý víkend.
Místo ruky jsem měla pálku. Některé
spoluhráčky tím žily, já ne. A proto jsem se
nezlepšovala. Proto jsem nehrála v tolika
zápasech. Proto jsem odešla. I když ne tak
docela. Před rokem vznikla v Praze

Čeká nás jarní část ligy 2001/2002, jak
vypadá příprava tvého teamu?
Společně trénujeme jednou týdně
v tělocvičně. Těch tréninků se kromě FUJů
pravidelně účastní i hráči z jiných týmů.
Často tam vídám lidi, které vůbec neznám.
Neodsuzuji to, ale tento fakt nám do jisté
míry brání se spolu sehrát. Na dvouhodinovém tréninku většinu času hrajeme,
méně nacvičujeme drily. Samozřejmě, že
trénovat jednou týdně nestačí, a proto se
každý z nás připravuje ještě individuálně běhání, házení na Kampě, případně
trénování s jiným týmem. Alespoň tak se
o tom mluví. Do jaké míry se tato teorie
uskutečňuje v praxi, to vám neřeknu. Další
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Předpokládám, že si určitě vzpomeneš
na svůj první turnaj - co na tebe
zapůsobilo?
Svůj první turnaj jsem odehrála v Kněžicích.
Ani ne tak zapůsobilo, jako mě spíše udivilo
to, že ač jsem byla trénovaná v názoru, že
náš tým je neporazitelný, neumístili jsme se
ani v první trojce. Alespoň si myslím? Už si
moc nevzpomínám.

formou přípravy jsou zahraniční turnaje.
"Nejlepší způsob, jak se zlepšit, je účastnit
se tolika soutěží, kolik to jen jde," říká náš
David, a proto jezdíme na zahraniční
turnaje. Letos už jsme byli v Berlíně a ve
Vídni a plánujeme Wintertur a Rotterdam,
který se ovšem kryje s turnajem v Chrasti,
tak nevím, jak to dopadne. Nedílnou
součástí naší přípravy je posedávání po
hospodách u sklenice piva, čímž se
odvolávám na pivní závody. To nám jde,
myslím, celkem slušně.
Proč jsi se v poslední době vzdala účasti
na několika turnajích a části zimní
přípravy?
Protože mi koleno vypovědělo službu. Úraz
jsem si pravděpodobně způsobila během
horských radovánek ve Francii. Nebylo moc
sněhu, překvapivě, a vidina dalších dnů
strávených sjížděním té samé sjezdovky
(totiž pouze jedna, při daných podmínkách,
odpovídala mým lyžařským ambicím :-) mě
příliš nelákala. Rozhodla jsem se tedy pro
malý experiment a podruhé v životě se
postavila na snowboard. Jak už jistě tušíte,
nezvládla jsem to. Ruply vazy, ruply nervy...
I když na turnaji ve Vídni jsem hrála. Ale jen
pár zápasů, než mě to zase začalo bolet.
Snad to bude do začátku sezóny zahojený.

Pokud je mi známo, tak Prague Lions spolu
hrají fotbal. Takže sehraní jsou. Navíc team
je složen převážně ze zkušených hráčů,
kteří mají už nějakou tu sezónu za sebou.
Mají nahráno a to je velké plus. Ale totéž se
dá říci i o Monkeys nebo Devils. Pak mě
napadá jediné vysvětlení, mají psychicky
navrch. Hrají s větší sebejistotou, což může
být i proto, že tam jsou cizinci. V případě
FUJů je to jiná, my jsme team mladý
a pořád se ještě učíme. Seběvedomí nám
ale rozhodně nechybí.

Backhand nebo forehand? Nebo radši
Over?
Pokud chcete vědět, který z těch hodů mi
nejvíc vyhovuje, pak odpovím forehand.
I když k dokonalosti má ještě hodně
daleko. Při hře používám nejčastěji dump.
Co máš ráda a co ti vyloženě vadí na
Ultimate?
Vzhledem k mému dlouholetému působení
na softballovém hřišti mi nezbývá než
srovnávat. Už jsem výše uvedla důvody,
které mě vedly k opuštění softballu. Tento
sport je u nás oproti Ultimate daleko
rozšířenější a prostředí softballu je tudíž
mnohem soutěživější. Dostala jsem se do
bodu, kdy to pro mě přestala být zábava,
potěšení a musela jsem se čím dál více
nutit tam vůbec chodit. V případě Ultimate
je to docela jiné. Jsou tu i jiní lidé.
Srdečnější, přátelštější. Ta hra má jakýsi
"spirit". To se mi líbí a jsem překvapená,
když někdo na otázku proč přestal hrát
frisbee odpoví, vy jste moc soutěživí, už
vám nestačím. Asi to záleží na povaze
a osobní zkušenosti každého. A co mi vadí?
Že Ultimita existuje v povědomí většiny
Čechů, a tudíž i mých kamarádů, jen jako
jednoduchá hra, jejíž náplní je honit se za
kusem plastu. A marně jim vysvětluju, že
fotbal se v mnohém neliší.
Čtyři poslední ligové rocníky vyhrál tým,
který spolu vlastně vůbec netrénuje - jak
je to vůbec možné?

Ptáme se vždy a nevynechám to ani teI
- co je pro tebe Spirit Of The Game?
Něco, co dělá z Ultimate vyjímečný sport
a co k němu neodmyslitelně patří. Měl by
se vyhlašovat na každém turnaji a hráči by
měli o jeho získání usilovat stejně jako
o vitězství v lize. Pakliže Spirit znamená hrát
v pohodě, bez urážek a faulů, bez kterých
se ovšem některé teamy na cestě k vítězství
neobejdou, pak by se mi hrozně líbilo získat
prvenství v obojím zároveň. Stalo se to
vůbec někdy? Většinou Spirit získají teamy,
které figurují někde na konci výsledkové
listiny, jako takovou cenu útěchy.
Hraješ radši ve smíšeném (Coed., Mix)
nebo čistě holčičím teamu?
V čistě holčičím teamu jsem ještě nehrála,
pokud team FUJů nepovažujete za
zženštělý. Pravda, trochu citu do hry by ti
naši borci mohli občas přidat. (Tímto je
zdravím). Nevadí mi hrát ve smíšeném
teamu, i když jsou situace, kdy se jako
hráčka cítím hendikepovaná. Podle mého
názoru nezáleží ani tak na pohlaví, jako
spíš na herních schopnostech. Třeba se mi
jednou podaří přesvědčit pány hráče, že
dokážu disk posunout stejně dobře jako
oni.
Máš nějaký svůj vlastní sportovní cíl?
Ovšem. Naučit se na snowboardu, ještě
alespoň jednou zkusit windsurfing, sjet
divokou řeku, projet se na koni, zajít
konečně do bazénu v Podolí, když to mám
k němu teP 10 minut pěšky, protlačit do
zóny co nejvíc disků.

C z . e r t ů v
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Trenér! Trenér! Trenér!
Chci vám napsat něco, co jsem si pořádně
uvědomil až teprve nedávno při jednom
rozhovoru. Chci vám napsat o tom, že ten
člověk, co seděl vedle mě se mění v jednu
chvíli z kamaráda na trenéra. Na člověka s
nějakými zkušenostmi. A záleží jenom na
mne jak toho využiji. V tento moment se
pravděpodobně dělíme na ty kteří, ten
sport berou vážně a na ty, kteří ho mají
jenom jako doplněk. Je to snadno poznat
jak při tréninku, tak hlavně při zápasech.
Jsou to ti, co stojí skoro celý zápas zády a
povídají si, nebo si navzájem vyměňují
telefonní čísla a podobně. Při tréninku
neposlouchají a potom tam běhají jen tak
nazdařbůh a spíš překáží ostatním. Možná
je to baví, ale jde o to jestli to taky baví i
ostatní. Možná by si měli uvědomit, co
chtějí v ultimate dokázat. Tedy jestli vůbec
chtějí pomoct zvednout team výš a něco
dokázat.
Mezi těmito lidičkami mám pár dobrých
známých a mám je rád. Vím, že je nemůžu
do ničeho nutit a už vůbec je nechci nutit
do něčeho, co sami nechtějí. Oni musí
sami vědět nejlépe, co je pro ně prioritou.
Bohužel, jedním z problémů Ultimate nás,
je jeho malá členská základna. Takže
teamy nemají dostatek hráčů a tím pádem
si trenér nemůže moc vybírat koho postaví
na "lajnu". Pak třeba musí použít hráče,
který sice hraje dlouho, ale hře se stále
nedostal "pod kůži", nebo úplného nováčka. A také mezi spoluhráči odpadá
i soutěživost, protože ví, že když pojede na
turnaj tak si určitě zahraje. Sami víte, jak to
vypadá, když počítáte lidi co pojedou na
turnaj a zjistíte, že je vás pořád málo nebo
je vás tak akorát a budete hrát bez
střídání. Doufejme tedy, že se akce Rozvoj
povede. Zatím ale apeluji na lidičky, kteří
se v tomto článku poznali, aby alespoň na
chvíli přeměnili Kamaráda na Trenéra.
cz.ert

A co děláš pro to abys ses k němu
přiblížila?
Učím se házet a pořídila jsem si plavky.
Děkuji za rozhovor!
Dejf
-- la Paga da Pasta
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Zprávy ze zahraničí
Posledních několik měsíců hraju za
Exeter University Team zvaný Uriel. Je to
studentský tým hrajcí převážně v hale,
venku hrají jen na jaře cca 2 měsíce. Trénují
třikrát týdně, z toho jednou je trénink určen
pouze pro A tým. Jinak všeho všudy v týmu
je něco málo přes 20 lidí, i když většina z
nich má zatím jen malé zkušenosti. V Atýmu je 7 - 8 výkonnostně vyrovnaných
hráčů - tak akorát do haly.
Jak už jsem se zmínil, většina z hráčů se
dostala k Ultimate až tady na univerzitě, je
tu pouze jeden hráč který se zůčastnil EUCC
- jako junior. Tréninky probíhají většinou
dost podobně a hlavní část zabírá samotná
hra, a to i když máme dvouhodinový
trénink. Drilly využívají jen málo a dost
často to jsou ty samé, které navíc, dle
mého, se příliš nezaměřují na techniku
hodů nebo přesnost, navíc vůbec nenavozují herní podmínky nebo\ se prováddějí
vesměs bez obránce. Další neřestí většiny
hráčů je chytání zásadně do jedné ruky, což
je nejspíš způsobeno hraním v hale a tím
pádem absencí vnějších vlivů. Bohužel to
hodně rychle okoukají i nováčci a tak
většina z nich sotva hodí, ale zkouší chytat
do jedné ruky. Nicméně těch pár lidí
z A týmu má svou ruku docela dobře
naučenou chytat a tak jim disk při tréninku
vypadne jen zřídka, jiné je to pak při
opravdovém zápase. Trénink A týmu je o
poznání intenzívnější, i když jeho skladba je
totožná.

blue arse flies - cus bologna
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blue arse flies
S tímhle týmem jsem se zúčastnil zatím
dvou open turnajů, o kterých se vám právě
chystám něco napsat. První z nich se konal
v Bristolu a ten druhý ve Weston-SuperMare o čtrnáct dní později.
Bristol ačkoli open turnaj, byl pořádaný
studenty a valná část týmů byla taktéž
studentských. Předem upozorňuji, že tento
turnaj byl naprostým debaklem, a\ už
organizačním tak i herním. Turnaje se
zůčastnilo 16 týmů.
Vyjeli jsme v jedenácti lidech, dorazili do
"haly" a málem padli na prdel. "Hala" byla
původně nejpravděpodobněji tovární halou,
předělanou na sportovní, a to tak že se tak
před deseti lety vyměnila podlaha vyházely
stroje a navezlo se sportovní nářadí.
Podlaha byla špinavá, stěny khaki barvy,
světlo mdlé - oranžové pouliční lampy,
nebylo vidět ani ve dne. Hrálo se na dvou
třetinách haly, které byly rozděleny na dvě
pidi hřiště se dvěma pidi zónami. Rozměry
se mohlo blížit rozměrům basketbalového
hřiště se závěsem hned za lajnou, zóny tak
dva kroky široké.
Další překvapení se ukázalo v podobě
hrací doby. V sobotu jsme měli na
programu 5 zápasů z nichž každý trval
neuvěřitelných 13 minut, za kterých jsme se
v těch 11 lidech samozřejmě nestačili ani
zadýchat a byl konec. Po uplynutí času je
konec, a když říkam konec tak to tak
opravdu bylo, žádný dohrání bodu, žádný
"ještě tři hody" prostě vám soupeř podal
ruku a šmitec. A jak jsme hráli? Jako na
podprůměrným tréninku: buchtičky, pará-

dičky, výklus, vlažná obrana a pak jsme byli
překvapení, jaktože těm to tak jde a nám
ne! Další rozebírání naší hry by bylo
plýtváním papíru. Druhý den nám organizátoři, jak by řekl FUJ-Mára: "dali
čuchnout" k normálnímu Ultimate. Dvě
hřiště se slily do jednoho velkého navíc
jsme obdrželi časový bonus 4 minuty.
Bohužel jsme si za těchto podmínek zahráli
pouze jeden zápas. Nakonec jsme skončili
na 8 místě, což vůbec není důležité. Jen
jsem ještě na tak hrozným turnaji ještě
nebyl, byl jsem z něj úplně otrávenej
a pochyboval o tom, že bych se tady ještě
někam na nějaký turnaj mohl vydat.
Za čtrnáct dní se konal další turnaj,
Weston-Super-Mare, a byl jsem ujištěn, že
to bude uplně něco jiného, větší hřiště, lepší
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Blue Arse Flies
SNOAP
Sharks
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Discult
Uriel
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Mr Men (Plate Winners)
BAF Too
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Uriel II
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Spirit of the Game:
SNOAP

Weston-Super-Mare
hala, lepší týmy, protože to měla být
kvalifikace na halové mistrovství. Nechal
jsem se ukecat. Navíc tam mělo jet jen
sedm lidí do A týmu a zbytek do B. To se
mi líbilo. Nakonec jsme vyjeli jen v šesti,
protože kapitán dostal ve čtvrtek v hospodě
do držky, horní ret mu čouhal až před nos,
chyběly mu dva zuby. Docela jsem se už
zase těšil a hlavně jsem byl zvědavej,
protože se kluci chvástali jak hráli týden
před tím na studentském mistrovství, kde
skončili 11. Hala byla opravdu moc pěkná,
dokonce byla i docela dlouhá, o něco míň
než házenkářské hřiště. Zóny sice kratší než
jsme zvyklí u nás, tak tři kroky. A týmy, taky
dobrý, prý tenhle jihozápadní region je

opravdu schopné se eliminovala většina
hloupých chyb, navíc člověk na střídačce
nevychladnul. 3. Délka hry se blížila
30 minutám, takže pokud se úplně
nepovede začátek, nebylo ještě všechno
ztraceno. 4. Větší klid a rozvaha při hře,
zodpovědnost, pro kluky to byl už čtvrtý
turnaj v řadě, a bylo to znát. Buchtičky lítaly
minimálně, v útoku jsme byli trpěliví, střídali
jsme obranu zónovou s osobní. S finalisty
jsme hráli vyrovnané zápasy, ale nakonec
to nestačilo na lepší než 6. místo celkově,
tedy první nepostupový, smůla.
Bylo zajímavé, že na prvních dvou místech
se umístili "staříci" a až za nimi byly čtyři
týmy, který měly hráče ne starši než 25 let,

nebyli na hřišti křičeli na ty co na hřišti byli.
A tak když se střetli "Staříci" proti "M" bylo
se na co koukat a porovnávat. "MlaPasové"
uplatňovali většinou osobku, ale měli proti
zóně dost potíže. Tím, že nemohli uplatnit
rychlost, tak se vůbec nemohli dostat do
varu. Bylo to, jak kdyby se dusili v papiňáku,
"Staříci" jim rozestavením po celém hřišti
znemožňovali náběhy do volných prostorů,
a tak se stávalo, že to "MlaPasové"
nevydrželi a narvali do zóny overa, který
byl nezřídkakdy sražen. Útok "Staříci" byl
i při osobce podobný jako proti zóně, dva
až tři u disku a zbytek nabíhal. Nebylo kam
spěchat, nebo\ pokud se nepovedl rychlý
bod z brejku, bylo hodně těžké se ho

blue arse flies - cus bologna
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jeden z nejtěžších v Anglii vůbec, myšleno
v halovém ultimate, většina týmů v okolí
Londýna a střední Anglie se do haly moc
nežene. Z našeho regionu se 5 nejlepších
týmů kvalifikovalo na Mistrovství.
Hráli jsme asi tak o 150%lépe než
v Bristolu, zpočátku jsem vůbec nechápal
v čem to bylo. Tak např tým, se kterým jsme
v Bristolu remizovali jen taktak, jsme
vyprovodili s 8 bodovým rozdílem, porazili
jsme i vítěze z Bristolu, je pravda, že jim
ještě po sobotní party táhlo z pusy. Když
jsem tak o tom přemýšlel, tak tam bylo
několik faktorů, který ovlivnily tuhle změnu:
1. Hala která je dost podobná té, co v ní
trénujeme, dostatečně široká i dlouhá.
2. Počet lidí, tím že se zúžil tým jen na ty

"staříci" naopak měli většinu nad třicet
a možná i o jeden křížek výš a pak měli
jednoho nebo dva mlaPase, kteří běhali.
Systém hry byl u obou skupin naprosto
rozdílný. "Staříci" hráli zónově, měli dva,
kteří honili disk a pak buPto jednoho nebo
dva na midlech a jednoho nebo dva na
dlouhým. "MlaPasové" se spíše spoléhali
na svou rychlost a tak hráli hodně těsnou
osobní obranu. Tím pádem zápasy mezi
mlaPasama byly napínavé, strhující svou
rychlostí. Stále někdo běhal nahoru a dolu,
lítaly dlouhý overy, vzdušný souboje
a nikdo nikomu nic nedaroval. Na druhou
stranu zápasy starých a zkušených byly
o poznání "poklidnější", ale mnohem
hlučnější a taktičtější. Všichni hráči, co

blue arse flies - cus bologna
dopracovat, kvůli malým zónám (3 kroky).
Většina týmů před vlastní zónou zrušila
osobku a zacpala zónu třemi lidmi na
lajně, že jen s obtížemi se to dalo prostřelit
jinak než overem, který je ale na tak malou
vzdálenost dost pomalý. A tak se "Staříci"
před zónou uklidnili a přihrávali si
z jedné strany na druhou, až se jim podařilo
obranu prostřelit, pomalu ale jistě se tak
propracovávali k vítězství. Takže bylo moc
dobře vidět, že ani lepší fyzické
předpoklady nestačí, ale že dobrá a dobře
zvládnutá taktika může pomoci proti
rychlostně lépe vybavenému týmu.
Tomášek

-- la Paga da Pasta
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Berlin

Zvláštní víkend.
Pět týmů v Německu na turnajích. P7 a TM v Dráž=anech a PD, ŽZ
a TM v Berlíně. Poprvé v historii týmu jsme hráli na dvou turnajích
současně. Poprvé jsme jako tým navštívili Berlín a dokonce jsme
vyhráli!
Název: Sneesnippensnaps
Pořadatel: Nihilisten and Air Pussies
Ročník: 1.
Datum konání: 23. - 24. 2. 2002
Počet týmů: 16 (z toho 3 z Čech a 1 z Itálie)
Počet hřišM a jejich kvalita: 2; První, starší hala, ve které jsme
odehráli celý turnaj včetně finále, byla krátká s minimálním
prostorem kolem lajn. Druhá hala byla nová a její kvalitu jsem
neměl příležitost posoudit.
Pravidla: do 13 bodů, 25 min., 1 timeout, jedna žena na lajně
Snídaně: osm bodů z desíti možných
Večeře: žádná (resp. domácí)
Startovné: rozumné
Párty: Slušnej studentskej avantgardní klubík asi 20 min. od haly.
Dobrá muzika, levné pivo a spousta tančících.
Pivní závod: 3 zavodníci, slon-točky 10x, potom 3 hody do čtverce

nad basket. koš a za každou chybu panák různých chlastů!
Hra: Nic extra. Většina týmů různě poskládaných nebo začínajících.
Zajímavější avšak nikoliv zaznamenáníhodné boje předvádělo
pouze prvních pět týmů konečného umístění. Vzhledem k velikosti
hřiště byla většina bodů rychlých s minimem turnoverů.
Finále: Z počátku se nám podařilo dvakrát za sebou vzít soupeřům
útok. Tento náskok jsme si potom udrželi až do konce zápasu. V
závěru nám však došli síly a opět se to po několika chybách trošku
zdramatizovalo (Hanka nestřídala celý turnaj). Nakonec jsme ale
přece jen vyhráli.
Závěr a ceny: Každý tým dostal CDčko s fotkami (špatnými),
videoklipem neznámé kapely s frisbee mini příběhem a MPtrojkou
známé epizody vychvalující jistou konkrétní část ženského těla a
jeden z pořádajících týmů ( "Vzdušné Frndičky", volný překlad
autora článku) z filmu Od soumraku do úsvitu. K tomu ještě baňku
s fotografií týmu a poletujícím sněhem a srdíčky. Nepopsatelné ceny
za spirita a pivní závod vyrobil kutil z pořádajícího týmu,
pravděpodobně s nějakými předky v Čechách.
A to je vše podstatné…….cestou nazpět jsme v Čechách dostali
pokutu za rychlou jízdu…..
Dejf

konečné pořadí

1. Terrible Monkeys (Prague)
2. Pempelfort Family (Düsseldorf)
3. Berlin-Mix-Allstars (Berlin)
4. Rotatoes Potatoes (Braunschweig)

5. Prague Devils (Prague)
6. BayBees (Bayreuth
7. FrisDee Heidi (Heidelberg)
8. Frühsport 0,2 (Köln)

9. Yellow Fever (Prague)
10. Raz Faz (Berlin)
11. DJs Dahlem (Berlin)
12. CUSB Bologna (Bologna)
13. air pussies (Berlin)
14. Picksnickers (Pickup)
15. Nihilisten (Berlin)
16. HU-FU Fighters (Berlin)
Spirit of the Game:
CUSB Bologna
Partywinners:
Rotatoes Potatoes (Hajo und Falko)

vítězný team
;^]]
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berlin
berlin

berlin

"Nacht der langen
Stollen" Dresden
Poslední únorový víkend se konal tradiční
(půl)noční turnaj v DrážPanech. Letošní
verze však byla trochu okleštěná, po
loňských zkušenostech se hrálo "jen" do
24. hodiny, loni ještě později hrané zápasy
prý způsobily četná zranění. Pražská sedma
se v DrážPanech ještě neuvedla, proto jsme
se rozhodli (ve stejném termínu se konal
turnaj v Berlíně, kam odjela Zimnice, PD a
TM/1) vyrazit tam. Další plus pro "Dresden"
bylo to, že leží zhruba 3 hodiny od Prahy.
"Hvězdnou sestavu" jsme plánovali již od
ledna, z ní nakonec odpadli Martina
s Michalem, takže nás bylo 2 dny před
odjezdem 7, přičemž TM/2 byli doposavad
bez ženský (podmínkou hry byla stále
1 žabka na lajně), takže mě a Klárku
Pražská sedma zapůjčila Opicím. Nakonec
jsme ještě na poslední chvíli zlanařili naši
nejnovější hráčku Lenu, Němku studující
v Praze. Paradoxně si měla svůj vůbec první
turnaj v ultimate odbýt s Čechy v Německu.
V sobotu ráno jsme odjížděli v 8 hod.
z Pankráce. I když obě česká želízka v ohni
hrála první zápas až po 13. hodině, měli

jsme přecejen trochu strach, abychom to
stihli včas, zima se nečekaně vrátila a v
pátek večer nebyl hraniční přechod Cínovec
průjezdný. Taky jsme si nechávali 3/4
hodiny na hledání místa konání turnaje.
Naše obavy se ukázaly jako liché, cesta
probíhala hladce, nakonec jsme měli ještě
přes hodinu času na přípravy. Turnaje se
účastnilo celkem 14 týmů, které byly
rozděleny do 2 skupin po 7, Monkeys ve
skupině A, Sedma ve skupině B (nebo
opačně). Klára chtěla hrát za oba týmy, což
se nakonec povedlo, protože v DrážPanech
měli organizaci pěkně vychytanou, 2 haly
stojí vedle sebe v jednom areálu, jsou
spojené jen společnou chodbou, šatnami
a příslušenstvím. Jako obvykle, ačkoli jsem
se dopředu nabídla k napsání "zprávy"
z turnaje, nenapsala jsem si, jak kdo
a s kým hrál. Z hlavy dám dohromady po
3 týdnech asi to, že každý tým hrál celkově
10 zápasů zhruba po 25 minutách s 5ti
minutovou přestávkou mezi zápasy. Ve
skupině hrál každý s každým, poté první
čtyři z každé skupiny postoupili do horní
poloviny, zbylé 3 do dolní polovičky. Oběma
našim týmům se povedlo postoupit nahoru,
TM skončili na 2. místě a Sedma na 4. místě
ve svých skupinách. Nutno ovšem dodat, že
Sedma měla o dost těžší soupeře, což se
poté mělo potvrdit, s "Gumídky" z Karlsruhe
a se Searching Woodpeckers jsme prohráli
o bod nebo 2, přičemž se s nimi dalo
vyhrát. To bylo v sobotu ohledně hry
všechno. Následoval pivní závod, který jsem
nestihla sledovat, jeho pointu jsem na
vlastní oči viděla jen díky naší Sedmě,
protože Silva se někde zasekla (asi jí
nesedla kombinace turka, piva a biskupského chlebíčku s 10tinásobným zatočením
se kolem vlastní osy a následné házení
diskem do nafukovací duše od kola na
vzdálenost šířky tělocvičny) a byla
suverénně poslední. Následovalo "noční
frisbee", kdy byli účastníci rozděleni do
2 družstev a pro mě záhadně si přehazovali
disk z čtverce do čtverce. Tady perlil Bryn,
jeho družstvo vyhrálo. A následovala noční
zábava. O té už vůbec nic nevím, vytuhla
jsem okamžitě po nočním frisbee. Pro
někoho byla očividně dost divoká, jak jsme
se přesvědčili hned po ránu. TM byli všichni
svěží, P7 si v noci zadělala na ranní horké
chvíle. Nebudu to rozebírat, ale zase jsem si

jednou libovala, že jsem skoroabstinent
(i když za to občas sklidím všelijaké
poznámky), náš Rá\a nenastoupil za P7
v neděli vůbec - nebyl se ani podívat na
jediný zápas, Václav se svými 2 metry po
hřišti skoro chodil a Honza se nechával
každou chvíli střídat. Navíc Petr v sobotu
dopoledne při srážce s jedním Němcem
utržil natržené ucho (na které "padlo"
7 stehů v místní nemocnici), takže ten si
turnaje opravdu moc neužil. Za Sedmu si v
neděli nakonec zahrál Tomáš z TM, já
a 2 chlapíci z pořádajících Ti amo. Zajímavé
to bylo s počtem použitelných hráčů
Pražské sedmy, když nastoupili proti TM.
Ale nakonec to nějak ustáli (asi 3 : 10).
V konečném pořadí skončili TM na 6. a P7
na 8. místě. Celkově vyhráli "Gumídci" Gummibaerchen z Karlsruhe. Přece jen se
ale Pražské sedmě ta noční jízda vyplatila,
vyhráli Spirita, který spočíval asi v 5 kilech
sušenek, tuším, že ještě nějaké zbytky jsou
k mání v jedné počítačové firmě na
Spořilově.
Co říct závěrem? Mně se turnaj fakt dost
líbil, všichni si do sytosti zahráli, snad jen ty
noční zápasy jsou trošku náročnější na to,
aby se člověk nezranil, ale na druhou
stranu bez nich by se neodehrálo tolik
zápasů. Pokud P7 zase vyrazí příští rok za
hranice všedních dní, určitě se přidám.
Tuším, že je tento turnaj předběžně
plánován na 18. až 19.1.2003.
Jana z P7 (protentokrát TM)
konečné pořadí
1. Gummibaerchen (Karlsruhe) - (final: 9:6)
2. Searching Woodpeckers (Sauerlach)
3. Ti amo (Dresden 1)
4. Blindfische (Berlin)
5. Meissen International (Berlin?)

6. Terrible Monkeys (Prague)
7. Saxy Divers (Leipzig)

8. P7 (Prague)
9. DJ Dahlem (Berlin)
10. Die Sieben Todsuenden (Paderborn)
11. Aeroflot (Berlin)
12. Forest Jump (Ilmenau)
13. Schleudertrauma (Magdeburg)
14. Batchelors (Dresden 2)

Spirit of the game:

Prague7
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Vídeň
Vítání jara ve Vídni
(The Ultimate Vienna Winter League)
Když jsme v půli února dostali pozvání na
turnaj do Vídně na umělou trávu, nikoho
z nás ani nenapadlo, že by snad mohlo jít
o outdoor?! Chyba lávky!
Jak říkám, vše se odehrálo pod širým
nebem.
Celou akci uspořádali vídeňští DJs z teamu
TheBigez, resp. Odi (TheBigez), tak aby se
na jednom turnaji utkali všichni
rakouskouherští krajánci (A,H,SK,CZ).
Uprostřed vídeňského Prateru na šířce
původně pozemně hokejového hřiště
vznikly čtyři frisbee plácky o rozměrech cca
60x25m. Na těch se hrálo 5 na 5 celých
40 minut ve čtyřech skupinách po 2x5 a
2x4 teamech. První dva šly výš, zbytek dolů.
Nutno říci, že počasí jsme si nemohli druhý
víkend v březnu představovat krásnější,
snad až na vítr - ale nebýt větru, myslel
bych, že je červenec. První zápas jsme
nastoupili proti Tick, A-výběr z TheBigez,
kteří byli na hřišti doma (trénují na něm :-).
Tuto hru jsme se seznamovali především
s outdoorovým házením, což dalo v silném
větru a po zimě strávené v hale opravdu
práci a hra byla poznamenána řadou
turnouvrů. Od začátku jsme prohrávali a tito
frisbee žraloci si udrželi náskok dvou bodů
až do závěru.
Dále jsme se setkali se slovenskými
škorpióny, kteří nás, navzdory jejich
konečnému umístění, pěkně potrápili, když
si v závěru vybojovali dvoubodový cap,
který jsme sice vyhráli, ale byly to nervy,
nevyzpytatelní škorpióni! Zkoušeli jsme
zónovou obranu, to byla ve větru silná
zbraň, ovšem dostat pak disk do zóny
nebyla žádná sranda. Vítr foukal ze strany
a každou chvíli z jiného směru a jinou
intenzitou!
Nebylo proto ani snadné zvolit tu správnou
stranu při flipu. V následující hře jsme se
potkali s dalšími žraloky Upsadaisy, taky
A-výběr tohoto rakouského klubu. Chlapík,
co handloval, měl bez mála dva metry,
takže nám dalo moc práce ho při
rozehrávce usměrňovat. Snažili jsme se ho
alespoň odstavit od disku, ale to jde vždy
jen těžko. Když už to měl v ruce, šlo jen
o to, řvát včas up. Po několika dalších
bodech jsme se zaměřili více na atletického
;^]]
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albína, který šel onomu handlerovi dost na
ruku a opakovaně bleskově vyrážel do naší
zóny za dalším snadným bodem. Nechci,
aby to vypadalo, že jsme v této hře
nebodovali, vždycky jsme to tam nějak
dopravili! Závěrem jsme prohrávali asi o pět
bodů (10:5) a to přišla naše chvíle. Klasický
syndrom vyhraného zápasu protihráče
uspal na tolik, že jsme poskočili o tři body
(10:8) a hrozil opět cap. Sice k němu
nedošlo, ale jenom ta myšlenka nás
povzbuzovala k závěrečnému náporu. Ten
soupeř nakonec ustál a vyhrál rozdílem
dvou bodů, už ani nevím přesné skóre.
Ten den jsme odehráli už jen zápas proti
také Rakušanům z týmu Spin. V pozdním
odpoledni se vítr celkem umoudřil a my
jsme mohli relativně v klidu odehrát tento
pohodový zápas. Spin byl nejslabším
týmem naší skupiny. Jak se nám po hře
svěřili, těžko se po zimě adaptovali na
venkovní prostředí. Proti naší ne nijak
perfektní zóně dělali chyby, spíše bych řekl,
vynucené psychickým tlakem, než čím
jiným. Proto jsme od zóny ustoupili a hráli
raději osobně. Nakonec jsme polevili úsilí
a hráli pro radost naši i soupeřů (a i tak
vyhráli velkým rozdílem, i když se mi chce
říct, že v tomto zápase vyhrál především
oboustranný spirit of the game, víte co
myslím?!).
Příští den dopo byl takový vítr, že bys disk
z ruky nevypustil. Nastupovali jsme proti
týmům z vedlejší skupiny, které také (po
dvou prohrách) nešly nahoru, ale dolů rakouští Raiders a bratři ze Stormu, ti si nás
mimochodem celý první den dobírali, když
jsme se před každým zápasem poctivě
rozebíhali okolo hřiště a oni se ležíc (napůl
spíce) vyhřívali na slunci.
Proti Raiders byl opravdu ostrý vítr
a přihrávky chodily tak na dva metry
a zónová obrana nás každou chvíli držela
na zadní lajně naší zóny. Soupeř situaci
řešil dlouhými háky dopředu, a\ už po větru
nebo proti, ač riskantní, někdy jim to
vycházelo, možná až příliš často. Opět jsme
se přestali tolik orientovat na disk a více si
všímali hráčů chodících do zóny pro dlouhé
pasy. Hra se ovšem vlekla, málo bodů
spousta turnovrů a navíc také časté
diskuse, spádu hry příliš nepřidaly. Vítězství
jsme sice uhájili (pro změnu jsme vyhráli
o dva body v nadstavbě), ale osobně jsem

Vídeň
z tohoto zápasu měl špatné dojmy a ještě
po hře jsem si šel vysvětlovat pravidla
s kapitánem Raiders.
Úplně pravý opak pak bylo setkání s bratry
haluškáři ze Storm. Výborná atmosféra! Po
zkušenostech z loňských Petrovic, kdy nám
natrhli...., jsem alespoň já osobně
nastupoval do zápasu s respektem. O to víc
jsem byl překvapen naším prvním
pohotovým bodem a pak i dalšími. Ale
nebyl to jen náš brilantní výkon. Po
neustále přerušované hře s Raiders, toto
byla plynoucí řeka. Hladce, v klidu, bod za
bodem se nám hrálo lépe. Storm byli
jakoby bez motivace, bez nápadu, dost se
trápili, to se nedalo říct o nás, my jsme
chtěli nahoru. Kuriózní bylo, když jsme v
půli zápasu zjistili, že nám nikdo nepočítá
skóre! Takže jsme se dohodli na stavu 6:3
a pokračovali stejnou pohodou až do
vítězného konce. Tuto hru jsem si opravdu
vychutnal (a věřím, že ne sám). Pořádně
jsme si mákli, ale to ovoce! Celkově jsme šli
do odvážnějších věcí, než předešlé hry
a vesměs se nám dařilo.
Dvě výhry znamenaly boj o deváté místo
s vítězi vedlejší skupiny - maParskými
Arpády.
Tuto hru jsme nestřídali. Katka měla
zraněné koleno a zůstala na lajně jen pro
případ nejvyšší nouze nebo našeho
zranění. První maParská zkušenost začala
lépe pro nás. Na útoku jsme nepropásli nic
a obranou jsme získávali cenné body
k dobru. Vítr byl umírněnější a my se
odhodlávali i k dlouhým hákům, se kterými
jsme jinak šetřili. Pro soupeře to byla
naopak jediná účinná zbraň. Tři klíčový
Arpádi se točili na postu handlera a jeden
z nich si většinou došel pro dlouhou. Když
na to tak koukám, budeme muset s těmi
dlouhými hody za naše záda něco udělat!
(tuto větu píšu už po třetí)! Nakonec jsme
nezvládli udržet vysoké tempo, s nímž jsme
do zápasu přímo vstřelili (a možná také
podlehli syndromu vyhraného zápasu) a za
stavu 9:4, nebo tak něco, jsme polevili
obranu a dostali spršku, 10:8. Hořela nám
koudel, tak jsme si chtěli vzít timeout,
abychom si oddechli. Podle Christiána
(SPLT), který zápas počítal a tady trošíčku
zakufroval, běželo již posledních pět minut,
takže timeout nebyl povolen. V tu chvíli
Arpádi věděli, že jsme na dně a byli na

vítězové

konečné pořadí
1. Mental Discorders (Bratislava)
2. Tick (EZ Vienna)
3. Hallodigaze? (Budapest)
4. YsiadaspU (UD Vienna)
5. UpsaDaisy (UD Vienna)
6. Trick (EZ Vienna)
7. Track (Vienna) Rumba Race Winners
8. Wunderteam (Vienna)

koni! Ale opět chyba lávky! Trochu jsme
otočili pozice uvnitř týmu a vyhecovali se
k vítězství tohoto B-finále. Hrálo se snad
ještě dalších deset minut a nám nezbylo,
než soupeře utnout bodovým stropem 15ti
bodů. Fakt jsme se řádně hecli! Takže
nakonec ovoce - FUJ vs. Arpád 15:11
a celkově slušné deváté místo viz. výsledky.
Nechci spekulovat o tom, jaké by to bylo
kdyby.... Každopádně vám na příště
doporučím vzít si s sebou, jako jsem to
udělal já, rukavice, čepici, teplé prádlo,
tepláky, deštník, vše co se na březnový
outdoor turnaj sluší! Můžete být jenom mile
překvapeni, když strávíte překrásný slunný
víkend na hřišti v kra\asech a tričku, pro
tento případ doporučuji ještě sluneční brýle
a opalovací krém (během prvního dne jsme
se stihli spálit).
Jinak umělý povrch byl také skvělou
zkušeností, měkký, neklouzavý, jen pozor
na pády nebo ryby na odkryté části těla
(tady neopomenu zmínit jako praktické
minimálně kolenní chrániče).
A poslední praktická rada pro návštěvníky
Vídně: sbalte si s sebou ňáký ten dlabanec!
Ač vás budou pořadatelé přesvědčovat
o zajištěné stravě, vězte, že na turnaji je
pouze sobotní večeře, s tím, že snídani
zajistí váš hostitel (spalo se v domovech
hráčů a jejich přátel) a to nejsou švédské
stoly po celý den, jak jsme zvyklí z jiných
turnajů, nic proti báječným hostitelům. Za
jídlo a nápoje v restu u hřiště se platilo
tvrdými!o) Naštěstí nás neprozřetelné
spasili přátelé Homolkovi z Whoever. Ještě
jednou díky! Není nad krajíc chleba se
salámem!
Sum suma sumárum - skvělé vykročení do
další outdoor sezóny!
Maara (FUJ)

9. FUJ (Prague)
10. Árpád (Budapest)
11. Storm (Bratislava)
12. Outsiders (Bratislava)
13. Winona Raiders (Mödling)
14. Catchup (Graz)
15. Scorpioni (Bratislava)
16. Whoever (SPLT - Prague)
17. Spin (Vienna)
Spirit of the Game
Outsiders (Bratislava)
-- la Paga da Pasta
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Hecky-Kecky
ČALD
P.O.BOX 199
160 41, Praha 6
cald@email.cz
www.cald.cz
F.U.J.
Marek Holický
Ruprechtická 2277
193 00, Praha 9
marovo@volny.cz
web.telecom.cz/kvik/medici
Prague Devils
Jan filandr
KTV FEL CVUT
Technická 2
166 27 Praha 6
prague.devils@email.cz
frisbee.freetekno.cz
Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00, Praha 9
peske@fic.cz
Pražská 7
Martina Zralá
Chodská 4
122 00, Praha 2
p7@seznam.cz
p7.actum.cz
Rollníci
Jan Malý
Poznaňská 450
181 00, Praha 8
maloch@centrum.cz
frisbee.webpark.cz
SPLT
Pavel Kolařík
Nad Úpadem 276
149 00, Praha 4
splt@seznam.cz
Terrible Monkeys
David Průcha
Na záhonech 60
141 00, Praha 4
tm@wo.cz

halo@cald.cz
Ve spolupráci s CALD.cz jsme dali dohromady nový
a doufám, lépe funkční mailing list: halo@cald.cz
Zde je několik pravidel:
1. Rozeslání do listu:
- Příspěvky adresujte na email: halo@cald.cz
2. Přihlášení se do listu:
- Zašlete prázdný e-mail na adresu
halo-subscribe@cald.cz
- Za okamžik Vám přijde potvrzující email na který
odpovězte podle návodu v tomto emailu.
OdpověP musí být napsaná ze stejné adresy!
3. Odhlášení z listu:
- Z Vaší emailové adresy zašlete prázdný email na
halo-unsubscribe@cald.cz
- Přijde potvrzujicí email, že se tak stalo.

České Budějovice
David Novák
Haškova 20
370 04, České Budějovice
david.novak@cb.ds.mfcr.cz
Chomutov
Vítek Grigartzik
Sportklub 92
P.O. BOX 20
407 01, Jílové
vit.gri@iol.cz
;^]]
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turnaj, který se bude konat
tradičně v Chrasti
a to 11. až 12. května 2002.

PRAVIDLA LISTU:
1. Žádný spam. List je určen pouze pro frisbee
diskuzi.
2. Jestli posíláte přílohu tak se 2x koukněte jakou
to má velikost. Větší jak 100k budu trestat
vyřazením z listu.
3. Problémy s listem adresujte okamšitě mě:
ruda@prahacom.com
4. Jedeme za přispění firmy Praha Publishing s.r.o,
takže byste jim mohli dělat nějaký hity na
http://www.medicentrum.com :)))
Ruda

za 2
FrisbeerCup, Rimini, Mladá Boleslav,
golf, profil

www.geocities.com/terrible_monkeys

Žlutá Zimnice
Libor Saifrt
U lípy 25
155 00, Praha 5
zlutaz@email.cz
www.volny.cz/zlutazim

Terrible Monkeys Vás
srdečně zvou na ligový

Disky
Disky z EUCC jsou u mě ke koupi. Vlajka už
není, zbylé dva designy k dispozici za 400,Kč/disk.
Při zájmu mě kontaktujte nejlépe mailem či
osobně, pak se už nějak domluvíme.
mé a

Příští Past vyjde v květnu 2002. Uzávěrka je 12. 5. 2002.

Příručka pro pořadatele ligových turnajů v Ultimate v
sezóně 2001/2002
Po 45 sekundách časoměřič signalizuje písknutím přijímajícímu
týmu, že mu zbývá ještě 15 sekund než uplyne minuta. Pokud
do 60 sekund přijímající tým potvrdil připravenost, tak
časoměřič v 60 sekundě píská a oznamuje vyhazujícímu týmu,
že mu zbývá 15 sekund do uplynutí 75 sekund.
Pokud tým do stanoveného limitu nepotvrdí připravenost je
penalizován time-outem, který mu právě začíná. Časoměřič
musí oznámit týmu, že byl penalizován time-outem.
Pokud byl penalizován přijímající tým a už nemá time-out, hra
začíná bez výhozu checkem vyhazujícího týmu ve vzdálenosti
15m od své základní čary (tj. ten kdo drží disk ho nevyhodí, ale
popojde s ním o 15m dopředu na "middle" a po checku
rozehrává.
Pokud byl penalizován vyhazující tým a už nemá time-out, hra
začíná bez výhozu checkem přijímajícího týmu z bricku blíže
zóny na kterou útočí (tj. ten kdo drží disk ho donese nebo hodí
o 9 m dopředu na brick, disk sebere druhý tým a po checku
rozehrává).
Stejným způsobem se postupuje po začátku každého poločasu
a po každém time-out mezi body s tím rozdílem, že časoměřič
hlásí navíc 30 sekund do uplynutí limitu (pozn. hlášení
15 sekund zůstává).
Připravenost přijímajícího týmu : všech sedm hráčů musí až do
výhozu stát jednou nohou na základní čáře a jeden z nich
zvednutou paží signalizuje připravenost. (pozn. Po zvednutí
paže už se hráči nesmějí pohybovat)
Připravenost vyhazujícího týmu : všech sedm hráčů musí být
uvnitř své zóny ve která se mohou volně pohybovat. Poté co
vyhazující hráč zvedne paži, je vyhazující tým připraven.
Vyhazující hráč musí do 10 sekund vyhodit disk, poté se mohou
všichni pohybovat libovolným směrem.

Počet hrajících hráčů
Oba týmy musí nastoupit na hřiště v 7 hráčích. Pokud nějaký
tým z jakéhokoliv důvodu nemá dostatečný počet hráčů ke hře,
můžou se kapitáni obou týmů dohodnout na hře v menším
počtu hráčů. Pokud se nedohodnou, tým, který nemá
dostatečný počet hráčů, kontumačně prohrává. Kapitáni se také
mohou dohodnout, že zápas odehrají v menším počtu hráčů
pro zábavu, ale tým s nedostatkem hráčů skončí
s kontumačním výsledkem.
Pokud tým nastoupí na začátku se sedmi nezraněnými hráči,
ale už nemá nikoho na střídaní a v průběhu hry se někdo
z tohoto týmu zraní tak, že nemůže pokračovat ve hře, kapitáni
se buP dohodnou na pokračování s menším počtem hráčů
nebo zápas kontumačně ukončí.
STK doporučuje při dohadování přihlédnout na to jestli se
postižený tým dostal do situace kdy nemá dostatek hráčů sérií
neš\astných zranění nebo nezodpovědností jednotlivých členů

>>>
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týmu, kteří na turnaj nepřijeli nebo v jeho průběhu bez vážných
důvodu odjeli.

Cena turnaje
STK VR si vyhrazuje právo na předložení dokladů, které umožní
kontrolovat cenu turnaje.
Cena turnaje by se měla pohybovat na dostupných částkách
pro studenty (tj. pro rok 2002 do max. 400 Kč na hráče).

Kapitánský meeting
Na kapitánském meetingu se sejdou všichni kapitáni
jednotlivých týmů. Informace a pokyny řečené na kapitánském
meetingu jsou závazné pro všechny týmy (i pro nezúčastněné
kapitánského meetingu).
Informace předkládané na kapitánském meetingu musí
obsahovat následující náležitosti :
• délka hry, časový harmonogram zápasů
• ukončení zápasu - časový limit, bodový limit
• počet a délka time-outů, pravidla kdy si není možné vzít
time-out (např. posledních 5 minut)
• pokud bude poločas tak, jeho délka, pravidla kdy nebude
(např. posledních 5 minut)
• ostatní důležité informace nutné k hladkému průběhu turnaje

Seznam členů VR ČALD v sezóně
2001/2002
Petr Medek
- předseda
Kristina Klímová
- rozvoj
Vít Grigartzik
- rozvoj a legislativa
David Průcha
- tajemník
Marie Borská
- ekonomika
Jan Havel
- evidence členů
Petr Schreiber
- STK
Luboš Passian
- STK
Martin Slížek
- golf

Týmy přihlášené do ligové sezóny
2001/2002
F.U.J.
Pd
Prague Lions
Pražská sedma
Rollníci
SPLT
Terrible Monkeys
Žlutá zimnice

--příloha--pasti--

marovo@email.cz
prague.devils@email.cz
peske@fic.cz
p7@seznam.cz
maloch@centrum.cz
splt@seznam.cz
monkeys@email.cz
zlutazim@volny.cz

Příručka pro pořadatele ligových turnajů v Ultimate v
sezóně 2001/2002

Jak pořádat ligový turnaj v Ultimate ?
První krok k tomu, aby někdo mohl pořádat ligový turnaj je
oznámit svůj úmysl s předstihem (před začátkem ligové sezóny,
technické minimum pro uspořádání ligového turnaje je 60 dní)
nějakému členu výkonné rady ČALD (dále jen VR). Člen VR
přednese návrh na nejbližší schůzi VR, kde se projedná zařazení
do termínovky ligových turnajů.
Pokud bude termín konání vyhovovat zařadí VR turnaj do
termínové listiny ligových turnajů Ultimate a oznámí pořadateli,
že může turnaj uspořádat a které týmy se ho mohou zúčastnit.
Pořadatel turnaje musí nejméně 30 dní před začátkem turnaje
oznámit všem týmům (které se mohou zúčastnit), kde se turnaj
bude konat, kdy turnaj začne a jak dlouho bude trvat a kdy,
kam a jakou formou mohou týmy potvrdit účast.
Týmy mají povinnost do 10 dnů před turnajem potvrdit svoji
účast (pokud ji pořadatel nezkrátí nebo nezruší) a předat
výsledky zástupcům STK do 7 dnů po skončení turnaje..

Hrací systém pro ročník 2001/2002
Pokud bude méně jak 10 týmů, hraje se systémem každý
s každým.
Pokud bude 10-13 týmů rozdělí se týmy na dvě nezávislé
skupiny podle předchozích výsledků. První z druhé skupiny si
prohazuje místo s posledním z první skupiny, podle posledního
výsledku v mistrovské soutěži, jestliže byla rozdělena na dvě
skupiny. Nové týmy jsou zařazovány na konec. Bude-li počet
týmů lichý bude první skupina větší.
Pokud bude více než 13 týmů upřesní STK VR jakým způsobem
se bude hrát.

Velikost a kvalita hřiště
Velikost hřiště daná pravidly je 64 x 37m pro vlastní hřiště plus
18m pro každou koncovou zónu (tj. 37 x 100m). Pro odehrání
turnaje o 8 a více týmech je nutné rozdělit např. fotbalové hřiště
na dvě Ultimatová. Mezi hřišti je doporučen rozestup alespoň
5m.
Protože není jednoduché tyto parametry dodržet, STK VR
povoluje odchýlení od rozměrů až na 80% jejich délky. Pokud
by to bylo nezbytně nutné může se některý z rozměrů po
předchozí dohodě s STK VR zmenšit.
Ve vzdálenosti 9 m od prostředku základní čáry směrem do
středu hřiště bude vyznačen "brick". Vzdálenost bricku se bude
měnit úměrně s délkou hřiště.
Hřiště musí mít travnatý rovný povrch bez překážek.

Hrací disky
VR zapůjčí určenému zástupci pořadatele disky. Pořadatel nese
za tyto disky zodpovědnost a při ztrátě je povinen je nahradit.
VR zapůjčí maximálně 10 disků. Tyto disky musí být použity ve
hře.

Délka hry
Celá délka hry trvá dokud jeden z týmů nedosáhne nejméně 19
bodů s vedením o dva body, nebo dokud některý tým dosáhne
21 bodů. Dosáhne-li jeden tým 10 bodů, následuje poločas.
Každý tým si může vzít 2 time-outy v každém poločase. Timeout by neměl být delší než 2 minuty.
Délka hry je omezena časem na dvě hodiny. Time-out ani
poločas nelze uplatnit 5 minut před vypršením času.
Pro ligu lze tato pravidla omezit na dosažení 13 bodů nebo
překročení 40 minut. Ve finálovém turnaji na 15 bodů nebo
překročení 50 minut.
Délka poločasu by neměla být kratší než 2 minuty a delší než
10 minut.
Pokud bude hra omezena pod 60 minut není nutný poločas.
Pravidla, které se týkají maximálního počtu bodů a omezení
času, poločasu a time-outů, musejí být řečena na kapitánském
mýtinku.

Měření času (pískání).
Za počítání, měření času a pískání zodpovídá pořadatel.
Časový limit mezi dosažením bodu a následným výhozem je
60 sekund pro přijímající tým a 75 sekund pro vyhazující tým.
Jakmile je dosaženo bodu (v případě diskuse, jakmile je bod
uznán bránícím týmem) časoměřič zapíná časomíru.

Vydala výkonná rada České asociace létajícího disku.
V Praze dne 20.3.2002
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Cena zůstává stejná - 300 Kč na 6 čísel.

Číslo 3/2002 bude posledním číslem, které ještě spadá do předplatného, které se platilo minulý rok.

Je čas si opět předplatit ;)

V tomto čísle naleznete:

• Berlin • Vídeň • Postřehy ze zahraničí

Kam za létající
kultůrou

Vážení přátelé, sportovci!
Tak sláva - jaro je tu! Je čas si vydezinfikovat
zasmrádlé kopačky, vyklepat loňskej bordel
ze zatuchlých, zmuchlaných a léty opotřebovaných dresů, obandážovat rozpadající
se kolena a jedem. Vlastně, přesněji řečeno,
běžíme. První trénink venku má své nezapomenutelné kouzlo. Jednou je to kouzlo
lehkého vánku, který Vám jen tak zlehka
načechrává disk jako by říkal: "Jsem rád, že
vás tu zase vidím". A jarní paprsky Slunce ve
Vás vyvolávají 5 měsíců skrývané pocity
štěstí. Jindy je to zase kouzlo bezohledného
větru, který se snaží urvat každý disk pro
sebe a odnést ho co nejdál. A jak se s ním
přete o každou přihrávku, neopomene Vás
ostře šlehat do tváře a jako by jste ho slyšeli,
jak se škodolibě usmívá a říká: "Tak Vás tu
pěkně vítám, milánkové". A na místo štěstí je
tu pocit marnosti, že nedokážete tomu
svému spoluhráči, který je od vás sotva
15 metrů, ani jednou přihrát.
Znovu tedy bude naše nonstop bdící oko
sledovat, vážit, rovnat a hromadit události
a každičký pohyb i toho posledního jedince,
který v Čechách zavadí o disk. Neslyšně se
mezi Vámi bude pohybovat naše hustá sí4
tajných agentů, dobrovolných zpravodajů
a lačných (ba přímo vlezlých až úchylně
dotěrných) fotografů dychtících po sebemenším záchvěvu hodného zaznamenání.
Následně zasedne velká redakční rada
(Cz.ert, Katy, Carlos, Kamilka a Dejf)
a připraví Vám každý lichý měsíc pozoruhodný, sportovním duchem a drzou
odvahou prodchnutý, výtvor. Výtvor, který
už má dost toho pubertálního stavu. A tak
společně s námi sní, jak mu Vy, naši bojácní a
nesmělí čtenáři, pomůžete dospět. Těší se na
to, jak mu konečně začnete posílat Vaše
dojmy, úvahy, názory, postřehy, poznámky,
dotazy a v neposlední řadě i báječné
fotografie, které se jistě chystáte pořídit na
některé z mnoha "Létajících akcích" této
sezóny. Tak nechejte létat své prsty po
klávesnici a …
… a trávníkům zdar.

czech co-ed

• duben 27-28/2002
HANNOVER

• květen 4-5/2002 /belgie/
BRUGGY - Toms tourney
info: www.brugge.com/freezzzbeezzz

• květen 4-5/2002 /německo/
KAISERSLAUTERN
info: s_hoehne@informatik.uni-kl.de

• květen 4-5/2002
HALLE

• květen 11-12/2002 - turnaj TM
CHRAST - ligový turnaj
info: dejfp@email.cz

• květen 18-19/2002
HEIDELBERG

CELKEM

5,0

12,0

2. Carlos

6,0

6,0

12,0

3. Cz.ert

8,0

-

8,0

4. Dejf

5,0

-

5,0

5. Mar/ák

1,0

4,0

5,0

6. Pe/a

3,0

2,0

5,0

7. Dany

1,5

3,0

4,5

8. Maruška

1,5

-

1,5

-

1,0

1,0

9. Wacki

/německo/

info: sven.lammers@iwr.uni-heidelberg.de

• květen 18-19/2002
ŽENEVA

/švýcarsko/

info: tarek.khouri@freesurf.ch

• květen 25-26/2002
DARMSTADT

/německo/

info: rsobich@aol.com

• červen 1-2/2002
BASILEJ

1. kolo ligy Golfu zřejmě Pardubice 27.04.:
We will have another "Discgolfový týden”
April 22-27, 2002 with a tournament on
Saturday the 27th at 10:00 a.m.
You are welcome to come play.
We would appreciate your supportive
attendance.
Mark

V době uzávěrky ještě nebyl znám termín ffinále ligy, který bude někdy v červnu.

10. 2.

7,0

/německo/

info: catrin@ultimate-frisbee.d

Jarryho golfový memoriál
3. 2.

/německo/

info: martin@schnitter.com

clapham ultimate - mir san zamperl

plejer

• duben 20-21/2002 /švýcarsko/
WINTERTHUR - Sky Bowl 2002
info: www.skyhawks.ch

dejf a carlos

1. Lu'a

CO JE TO ROZVOJ?

/švýcarsko/

info: freespeed@gmx.ch

• červen 1-2/2002
MUNSTER

/německo/

Rozvoj, 1. Fáze - školení učitelů TV
V první fázi - jaro - oslovíme školy v oblasti Ústí nad
Labem a Českých Budějovic a uspořádáme školení pro
učitele TV. NA tomto školení účastníkům zdarma předáme
některé materiály a disky pro výuku Frisbee na školách.
Asi měsíc po školení učitelů zorganizujeme ve
jmenovaných oblastech turnaj pro děti ve frisbee ultimate. Pravděpodobně poslední týden v červnu.
Stručný obsah školení:
1. Úvodní představení sportu
2. Házení a chytání disku - praxe
3. Video k házení a chytání - teorie + diskuse
4. Průpravná cvičení a průpravné hry s diskem - praxe
5. Video, taktika hry - teorie + diskuse
6. Hra - ultimate, soutěže - praxe
7. Závěr - předání materiálů - diskuse
Předpokládaná doba školení 8.00 - 14.00

info: fauth@uni-muenster.de

• červen 15-16/2002
NORINBERK

Pro rozšíření a propagaci frisbee ultimate a dalších sportů
s diskem byla vytvořena jedenáctičlenná skupina ROZVOJ, která má za úkol se v tomto roce pokusit
o zařazení výuky frisbee ultimate na školách a seznámit
s naším sportem širší veřejnost.
Celá akce má dvě části. První je zaměřena na školení
učitelů základních, středních a vysokých škol, druhou částí
je propagační akce, která by měla přilákat cílovou skupinu
budoucích hráčů (13-20 let). Propagační akce bude
probíhat vždy jedno víkendové odpoledne a její náplní je
ukázka hry, soutěže pro diváky, které by měla přilákat
(mimo frisbee) nějaká známá osobnost a oživit i vlastní
program.
Tým ROZVOJ vás tímto prosí o spolupráci na úvodních
propagačních akcích konaných v Ústí nad Labem
(18. nebo 19. 5. 2002, bude ještě upřesněno) a v Českých
Budějovicích (1. 6. 2002). Na obou akcích je potřeba
25 hráčů na ukázky hry, stačí se tam jen dopravit, 12.00
hod. začíná hra. Další 4 dobrovolníky hledáme na 8. 4.
2002 dopoledne na přípravnou akci v Benátkách nad
Jizerou. Zde je potřeba kromě umění hrát frisbee také
trochu schopnosti komunikovat s lidmi (dětmi)
a schopnost vysvětlit základní pravidla a techniku házení.
Nadšení dobrovolníci hlaste se na ultimate@wo.cz.
Kristina za skupinu ROZVOJ

/německo/

info: boris@drdisc.de

• červenec 8-13/2002
RIGA

/lotyšsko/

World Ultimate Junior Championship

• červenec 20-21/2002
ROSTOCK - pláž

/německo/

info: joern@endzonis.de

• červenec 20-21/2002
CHRUSTENICE - pravděpodobně
• srpen 3-11/2002 - WUCC- Hawaii

Všem Frisbeeyakům!!!!
Bryn (americký týpek hrající za TM, který byl ČALD
zvolen trenérem reprezentace) mě požádal, abych
vás jeho jménem oslovil a optal se, kolik z vás by
mělo zájem se scházet pod jeho vedením a vytvořit
bryn
tzv. "Travelling team", který by pozvednul úroveň
Frisbee u nás. Tedy nejedná se o novy team, který by hrál v lize a
nelze ho ani nazývat národním. Team by trénoval jednou týdně s
tím, že během prázdnin by bylo pár týdnu volno, a účastnil by se
několika letních turnajů. Odhodlání je důležitější než vaše hráčské
dovednosti a zkušenosti. Pokud si myslíte, že se můžete účastnit
KAŽDÝ TÝDEN a že umíte házet forehand a backhand, tak jste
vítáni.
Následuje několik věcí, na kterých bude team pracovat:
v obraně:
-účinná obrana markera
- pomoc markerovi z postranní čáry
- ohlašování "up"
- kdy a proč měnit postavení markera
- osobní, zónová, "stinger", "clam", "amoeba" obrana
- přebírání obrany "switch"
- krátké vstupovaníi do otevřené strany
- změna obrany během hry nebo během bodu
- jak hrát teamovou obranu
v útoku:
- lepší a bezpečnější dump
- jak prolomit těsnou "past", když stojíte u postranní čáry
- lepší klamání a hody do zavřené strany
- lepší náběhy
- útok na bázi "stack" a jeho variace
- evropský styl útoku a jeho variace
- kdy běžet, kdy jít a kdy stát
- jak používat "mismatch"
a nabízet nácviky: žebřík, bedna, malá bedna, swing, swing
(dovnitř a ven), swing (carleton drill), dobývání zóny, objetí (huck),
průlom do zavřené, trojúhelník s průlomem do zavřené, náběhy,
dumpy a samozřejmě nejen drilly ale i hodně hraní.
Absolutně nejdůležitější věcí je však závazek, že budete chodit
pravidelně jednou týdně!!! Využijte této příležitosti, že je mezi námi
někdo, kdo mádost zkušeností a je ochoten věnovat svůj volný čas
k povznesení standardu Frisbee u nás.
Vaše odpovědi či otázky posílejte přímo Brynovi na
wbrynperkins@yahoo.com (v angličtině) a nebo mě na
sroubekf@utia.cas.cz
Za Bryna Filip

V tomto čísle naleznete:
• Paganello 2002 • Bruggy • Chrast • Winterthur

Kam za létající
kultůrou

Vážení sportovci,
přátelé!
První várka pořádných turnajů je sice
pomalu za námi, ale přesto nenajdete v diáři nějaký list, kde by
nebylo napsáno slovíčko Frisbee.
Často si trochu zoufáme, že už na
nic jiného nemáme čas a peníze, ale
když se objeví datum nějakého
dalšího turnaje, v očích se nám
hnedle začne jiskřit. Takoví už hold
jsme, lidé věčně nespokojení s tím
co máme a hladoví potom, co
bychom chtěli mít. Jsme podivní
blázni, co se snaží roztočit nějaký
kus hmoty proto, aby našli cestu, jak
roztočit sami sebe. V té šedi každodenního stereotypu…
Slunce chodí čím dál tím později spát
a to je signál, že se blíží finále ligy.
Kdo to asi bude letos? Možná, že
když se pozorně zaposloucháte,
uslyšíte po1ouchlý, výhružný až
bojový křik opic nebo třeba
zahlédnete na obloze mrak ve tvaru
zívajícího až znuděného lva. Možná
se vám bude zdát, jak vás pokouší až
svádí devil, aby jste mu upsali svoji
duši a nebo se jen prostě jednou
probudíte a vykřiknete "FUJ, to byl
divnej sen". Zeptejte se na to
Dejvida (FUJ), ten by mohl o snech
vyprávět. No nebudeme předbíhat,
nakonec se uvidí už za měsíc.
A co pak? Potom nad Kačákem vyletí
hejno ptáků a Oslavenecký turnaj
v Chrustenicích může začít. Turnaj,
ke kterému neodmyslitelně patří
zastavování tamního jezu. Všichni co
nejtěsněji u sebe, všechny díry, dírky
i skulinky ucpané a napětí společně
s hladinou potoka stoupá. Ze
začátku to studí, ale za tu euforii,
když se všichni naráz zvednou
a voda se opět začne valit vstříc
dalším dobrodružstvím, to určitě
stojí. Možná, kdybychom to stejně
udělali i s Frisbeem v Čechách, tak…
to už si zkuste domyslet sami.
Chvála létajícímu bláznovství.

• červen 1-2/2002
BASILEJ

/švýcarsko/

info: freespeed@gmx.ch

• červen 1-2/2002
MUNSTER

/německo/

info: fauth@uni-muenster.de

• červen 15-16/2002
NORINBERK

/německo/

info: boris@drdisc.de

• červen 15-16/2002
BERLÍN - discgolf

/německo/

info: martak@sabris.cz

• červen 22-23/2002
MOST - finále ligy
info: p7@seznam.cz

• červenec 6-7/2002
BRATISLAVA
djrz is watching you

/slovensko/

info: mentaldiscorders@msn.com

• červenec 6-7/2002
MARBURG

/německo/

info: alex@marburg.de

• červenec 8-13/2002
RIGA

/lotyšsko/

World Ultimate Junior Championships

• červenec 13-14/2002
CHRUSTENICE
info:martin.mencl@cz.abb.com,
Libor.Saifrt@icn.siemens.cz

• červenec 20-21/2002 /německo/
ROSTOCK - beach ultimate
info: joern@endzonis.de

dejf a carlos

Jarryho golfový memoriál
plejer

3. 2.

10. 2.

7. 4.

14. 4. 20. 5.

1. Mar$ák

4,0

4,5

3,0

1,5

3,0

16,0

2. Lu(a

7,0

4,5

-

-

4,0

15,5

3. Cz.ert

8,0

-

4,0

-

1,0

13,0

4. Carlos

6,0

6,0

-

-

-

12,0

6. Pe$a

3,0

2,0

2,0

1,5

2,0

10,5

5. Dany

1,5

3,0

1,0

4,0

-

9,5

7. Maruška

1,5

-

5,0

-

-

6,5

8. Dejf

5,0

-

-

-

-

5,0

9. Filip

-

-

-

3,0

-

3,0

10. Wacki

-

1,0

-

-

-

1,0

CELKEM

• červenec 27-28/2002
PETROVICE - whose baby
info: p7@seznam.cz

• srpen 3-11/2002
HAWAII - wucc 2002
info: www.hui2002.org

• srpen 10-11/2002 /německo/
DARMSTADT
• srpen 17-18/2002 /německo/
HAMBURG

Pravidla: V sobotu se hrálo 30 minut a byla
možná remíza. V neděli se pak poslední
2 zápasy o umístění hrály 40 minut s "point
cap+2". Finále se hrálo do 15 bodů bez
časového limitu. Za počasí, které při finále
vládlo, to byl nesnadný úkol. Konce jsme se
bohužel nedočkali, neboA vidina dlouhé
zpáteční cesty nás odtrhla od pěkně mokré,
větrem ošlehané, ale dobře rozehrané partie.
Snídaně: Každý tým dostal v sobotu
i v neděli ráno velkou bedýnku naplněnou
rozličnými
belgickými
potravinami.
Zahraniční turnaj v tomto ohledu opět
nezklamal.
Večeře: Tak to se pořadatelé opravdu vytáhli:
stoly prohýbající se pod tíhou rozličných
salátů, grilovaných kuřecích stehen, opékaných klobásek, zajímavě okořeněných
špízů a dobrého belgického piva na
spláchnutí. Máme v Čechách ještě co
dohánět, ale za tu cenu bychom to
uspořádali asi také.
Pivní závod: Nebyl.

Párty: Nejprve jsme se vydali na pěknou
procházku po pamětihodnostech, během
níž jsme do sebe zamíchali různá belgická
piva, waffle namáčené v horké čokoládě
a na závěr jsme experimetovali s možností
se po tom všem nechat vystřelit do
vzduchu na jedné zajímavě vypadající
poutní atrakci (variace na bungee jumping).
Jistě by po našem vystoupení klesla
navštěvnost této atrakce. Ve velmi pozdní
hodině jsme dorazili na vlastní party, která
se zrejmě pro mnohé nekontrolovaně
rychle rozjela již na svém počátku a my
jsme byli jen svědci jejího pomalého skonu.
I když někteří z nás to ještě svými
tanečními variacemi pobízeli k životu.

A jak to vše hodnotí naše
zahraniční posila (Damian z Anglie):
Losing the first game was disappointing.
We were the stronger team when playing
upwind and almost scored as we were
very close to the endzone. Perhaps that
was a perfect opportunity for a timeout to
ensure that we would have scored (and
won). Early in the tournament it was clear
that our mistakes came from trying to force
passes and looking off open players. These
mistakes were fewer as the weekend
progressed and by the end of Saturday we
looked a patient team who were very
comfortable making short swing passes
and throwing long when a good cut was
made.
On Sunday the weather worsened and our
performance improved, especially as we
minimized turnovers in our half of the field
when playing down-wind, thereby making
it difficult for the opposition to get a crucial
up-wind score. Also, Chris and I felt that we
had now adjusted our play to the style of
Terrible Monkeys. Even though we lost four
of the five games in the top half, three of
them were by a margin of one point, and
we scored against the wind in every game!
Overall, it was a really pleasing
performance where everyone on the team
made a good contribution.
Závěr: Na vyhlášení jsme nebyli, tak vlastně
ani nevím. Cenu (bruggské pivo v láhvi od
šampaňského) za 14. místo jsme dostali v
předstihu a v ústraní od pořadatelů.
Filip

ČALD informuje
Zápis z 10. schůze ČALD
Datum konání schůze: 23.4.2002
Místo: Restaurace U Čámrse
Přítomni: Petr Medek, Vít Grigartzik (OPP),
Kristina Klímová, Jan Havel, Luboš Passian,
David Průcha, Marie Borská
Omluveni: Petr Schreiber
Nepřítomni: Martin Slížek
1) Ekonomika
Změna podpisových vzorů je v běhu.
Nejasnosti v daňovém přiznání, proběhne
jednání na Finančním Úřadě.
2) Sponzoring
Prezentována situace, dalším jednáním
dále pověřen Jan H.
3) Stanovy
Podnikatelská činnost bude zahrnuta, je ale
třeba sehnat člověka, který se o podnikání
ČALDu bude starat. Bude zodpovědná
osoba na živnostenském listu a bude mít
zodpovědnost za sklad. Počítá se s odměnou-procenty ze zisku z podnikatelské

PAST

činnosti. Všichni se pokusí hledat člověka
a do příští schůze vymyslet koncepci jeho
odměňování.
Minule navrhované změny stanov přesně
prezentovány Vítkem G. a následně
odhlasovány (+7, -0, ?0).

(21 při capu - obojí viz. pravidla). Takto
odhlasováno (+6, -0, ?0).
Ceny - konkrétní pohár a medaile vybere
Luboš P., limit je 3000 Kč na pohár a 3000
Kč na medaile. Bude prezentovat na příští
schůzi.

4) Rozvoj
Asociace footbagu má zájem o spolupráci s
ČALD. Budou vzájemné odkazy na webu
(řeší JH). Asociaci bude kontaktovat Petr M.
a domluví podmínky.
Návrh na vyrobení baneru ČALD - podmínky
zjistí Jan H. Rozměry přibližně 1m x 2-3 m.
Je třeba sjednotit logo asociace - VŠICHNI
prohlédnou loga prezentovaná v Pasti a na
webu a příště dohodneme definitivní
podobu.
Všichni apelují na své teamy - je nutné
sehnat hráče na propagační akci 1.6.
v Českých Budějovicích. Hra cca od 12 do
18 hodin.

6) Ostatní
Pravidla: překlad je hotov, korekturu
zajišLuje Marie B.
Trenérská rada: dosud nebyla realizována,
David P. musí zorganizovat
Hřiště ČALD: možnost pronájmu hřiště na
Císařské louce případně i spolupráce na
provozu. Přesné podmínky zjistí Vítek G.
Vizitky: Nutno zajistit výrobu, návrh designu
zajistí David P.
Dokumenty: Všechny důležité dokumenty
musí být na jednom místě - u předsedy.
Další schůze 23.5. 19.00.
zapsal Mé a

5) Finále ligy
22.-23. 6. v Mostě.
Systém upřesněn - zápasy o umístění
budou trvat 1h30 - 2h15, nebo 19 bodů

3/2002

zdravím čtenáře Pasti, hihi
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Praha /

frisbeer cup
Riegrovy sady 13. 1. 2002
Zluta Zimnice
Mir San Zamperln
Idioteam
Zluta Zimnice
Spin
Prague Devils
Zluta Zimnice
Mir San Zamperln
Spin
Mir San Zamperln
Spin
Zluta Zimnice
Spin
Zluta Zimnice
Prague Devils

6 - 3
9 - 5
5 - 12
3 - 11
3 - 10
4 - 13
7 - 11
8 - 9
2 - 12
10 - 8
1 - 13
10 - 5
3 - 8
6 - 10
7 - 8

Spin
Prague Devils
Woodpeckers
Mir San Zamperln
Idioteam
Woodpeckers
Idioteam
Woodpeckers
Prague Devils
Idioteam
Woodpeckers
Prague Devils
Mir San Zamperln
Woodpeckers
Idioteam

Hallodigaz-e?
Prague Lions
FUJ
Hallodigaz-e?
Nice Try
Terrible Monkeys
Hallodigaz-e?
Prague Lions
Nice Try
Prague Lions
Nice Try
Hallodigaz-e?
Nice Try
Hallodigaz-e?
Terrible Monkeys

6 - 13
7 - 5
9 - 8
3 - 12
9 - 5
3 - 12
2 - 10
4 - 13
9 - 4
10 - 4
3 - 13
3 - 12
4 - 13
1 - 12
8 - 5

Nice Try
Terrible Monkeys
Wall City
Prague Lions
FUJ
Wall City
FUJ
Wall City
Terrible Monkeys
FUJ
Wall City
Terrible Monkeys
Prague Lions
Wall City
FUJ

FUJ
Zluta Zimnice
Nice Try
Terrible Monkeys
Mir San Zamperl
Prague Lions

12 - 3
10 - 7
9 - 8
8 - 7
7 - 10
8 - 12

SPIN
Hallodigas-e?
Prague Devils
Idioteam
Wall City
Woodpeckers

Spin

5 - 6

Hallodigaz-e?

FUJ

11 - 4

Zluta Zimnice

Prague Devils

8 - 11

Idioteam

finalisté: Wall city - Searching Woodpeckers

Frisbeer Cup
Dne 10. 4. 02 jsem dostal od Dejva tuto
zprávu: byl jsi vybrán v konkurzu na autora
článku přibližujícího letošní Frisbeer cup
očima člena českého týmu, který se dostal
nejdál. Odpověděl jsem, proč ne, když jsem
teda vyhrál konkurz, to je přeci jen pocta.
Ale když jsem si 22.4. sedl a chtěl začít
psát, tak jsem najednou zjistil, že už si
nějak ani nevybavuju datum tohohle
turnaje, natož pak, kdo se vlastně účastnil
a jak kdo dopadl. Přeci jen stárnu a paměL
už není co bývala, takhle zapamatovat si
kdejakou volovinu, to jo, ale něco
podstatnýho? Sakra, to už je trochu
problém. Ale po jednodenním přemýšlení
jsem přeci jen na pár věcí přišel. Takže to
vše probíhalo asi následovně:
Termín netradiční, místo obvyklého lednového termínu, byl tentokrát zvolen druhý
březnový víkend (nebo ne?... ta hlava!)
Účastnilo se opět dvanáct týmů. Pět českých,
PD, TM, ŽZ, PL a F.U.J., které pak následně
doplnily mančafty z Rakouska, Německa a
MaWarska. Překvapivě se tentokrát neúčastnil žádný tým z bratrské země pod Tatrami.
Hrací systém vzájemného měření sil byl
opět stejný, tj. teamy byli rozděleny do
dvou skupin po šesti, přičemž jedna hrála
dopoledne a druhá byla na programu
v odpoledních hodinách. A tady nastává
první zádrhel. Vzhledem k tomu, že PL hráli
až v odpolední skupině a já neměl ani
;^]]
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-- la Paga da Pasta

tušení o tom, že mi bude přiklepnuto
hodnocení turnaje, tak nemám vůbec
žádnou informaci o tom, jak to dopoledne
probíhalo. Jediné, co snad můžu říct, je to,
že nedošlo k žádnému překvapení na účet
některého favorita a výsledky skupiny
vypadaly nejspíš podle původních
předpokladů. Vím jen tolik, že do semifinále
postoupili Zamperl a takový ty "modrobílý"
i když jejich název znám, tak teW si ho fakt
nevybavím (Searching Woodpeckers - pozn. red.).
V naší odpolední skupině to probíhalo
v podobném duchu. Favorité Wall City a PL
:o)) neměli vážnější problémy vypořádat se
se svými soupeři a oba týmy tak hladce
postoupily do sobotního semifinále. Ve
vzájemném duelu nakonec nedošlo k očekávanému napínavému průběhu, jelikož PL
nebyli schopni udržet krok a celkem
jednoznačně podlehli 13:4. Přiznávám, že
jsem ostatní zápasy naší skupiny příliš
nesledoval, takže opět nejsem schopen,
stejně jako u skupiny první, vám její průběh
nějakým zajímavým způsobem přiblížit.
Bohužel.
Protože jsem hned po našem posledním
zápase ve skupině odešel domů, nevím jak
probíhala sobotní party. Ale to asi nebude
tak důležité a navíc si myslím, že někteří
plejeři jsou občas i rádi, když se nikde nikdo
nezmiňuje o jejich "vydařeném" večeru. Viz.
některé články z halových turnajů.
Průběh nedělních ranních zápasů o umístění
mi zůstal taktéž utajen. Doufám jen, že PD

Terrible Monkeys

1 3 - 4 Nice Try

Mir San Zamperl

8 - 7 Prague Lions

Wall City 1 3 - 8 Woodpeckers
konečné pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

wall city
searching woodpeckers
mir san zamperl
prague lions
terrible monkeys
nice try santa cruz
idiot team
prague devils
f.u.j.
žlutá zimnice
hallodigaz-e?
spin

beercup • freez
jakožto pořadatel předá redaktorům Pasti
nějakou tabulku s výsledky, nebo alespoň
konečné pořadí všech týmů, aby bylo možno
udělat si alespoň trochu obrázek o tom, jak
to celé nakonec dopadlo (na netu jsem
zatím nic neobjevil). Z prvního semifinále
postoupili Wall city, v druhém jsme se utkali
s těmi "modrobílými". Chtěli jsme do finále
a náš nástup podle toho vypadal, protože
během několika minut jsme vedli 4:1. Pak se
nám ale nepovedlo několik přihrávek
a najednou byl stav 4:4. Nevím proč, ale
najednou se nám do hry dostala nervozita
a křeč, jaká by u tak, troufám si říct,
zkušeného teamu asi neměla být a skóre se
začalo převažovat v náš neprospěch.
Nakonec jsme to tuším dostali 13:6. Byli
jsme na sebe dost nas….., protože se s nimi
dalo hrát a nebýt našich zbytečných chyb,
tak jsme ve finále být mohli. To nakonec
vyhráli Wall city a zde opět odkazuji na snad
do Pasti dodané výsledky.
O třetí místo jsme prohráli se Zamperl 8:7
a skončili tak na čtvrtém místě, což nebylo
podle našich představ, protože jsme chtěli
totiž turnaj konečně vyhrát. Byli jsme tu už
druhý, třetí, pátý, loni devátí. Letos se nám
tedy zaplnilo další místo v kolonce
možných umístění, o které jsme zas tolik
nestáli. Doufám, že příští rok tam přibude
místo první. I když, na druhou stranu
budeme-li mít poslední "šáhnutí" na disk na
posledním podzimním turnaji venku (a
někteří z nás ani to ne), jako to bylo letos a
pak půl roku nic, možná že zase vyplníme
jinou kolonku.
Šaky
Pozn. redakce: Omlouváme se za zde uvedený
a špatný postup při zadávání článku.
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Nedávno jsme skoro všichni slyšeli návrh o
tom, že by se dosavadní liga změnila na
coed ligu. Myslím
si, že se mluvilo
o jedné žabce
na lajně. A hned
se anketně hlasovalo, jestli se tím
má vůbec Výkonná
rada ČALD zabývat. Většina byla pro. Kdyby
to nějakým způsobem klaplo a hlasovalo
se už naostro, je tady možnost, že někteří
by si přáli, aby se to rozjelo už na podzim.
To jest, v nové ligové sezóně. Nebo taky
ne. O tom, jak dopadne hlasování, které se
pravděpodobně blíží, rozhodne každý z
Vás. Každý Váš hlas. A měl by to být sakra
zodpovědný hlas. Protože se možná právě
Vaší zvednutou rukou může rozhodnout,
jakým směrem se Ultimate v Čechách
bude ubírat dál. Přiznám se, že já osobně
v Chrasti hlasoval pro, ale bylo to trochu
unáhlené zvednutí paže. Poté jsem si to
malinko nechal projít hlavou a malinko
jsem si popovídal se zkušenějšími vrhači
disků. A výsledek se brzy dostavil. Za pár
minut, možná hodin, bychom se já i moje
ruka pravděpodobně zdrželi hlasování.
Nechci Vám tady předkládat, proč by se
tak stát nemělo, ani proč by se tak stát
mělo. Chtěl bych Vás jenom poprosit,
abyste se nad coed ligou trochu zamysleli.
A nejednali tak zbrkle jako já.
Poprvé jsem se setkal na turnaji v Chrasti
s místy špatným (hádavým) spiritem
i počasím. V tom pořadí jaké uvádím.
To druhé bylo možná na úkor toho
prvního. To první bylo na úkor neznalostí
pravidel a neudržených, splašených nervů.
Obojí není moc fajn. A tak jako sluníčko na
mne zapůsobila Indiánská píseň v podání
Fujů a kolečkem postihnutých hráčů. Díky,
bylo to docela fajn. A věřte, že moje
"Bůům" bylo určitě nejhlasitější.
cz.ert

-- la Paga da Pasta
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Před týdnem se hrál další ligový turnaj.
Prague Lions si připsali na konto další
výhru. Hodně lidí se ptá, jak je možné, že
vyhrává tým, jehož členové spolu
netrénují. Co je tajemstvím vašeho
úspěchu?
Úspěch je přechodná záležitost. Kromě
toho je relativní a subjektivní. Výhodou PL
je, že většina z nás už spolu hraje nějakých
sedm, osm let. Další výhodou je, že téměř
každý z našeho týmu umí handlovat, hrát
middle nebo long. Když se blíží konec
vyrovnaného zápasu, můžeme se střídat
v útoku, aniž bychom si cokoli řekli. Tohle
může kompenzovat fakt, že spolu
pravidelně netrénujeme. Věřím však, že
jsme schopní se sehrát daleko lépe, než
tomu bylo například v Chrásti. Proto tvrdím,
že úspěch je relativní. Chtěl bych přispět
k tomu, abychom jako tým hráli tak dobře,
jak jen bude v našich silách. Máme pořád
co zlepšovat. Do zápasu jdeme s cílem
zahrát hodně pěkných bodů a napravit
případné chyby ostatních spoluhráčů.
Zároveň bereme hru jako zábavu. Já hrozně
rád soutěžím, především pokud jde
o přátelská klání v ultimate. Vyhrát nebo
prohrát, vydařený zápas ve mně probouzí
to nejlepší. Budu hrát naplno a férově,
abych vyhrál, ale když se mi to nepodaří,
svět se kvůli tomu nezboří.
Stanou se PL mistry i tento rok?
Netroufám si odhadnout. Postavíme se
k tomu sebevědomě. Vydáme ze sebe to
nejlepší. Uvidíme na hřišti.
Budete se nějak připravovat na finálové
klání?
Rád bych ještě před turnajem společně
potrénoval s jedním, dvěma spoluhráči.
Když někdo hraje tak dlouho jako my, stačí
si jenom v několika trénincích oživit týmové
myšlení při hře. Přestože jsme nehráli
špatně, mám pocit, že bychom konkrétně
tohle měli vybrousit v Kněžicích a v Mostě.
Zkušenost a schopnost hrát týmově však
;^]]
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prague lions

Andrew “Andy” Joseph Benkovitz

Američan narozený 1963 v NY. Své koníčky rozděluje na užitečné
a neužitečné. Do první skupiny patří cestování a fotografování, mezi ty
další patří sbírání lahví od českého piva a historie baseballu. Už dvacet
let je věrný jedné značce sportovní obuvi, Sharks od firmy Nike.
Představa ideálního víkendového dne: dlouhá procházka se psem,
grilování ve společnosti přátel, večer šipky. Skutečný víkendový den:
zpracovávání nějakého projektu. Co se týče českého menu, Andy by si
objednal svíčkovou s knedlíky a k tomu Krušovickou desítku. Andy
vlastní manželku, dva psy, pět koček a plánuje pořídit si dítě,
v dohledné době…! Do světa vykřikuje: "Nic není dokonalé, ale žít
v České republice se mi moc líbí!"

nestačí. Velkou roli hraje fyzička. I zkušený
a sehraný tým bude jednoho dne poražen
týmem mladším, fyzicky schopným, pokud
se nebude udržovat v kondici. Doufám, že
do Kněžic přijedu v lepší fyzické kondici,
než jakou jsem měl v Chrásti.
Kdy jsi se poprvé dotknul disku? Jak jsi
začínal?
Poprvé jsem si na disk sáhl někdy
v sedmdesátých letech (většina našich
čtenářů nebyla ještě na světě). Hrál jsem
pick-up ultimate na střední škole. Na
plážích Long Islandu, NY, jsem se učil házet
forehand. Byl jsem příliš líný na to, abych se
účastnil tříhodinových tréninků šest dní
v týdnu, což vyžadoval můj univerzitní tým
(toho času jeden z dvaceti nejlepších ve
Spojených státech). Házení jsem však
trénoval pravidelně. V létě jsme chodili
s kamarády trénovat do Sheep Meadow
v Central parku. Vždycky, když areál zamkli,
přelezli jsme plot a celé tohle obrovské
hřiště bylo jenom naše. To byly časy!
Pařížští Les Invalides byl můj první oficiální
tým. Do Paříže jsem se přestěhoval v roce
1989 a hned jsem se začal shánět po týmu.
V týmu jsem se uvedl jako výborný běžec.
V obraně jsem každému stačil. Ale jediný
hod, který jsem byl schopen s jistotou
hodit, byl forehand na 40 metrů. Kapitán

týmu mi tedy řekl, abych hrál middla, a když
budu volný, házel zónu. V obraně jsem měl
hlídat nejlepšího hráče. Na prvním turnaji si
mě vzal stranou a zeptal se, jestli bych
nemohl zkusit volné příhozy na pět metrů.
Handlovat jsem začal až v týmu Prague
Lions. Můj první pražský trénink byl v květnu
1995 na Letné. Tam jsem potkal hráče z
týmů PL a Bad Joke. Ten večer jsem šel na
pivo s Alešem (PL) a Martinem Husákem
(hrál za PL). Nebýt toho večera, možná bych
se tenkrát přidal k Bad Joke.
Proti kterému týmu v české lize hraješ
nejraději?
Baví mě všechny ligové zápasy, ale asi
nejraději hraju proti SPLT. Svého času jsme
se scházeli dvakrát týdně na tréninku, po
kterém následovala pivní zábava. Párkrát
jsme spolu hráli v neligových turnajích.
Bohužel, dnes už se takto scházíme pouze
na turnajích.
V kom vidí PL svého největšího rivala?
Podle mě není radno brát žádného soupeře
na lehkou váhu. Do všech zápasů jdu
naplno. Týmy jako FUJ, TM nebo PD mají
velkou šanci nás porazit. Proto když proti
nim hrajeme, soustředím se na hru
a snažím se minimalizovat chyby, které by
Lionům ubraly šance na vítězství.
Co děláš před začátkem zápasu?
Hodinu před zápasem si ještě dopřeju pivo.
20 minut před hrou si protáhnu své 39 let
staré tělo, abych částečně zvýšil své šance
udržet krok s rychlejšími hráči, o 15 - 20 let
mladšími. Během strečinku se duševně
připravuji na to, koho budu bránit a jak
můžu snížit jeho podíl na úspěšném útoku.
Někdo se chce stát dobrým hráčem
ultimate. Co mu poradíš?
Úplnému začátečníkovi bych řekl, aby
pracoval na své kondici, naučil se hodit
a chytit disk a rozpoznat, kdy a kam
naběhnout. S tím už může něco zahrát. Aby

se takový hráč zlepšil v útoku, musí se umět
rozhodovat. Je možné dosáhnout nulového
počtu turnoverů, když se omezí riskantní
příhozy? Každému dělá dobře, když si
střihne nějaký podařený hod do zóny, ale je
pravda, že daleko častěji se prohrává na
turnoverech než vyhrává na riskantních
příhozech. V obraně záleží, nakolik je hráč
ochoten zapracovat, aby pro jeho soupeře
nebylo lehké se uvolnit. Aby se již zkušený
hráč zlepšil, je pro něj klíčová psychika.
Mysl na prvním místě. Může si hráč
vybudovat dominantní pozici a přitom
zůstat sám sebou?
Kdo je podle tebe v ultimate lepší,
Američané nebo Češí?
Američané, kteří to berou vážně, se
v ultimate dokáží neuvěřitelně prosadit.
Ultimate v České republice, i když se hraje
soutěžně, je více považován za zábavu. Což
není nic špatného. Takový ten přístup
"vyhrát za každou cenu", který je hodně
vidět v Severní Americe, může snadno
potlačit přátelskou náladu, která je jinak
sympatickou součástí celé hry.
Jak bys odpověděl na otázku svého
bývalého spoluhráče v zahraničí, kdyby
se ptal na současný český ultimate?
V první řadě bych vyzdvihl již výše
zmíněnou přátelskou atmosféru, která je
v českém frisbee silnější než v jiných
zemích. Účastnit se českých turnajů je
rozhodně cennou zkušeností. Ale pokud
mám být kritický, řekl bych, že frisbee v
Čechách se za poslední dobu nikam
neposunulo. Když jsem začal hrát v Praze
(1995), bylo zde osm nebo deset týmů.
Dnes je jich osm. Během tohoto období se

počet týmů ve Francii zdvojnásobil. Co se ve
srovnání s rokem 1995 zlepšilo, je fakt, že
dobrým týmům přibyla konkurence. Do ligy
přišel nový tým FUJ, i když je škoda, že ve
stejnou dobu odstoupil tým z Českých
Budějovic. Těžko se hledají noví hráči, kteří
by si vyměnili dresy s těmi, co pro
nedostatek času či zájmu frisbee opustili.
Další věc, která je jinde rozšířená a tady mi
chybí, jsou tradiční týmové popěvky.
Co říká tvá skleněná koule o budoucnosti ultimate?
Budoucnost tohoto sportu záleží na počtu
těch, kteří v té plastikové létající věci najdou
zalíbení. K když házet diskem a hrát
skutečný ultimate je něco docela jiného,
prvotní zájem musí být v házení a chytání.
Čím častěji bude disk létat vzduchem, tím
více si těch 175 gramů začnou lidé
uvědomovat. Hra samotná přijde na řadu
až pak. Všichni jsme takoví poslové frisbee.
Je na nás, abychom ho představili dalším.
Ale všechno začíná u disku.
Hrál jsi někdy v týmu, který získal spirita?
Ano. Ale nesnažím se o dobrý spirit jenom
abych získal cenu. Daleko více by mě
potěšilo, kdyby ji získal tým, kterému jsem
dal hlas. Pokud ovšem na vítěze nečeká
dobře rostlá "kytka" (turnaj v Českých
Budějovicích, 1995).
A co pro tebe spirit znamená?
Rád bych věřil tomu, že i když hraju naplno,
jsem schopen si udržet chladnou hlavu
a mít na mysli, že férové jednání není o nic
míň důležité než výsledek zápasu. Spirit
udržuje rovnováhu mezi soupeřením
a kamarádstvím. Bez spiritu by tento sport

přestal existovat v podobě, v jaké jej známe.
Kdo je tvá frisbee hvězda?
Nejlepší hráč, jakého jsem kdy viděl v akci,
byl Sune Wentzel z Norska. Hostoval v Les
Invalides a pomohl nám vyhrát halový
turnaj ve Versailles v roce 1993. To co tam
předvedl je něco, na co nikdy nezapomenu.
Pro zodpovězení, kdo je mým vzorem
v českém ultimate, si vezmu na pomoc své
biologické hodiny. Už osm sezón si říkám,
že "až dosáhnu jeho věku", chtěl bych být
stejně dobrým útočníkem a obráncem jako
Papá. Nyní jsem starší než byl on v době,
kdy jsem tady s ultimate začínal. Pokud
bude hrát do svých padesáti, mám ještě 11
let, abych toho dosáhl.
Kromě frisbee, jaké další sporty máš rád?
Z kolektivních sportů mám rád softball. Před
pár lety jsem hrál s jedním českým týmem,
ale dnes už bohužel nemám na dva sporty
tolik času. Dnes si stěží najdu čas na jeden.
Baví mě cyklistika a dlouhé procházky se
psy. Neměl bych opomenout šipky, báječný
sport, který spojuje soutěživost, koncentraci
a kamarádství. Jako divák mám nejradši
baseball, dále pak hokej, basketbal, fotbal,
americký fotbal.
Co si v životě přeješ?
Žít pohodlně a ve zdraví, mít báječnou
rodinu a přátele, nepřipouštět si stáří
a troufnout si dělat věci, kterých by se lidé
mladší ani neodvážili, nasbírat ještě více
cestovatelských vzpomínek, abych je
jednoho
dne
mohl
vyprávět
vnoučatům…předpokládám, že bych si měl
nejprve opatřit děti…
díky za rozhovor Katy

-- la Paga da Pasta
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Mladá Boleslav • Pardubice
"Extvr+árna" 2002
O velikonočním víkendu, tj. v neděli a o
velikonočním pondělí proběhl již 2. ročník
obnoveného turnaje Mladá Boleslav, který
již ale není tou proslavenou "tvrWárnou",
kdy hraje po celý halový turnaj za 1 tým jen
5 hráčů. (tohle já už jsem nezažila, ačkoli
na podzim oslavím už neuvěřitelných 5 let
"kariéry" při honění se za diskem). Ale
moment, teW bych jednomu týmu křivdila, a
to PD, kteří jak loni, tak letos odehráli turnaj
v pěti lidech. Loni skončili první, letos
poslední. To je známka toho, jak se nám
týmy omlazují, loni za PD hráli samí
zkušenější hráči, kteří byli letos vesměs
v Rimini, letos to byli v MB do jednoho
nováčkové, když nepočítáme Marušku
s Alešem, kteří se nacházeli ve stavu
pracovně neschopných, i když se jim při
koučování hry jejich týmu nejednou chtělo
vyběhnout z postranní čáry do hřiště.
Co o turnaji napsat z pohledu organizátora? Jak už Petr dobře poznal (viz Past
a Whose Baby III. Nebo IV.?), dost dobře
a objektivně o takovém turnaji napsat nelze.
BuW pisatel svůj výtvor pojme tak, že napíše
o naprosto skvělé organizaci nebo popíše
"technologii postupu" při vymýšlení pivního
závodu nebo programu večerní párty. Tady
mám ovšem zjednodušenou pozici, k pivnímu závodu vůbec nedošlo, nepovedlo se
nám totiž dobře spočítat celkový hrací čas,
místo v původně plánovaných 19.00 h. se
v sobotu dohrávalo v 21.00 h., pak všichni
chvátali do hospody, kde zas pro změnu
měli jen do 23.00 h. Tady jsme se pokusili
kyselou servírku a uhoněného číšníka
podplatit panákem dle vlastního výběru,
takže zavíračka byla až ve 23.30 h. Až na ten
zavírací čas M. Kuželík, náš hlavní organizátor, vybral ale kulturní zařízení dobře.
Stejně jako loni se turnaje zúčastnilo
12 týmů, stejně jako loni hodně lidí turnaj
"sabotovalo", buW si jeli zahrát na písek do
Rimini nebo jeli vyšlehat děvčata někam
jinam. Z 12 týmů bylo 11 českých a 1
v uvozovkách slovenský, neboL se nám
stále někdo ze Slovenska přihlašoval a odhlašoval, až přijeli do "Plytkého hrobu"
3 Slováci. Takže jsme měli místo jednoho
mixu dva. Hrálo se ve dvou skupinách po 6,
odpolední a dopolední, v 22 minutových
zápasech, systémem každý s každým.
V každé skupině byly týmy po jednom ze
;^]]
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SPLT, P7 a ŽZ. V dopolední skupině
poměrně jasně kralovali FUJ, v těsném
závěsu pak "náhodný výběr" P7 s číslem
1 (spíš ale šlo o rozdělení podle věku
a hráčských zkušeností), kde kralovali naši
3 slibní mlaWoši - Radek, Ondra a Tomáš.
Tuto hvězdnou trojku pak "doplňovali"
Martina, Douglas a Jana. Na 3. místě
skončila ŽZ 1, která se svým složením
téměř shodovala s obsazením ŽZ 2. Čtvrtí
byli SPLT 1, 5. Rollníci, kteří slavili historický
úspěch, poprvé někoho porazili v hale.
V odpolední skupině pak jasně kralovala P7
2, na opačném konci tabulky skončili
značně omlazení TM. Další systém hry byl
takový, že 1. tým hrál s 2., 3. se 4. a 5. se
6. z opačné skupiny. Hlavně pro Sedmu byl
důsledek systému pikantní, neboL hned po
ránu se v prestižním zápase utkaly P7 1
s P7 2 a to dokonce o finále! Už v sobotní
předvečer to mezi námi zjevně "jiskřilo",
jednička seděla v hospodě u jiného stolu
než dvojka, po půlnoci se Honza s Petrem
pokoušeli opít naše nezletilce vaječňákem,
který byl původně určen na jednu z cen.
Zápas nakonec vyhrála zkušenější dvojka,
která ale (jak později sama přiznala) měla
zpočátku trochu v kalhotech. V dalším
semifinálovém zápase se utkalo SPLT 2
s FUJ, kde jsem očekávala jasnější vítězství
FUJ. Nakonec se ale ve finále utkala P7 2 a
SPLT 2 a Sedma vyhrála! Pak už by se dalo
mylně usuzovat, že P7 si triumf v turnaji
předplatila, protože P7 1 vyhrála Spirita.
Ale teW závěrem už vážně. Doufáme, že
všem zúčastněným se turnaj líbil a jejich
počet bude příští rok opět o něco vyšší než
loni nebo letos.
Jana (p7)
mladá boleslav 31.3. - 1.4. 2002
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

prague 7 (2)
splt (2)
f.u.j.
prague 7 (1)
plytký hrob
pick - up
žlutá zimnice (1)
splt (1)
terrible monkeys
žlutá zimnice (2)
rollníci
prague devils

Spirit of the Game: prague 7 (1)

Golfový turnaj
v Pardubicích
V pořadí druhý discgolfový turnaj
v Pardubicích proběhl 27. dubna 2002.
Turnaj pořádal oddíl Discgolfu USK
Pardubice. Oddíl vede a nové adepty golfu
zaučuje a materiálně zajišLuje Mark Krupa.
No prostě,chceš-li si v Čechách zahrát
discgolf a nechceš hrát sám - založ si
vlastní klub a vychovej si spoluhráče.
Jamky v podobě dřevěného kůlu byly
rozmístněny v místním nevelkém parku.
Ale i na poměrně malém prostoru se
podařilo vymyslet několik velmi pěkných
tras. Bohužel golfová sezóna v Pardubicích
je přímo závislá na vegetačním období tráva se zde neseká a hra v golf se stává
hrou stopování, popřípadě hledání
pokladu (disku). Tímto chci poděkovat
radním na Praze 6, že se tak vzorně starají
o travnaté plochy na Strahově a tím
golfistům v Praze umožňují se sportovně
vyžívat.
Za svěžího větříku byla zahájena soutěž
v hodu do dálky. Zde jsme se s MarLákem
přesvědčili, že vzdálenost, kterou disk
urazí není všechno a je dobré alespoň
přibližně trefit požadovaný směr. Hra na
jamky (18 jamek) proběhla ve skupinkách
po třech. Druhé neoficiální kolo v partičkách, které se uspořádaly spontánně.
Počasí - větrno, ale jinak celkem příjemně.
Všechny disky ve vysoké trávě nalezeny.
Příjemný turnájek, jen nějak lidí ubylo. Loni
nás přijelo asi deset pánů hrajících v Praze,
letos jenom tři a i místních očividně ubylo.
Rád se zúčastním i příští rok, jen doufám,
že nebudu bloumat po parku v Pardubicích sám. Dělám co mohu a už učím
házet i Michala Hokeše.
Dany
Results:
#1 Beginners
Honza Prudký
#2 Beginners
Karel Myška
Richard Stefanča
#1 Advanced
Dan Hokeš
Long Drive Contest:
#1 Beginners
Richard Stefanča
#1 Advanced
Peta Tichý

michal hokeš

Rozvoj 2002
Šíření frisbee nákazy po
českých zemích
Tak se nám to rozběhlo. Po několikaměsíčním běsnění za úředním stolem (který
byl někdy i hospodským pultem), se nám
podařilo uskutečnit malou propagační akci
v Benátkách nad Jizerou. Akci vyvolal agilní
tělocvikář, který se byl podívat na svého
finského přítele hrajícího na EUCC. Tam si
pořídil discraft a pokoušel se s ním něco
dělat ve škole se žáky. Poslal mail v době
rozbíhání "rozvoje" a tak jsme si ho vybrali
za pokusného králíka.
Vlastní akce proběhla po několika mailech
celkem úspěšně. Zúčastnilo se nás celkem
12 i s kanadským hostem. Učitelé z Benátek dovedli na hřiště asi 120 dětí z šestých
až devátých tříd. Za slunečného počasí byl
za stručného komentáře ukázán ultimate,
freestyl, DDC a disc golf. Ukázka trvala asi
20 minut. Po ukázce se postupně téměř
všechny děti učily asi deset minut házet
pod vedením jednoho z přítomných hráčů a
pak se přesunuly na tři připravené soutěže
v hodu na přesnost (do golfového koše), na
dálku a discathlon. Všichni soutěžící byli
oceněni za svou snahu malou sladkou
odměnou. Asi po dvou hodinách pobíhání
po trávníku se místní fotbalisti rozhodli, že
bylo již dosti ohýbání jejich zelených
stébélek a ze hřiště nás vyprovodili. Vše
zakončilo stručné rozloučení s žáky i učiteli
a předání disků, kazet a skript.

Nejdříve děkování a pak nedostatky:
Děkuji všem zúčastněným a zejména těm,
kteří pro akci museli udělat i něco předem,
jako dojet pro koš, sehnat sladké i papírové
odměny. Ani samotná fyzická aktivita však
nebyla zanedbatelná, neboL za čas strávený
na akci byli všichni odměněni jen smíchem
a radostí dětí nad možností vyzkoušet něco
nového. Možná jen Aleš zde sehnal

Fotografie na této straně jsou z akce Rozvoj v Ústí nad Labem
- další informace o této akci, přineseme v příští Pasti.
budoucí přítelkyni, neb všechny "náctky"
chtěly učit házet jen od něj.
Škoda jen, že se akce nezúčastnilo více lidí
z rozvoje - propagační akce, aby vychytali
chyby a nedostatky. Možná to bylo
prostředím, možná organizací,ale přechod
mezi učením a soutěžemi byl chaotický
a podivný. Také oceňování soutěžících bylo
nerovnoměrné. To jsou detaily. Mnohem
horší je stav českých disků. I přes veškerou
snahu je poslední dodávka disků něco mezi
sklem a plechem. To že s nimi nechtějí
házet rozmazlení frisbíjáci mi nevadí, ale
těch dětí mi je líto a doufám, že nedojde ke
zranění. Pracuji na lepší variantě, ale po
telefonu to jde těžko.
Celkově akci považuji za úspěšnou
a hlavně poučnou pro další činnost. Předali
jsme učitelům materiály a doufám, že za
pár měsíců nás budou atakovat s dotazy
a žádostmi o další pomoc. Zbývá jen zajistit
někoho, kdo se ujme případných zájemců nových lidí a oddílů.
Papá

Zápis ze schůze Rozvoj
Přítomni: Aleš, Štěpán, Jana, Jitka, Honza P.,
Vítek, Papá, Kristína, Martina
Nepřítomni: Karel, Honza S.
1) Kontakt na média a komunikaci s nimi,
v Ústí - Jana
2) Moderování propagační akce se ujal
Petr Kotouš (Rollníci)
3) Oslovení univerzitních učitelů v ČB - Papá
4) Footbag - schválena spolupráce s
Rozvojem i ČALD
5) Discrafty - vzhledem k tomu, že Discraft
nestihne dodat disky pro rozvoj, prodej
těchto disků zajistí P7 a ČALD (z EUCC).
6) Plán propagační akce a přidružených
soutěží pro veřejnost schválen dle
předloženého návrhu.
7) Z přihlášeného počtu lidí na propagační
akci v Ústí se mohou vytvořit 3 teamy.
8) Příští schůze 18.5. po skončení
propagační akce.
zapsala Kristína

-- la Paga da Pasta
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Paganello 2002

Zahlásil jsem time-out
(World beach ultimate championships)

Ležím na písku nejslavnější pláže na světě
a hlavou mi letí věci. Jako krokodýl na dně
řeky, šest tepů za minutu, v dáli modř moře
nepozorovatelně přechází v modř oblohy,
leží se mi teda moc dobře, až na ten
věcolet. Vítr mě zavál na hezkých pár pláží
a na mnoha z nich jsem křičel, že tohle je
ta pravá. Vítr mě vlastně zavál tak daleko,
že jsem ani nevěděl, jestli se mám vracet. A
pak mi Papá poslal vzkaz, že tehdy a tam,
a že by se to hodilo.

A tak si házíme uprostřed kruhového
objezdu a kolem nás je slunečno, až oči
přechází. Za chviličku - ještě jsme si ani
pořádně nehodili - nám nabízejí, že nás
svezou, a někdo mi do ruky vtiskne kozla
a říká čau. Tak to už musíme být v Itálii,
takhle se přece zdraví Taliáni. Ta Taliánka,
co mě veze je prima, semsi všim, ale
;^]]
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-- la Paga da Pasta

chovám se slušně. A najednou Rimini, nojo,
to znám, žádný vedro, ale tak jasno, jdu se
pozdravit s Jejím Veličenstvem a je taková,
jak ji znám - krásná, chladná a božsky
slaná. A vzápětí už do sebe tlačím grilovaný
sardinky a z davu vystupují tváře, které čím
dál častěji občas i poznávám. Madona mia,
v polovině našeho prvního zápasu proti
švýcarskému týmu Fingers si uvědomuju, že
jak mi to nejde, tak mě to baví,
a nehrajeme špatně, i když tohle se vyhrát
nedá. Hraju opatrně, aby se pérko Bavka
nepřekroutilo, ale zato PD vůbec
nepoznávám. Jednak všichni jakoby během
toho mýho time-outu omládli, jedna žabka
dokonce na mě mluví německy, co to tam
zbodla?, a jednak že všichni chtějí vyhrávat
anebo hrát to nebo ono, to jsem zas něco
zaspal nebo co. Taky se před každým
zápasem skoro hodinu rozcvičují, no to taky
neznám!
Poslední zápas dne, skoro už po západu
slunce, hrajem proti našim starým známým
XLR8RS. Je to tak vyrovnané, že i když
nakonec prohrajem v náhlé smrti o bod, tak
nás to nesrazí. Matador Bruselanů Olivier
vyčerpaně povídá na konci, tak tohle je asi
naposled, co jsme nad vámi vyhráli, jste
pořád lepší a rychlější, hodně štěstí. Ani on
sám netušil. A na konci prvního hracího dne
ohromná rocková párty a kapela hraje samý
pecky a jede to tam jako o život, i když pivo
stojí pět euro nebo kolik. Nakonec navzdory
tabulkovým
předpovědím
nejpilněji

reprezentuji já, neb jednak se mi líbí ta
kapela jak už jsem říkal, a jednak taky ještě
jedno tělo s nej(ro)zpustilejšími kalhotami a
nejdelikátnějšími kalhotkami, na příští
dovču jedu na Ukrajinu.
O pár vyhraných zápasů dál a dostáváme
se do střední třetiny tabulky o 9. až 16.
místo, kde opět hraje každý s každým.
Hraje nám to, Štěpán s Tomášem se na
hřišti najdou, Papá soupeře ničí taktikou,
MéWa s Davidem všechno chytí a holky tvoří
jako kdyby byly na nějakých pilulkách.
K tomu se ješte vrátím. Ve střední skupině
snadno vyhráváme hned první tři zápasy
a jsme na vrcholu blaha. Čtvrtý zápas
hrajeme proti kalifornským Odd Job,
doporučuju jako partnery do všech akcí. Na
náš úvodní trik s otočením trik na lajně
naruby nám hráči i hráčky oddjobu ukážou
některé velmi pěkné prdelky a tak hned na
začátku vyhrávají o bod. Pak jich pár dáme
my a zdá se, že je máme na lopatě, je to
asi tak 4:1, a fakt nám to hraje. Trochu
nám to vleze do hlavy a tak vzápětí lehce
ztrácíme. Nakonec je v náhlé smrti
uběháme o bod a je to krásný pocit, takhle
umíněně vyhrávat. Tak teda k těm holkám.
Vlastně první k rychlé smrti. V Rimini se
hraje na poctivý Cap 2, což znamená, že po
uplynutí hrací doby (35 nebo 45 minut)
pokud nikdo nedal 15 bodů, se dohrává
bod a k nejvyššímu skóre se přičtou dva
a do toho se hraje. Vyžaduje to dlouhé
pauzy mezi zápasy, protože Cap 2 je na

world beach ultimate championships
Open Division

písku často zápas na 5 i více bodů a může
trvat málem tak dlouho, jako předchozí část
zápasu. Hlavně ale nemá nikdo nic vyhrané
a tak se nedá nic dělat, než celý zápas
hnát, aby byl rozdíl co nejvyšší, a pak dál
hrát jako o život. Pokud se poslední bod
hraje z rovného skóre, říká se mu náhlá
smrt.
Je tu poslední zápas této skupiny a my ji
chceme vyhrát. Nastupujeme proti našim
starým známým XLR8RS. Je pekelná zima
a únavou se sotva vlečeme. Je to opět
vyrovnané, ale bruselským docházejí síly
a také nervy. Samo se naplňující proroctví,
v nervózním zápase plném přerušení jim

nakonec ujedeme a zápas vyhrajeme 13:9.
Stojíme v kruhu a nikomu se moc nechce
mluvit. Mně proto, že jsem zcela
nesportovně šLastný.
Tenhle zápas nám podle mne vyhrály
holky. Iva a Lenka jsou pilíře našeho útoku,
hoW jim co chceš a ony to nějak chytí.
Kristína ve všem ohromná, jak ji známe.
Moje dvě spolunocležnice Pippa a Jitka se
k zápasu postavily každá jinak. Zatímco
Pippa bojuje s příšernou rýmou a šetří síly
na závěrečnou párty, kde je ohromná, Jitka
přispěje k vítězství důslednou obranou
veteránky Pascall, která to neunese, rozklíží
svůj tým a naplní tak náš sen.

1 No Tsu Oh USA (WBUChampions 2002)
2 Collard Greens USA
3 Cota Rica Italy
4 FAB Switzerland
5 Feldrenner Germany
6 Catch22 UK
7 UTI UK
8 Chicago Scandal USA
9 Mir San Mir Germany
10 Arsenic France
11 Clapham Ultimate UK
12 Ultimate Vibration France
13 Zamperl Germany
14 Pele Mana USA
15 Crunch Netherlands
16 Chevron Action Flash UK
17 ZUF Switzerland
18 Patatas Bravas Spain
19 CUSB Italy
20 Freeezzz Beezzz Belgium
21 Flying Circus Denmark
22 Freespeed Switzerland
23 Quattro Stazioni Germany
24 Delft Blue Something Netherlands
25 Fluid Druids UK
26 Salutami 'ntonio Italy
27 Gronical Dizziness Netherlands
28 Team42 Germany
29 Mental Discorders Slovakia
30 Cota Esperanca Italy
31 Mucche Al Pascolo Italy
32 Frizzly Bears Germany
33 Meltdown Ukraine
34 thebigez Austria
35 OW! UK
36 Paprikas Hungary
37 Ju-Piter Russia
38 Wizards Switzerland
39 Flying Bisch' Italy
40 Mohawks UK
41 Catch up Austria
42 Hammerage UK
43 Discipuli Germany
44 Canieporci Italy
45 Air Pussies Germany
46 Radical Switzerland
47 Spaccamadoni Italy
48 Klopstock Switzerland
Spirit Of The Game: OW! UK

-- la Paga da Pasta
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rimini
Time-out končí. Je to 11:13 a hraje se do
14. Náš soupeř - mezinárodní sebraný tým
pod vlajkou Lichtejnštejnska - chce stejně
tak moc jako my. Nějaký hlas za mě povídá,
potřebujeme dát už jen 3 body a máme
vyhráno. Jsme lepší, mladší a rychlejší, tak je
dáme. Sám tomu uvěřím a nastupuju do
prvního obranného bodu. Ani nevím jak, ale
po menší tahanici to otáčíme a dáváme
boda. Naštěstí můžu vystřídat a tak
zadýchaně sleduju, jak naše nejsilnější
pětka - ano, my vskutku hrajeme na to, že
do rozhodujících bodů jdou ti nejlepší rychle otáčí a jistými hody vyrovnává na
13:13. Jsou tak rozjetý, že nikdo z nich
nestřídá a hned se staví na lajnu
posledního bodu turnaje. Dívám se na ně,
jak tam stojí na čáře a těší se na to. Už je
to tady. Úplně stejně rychle získávají po
výhozu disk a dávají rozhodující bod. Ruce
mi letí k nebi a nebe mi to vrací i s pískem,
vyhráváme malé finále smíšené divize
nejslavnějšího plážového turnaje na světě.
Fotím jak nejrychleji umím a pak se pyšně
stavím do kruhu za tým, do kterého už
nikdy patřit nebudu, ale který mě vzal zas
jednou na milost.

Vystupuju z auta a kolem mne letí písek.
Jdu se s ní pozdravit a do prstů u nohou se
mi zakusují žiletky vzrušení. V dálce splývají
šedé mraky s tmavošedým mořem a vlny
se pomalu řadí jedna za druhou, aby se
u břehu s prásknutím proměnily v bílou
pěnu. Nová pláž, nová touha.
Děkuji minulým i současným PD a hlavně
Papámu.
HH

Women Division
1 Coastal Tendencies USA (WBUChampions 02)
2 Old Ones Netherlands
3 Bliss UK
4 Shoot From The Hip Germany
5 CUSB Italy
6 Tequila Boom Boom Italy
7 Ramona USA
8 Tank Girls Germany
9 Primavera Olandese Netherlands
10 Villit Venlat Finland
11 Ratschkatln Germany
12 Mavis UK
13 Ukrainian Fighting Frogs Ukraine
14 Mucche Al Pascolo Italy
15 Princess Layout UK
16 Swiss Chicken Switzerland
17 Corn Bred USA
18 Crema Catalana Spain
19 Yahoo Austria
20 Yawp! Italy
21 Mirine Italy
Spirit Of The Game: Bliss UK

Coed Division
1 Poughkeepsie UK (World Beach Ultimate
Champions 2002)
2 Horned Melons USA
3 Thrill Ride USA
4 Huck Finn USA
5 Fingers Switzerland
6 KUPA New Zealand
7 Spaghetti Western USA
8 Fish 'n Fritz Int'l

9 Prague Devils Czech Republic
10 Kleine Tyrannen Liechtenstein
11 Strange Blue UK
12 XLR8RS Belgium
13 Voladora Italy
14 Odd Job USA
15 Cyrille UK
16 Bradipi Italy
17 Wanderlust Australia
18 Swinger Club Tal der Rosen Germany
19 98% Funky Stuff Germany
20 OUF France
21 Team Of Love Germany
22 Aged To Perfection Canada
23 Pookas Eire
24 Les Tondeuses Volantes Canada
Spirit Of The Game: Huck Finn USA

It was an incredible, spirited, fun, sport event!
On behalf of all the Paganello crew, thanks to all of the people who were on the Beach and to everyone who made it happen.
Beach Ultimate is alive and kicking: literally thousands of people came to the Beach, watched the games, got excited, asked us for the
rules, for info about teams, names of the players, sport history and, most important, they all found out it is possible to play a high
competitive sport without any referee, understanding the exact and complete meanings of our sport.
This was possible thanks to every single player: the journey goes on, and we're all aboard!
Take care! Ciao!
Jumpi

;^]]
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Interview By Tony Leonardo

Gian Pietro “JUMPI” Miscione
Tell us about the past, present and
future of Paganello.
Well, the past vision for Paga was, above
all, a "weekend on the Beach with some
good friends". The team in Rimini was by
far the most southern team in Europe -- we
had to drive at least 500 km to play at any
tournament. So when the rest of Ultimate
Europe was still freezing, here it was Spring.
We loved to go to tournaments, we had the
Beach, we loved to play, eat and party at
the Beach, one of us owed a Beach-zone
and another one, a little hotel. So why not
ask some friends to join the party? This was
the simple philosophy at the basis of the
first Paganellos.
But since the beginning we wanted to
make the party as big as possible. I
remember inviting teams from Canada,
Finland, etc. to the first
edition: crazy and stupid idea 10 years ago,
now they are queuing up for being here in
2002.
The present can be seen as most of the 10years-ago-dreams come true: a competitive
and spirited world tournament in Rimini,
1200 people on our Beach right where we
started playing 15 to 20 years ago, a global
event consisting not only of Ultimate, but
also serving as a catalyst for other
tournaments all over the continent and in
Italy too. Ultimate is on national TV and in
newspapers and Italians start to know
Ultimate and understand its Spirit.
How do you think Paganello's success
has brought about the rise in Beach
Ultimate tournaments?
Beach Ultimate is becoming a new sport
and we're starting a Beach Ultimate Lovers
Association (BULA -- find them at
http://www.beachultimate.org). There are
very few things we dreamt about 10 years
ago that didn't come true.
What are some of your favorite
Paganello memories?

In anticipation of the forthcoming Paganello 2002, the everpopular Italian beach Tournament, we have interviewed the
visionary founder and living link to the happy spirit world
between the Beach and our fondest Ultimate dreams.
If you've ever been to Paganello, you've already seen the
world through Jumpi's eyes.

The Houston kazoo is one of the things I
love to remember about last year's
Paganello and the concrete image of
Paganello's success: one of the best,
competitive US teams come to Italy and
produced a kazoo, a fun, silly thing, with
the Paganello name on it, just to celebrate
at the end of the game.
But we don't want to turn the good old
things away: the grilled fish at welcome
party, the dinner all together, the final
ceremony.. the spirit is the same, everything
is simply bigger. Of course there are many
things that are different and maybe worse,
as Paganello is still a party with some
friends, but there are so many people now
that you can't know them all and maybe
that "family-feeling" is lost. But I think we
have gained more than what we lost.
How do you keep the uniqueness of
Paganello fresh for everyone?
The internationality of this tournament was,
is, and always will be the most important
thing, the driving force of it all. Here you can
talk, play, dance and party with people from
20 different countries. For many people it's
a chance they can have only a few times in
a lifetime.
This year I saw a guy from Rimini (he
wasn't a Frisbee player), talking to Jim
Parinella about the Boston Celtics at the
welcome party...this is
Paganello: it's two people who would
never have had the chance to meet
otherwise, talking on the Beach, eating
"saraghina" and drinking Sangiovese.

Spirit of Ultimate and all the things that
make it special: Paganello is the
demonstration that this is possible, that
these things can go well together, despite
what many Frisbee players thought and still
think.
Four basic directions for the future:
1. Making the *Tournament* better, i.e.
increase the quality of fun, Ultimate.
Comfort on the Beach. 2. Making Paganello
more and more a city-event that Rimini
people love and wait for 3. Working for
making Ultimate popular in Italy, using
Paganello as promoting event 4. Take the
Paga experience onto as many Beaches as
possible, mostly to those places (South
Europe, South and Central America) that are
the natural sites for this sport, because the
most famous and beautiful Beaches are
there and because there's an incredible
amount of energy stored in those countries,
ready for Ultimate.
Jumpi, give us the Word!
The beach is a special place. It is between
dream and reality. You feel you are different
as you step in the sand. I think you get to
feel more natural, like when you are a child.
You get to play right by the sea, in front of
an endless horizon, without shoes,
without..
Ahhh, Paganello!

What are some of your plans for
Paganello in the future?
So the future is firstly to maintain and
improve the Paganello standard, pay more
attention to details, add more comfort for
players, more and more of anything! And
particularly for growing under the aspect of
sponsors and communication (there's so
much to do), without losing sight of the
-- la Paga da Pasta
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Chrast 2002
Rok poté
Co se za ten rok od loňského turnaje
v Chrasti změnilo v českém Ultimate, nebo
lepé řečeno, jak vypadala hra teamů na
letošním Chrasteckém turnaji?
No na první pohled se nezměnilo, až na
několik nových dresů, takřka nic. Spíš bylo
a je možné vidět pár náznaků nebo
alespoň přání do budoucna, jako je pár
nových tváří, zlepšení tváří starších nebo
třeba vznik Travelling teamu.
Jako redakce si dovolujeme velmi stručně
popsat to co jsme viděli na právě
proběhnuvší "Opičárně".

že za ten rok urazili pěkný kus cesty
a vypadá to, že se usadili na trvalo v první
čtyřce.

Prague Devils
Díky odchodům nejstarších hráčů a přílivem
spousty nováčku se kvalita hry Devilů
snížila, ale na druhou stranu by se tohle
přechodné období, pokud se jim to podaří,
mohlo v budoucnu hodně vyplatit. Čtvrté
místo z Chrasti tak v této situaci myslím
není zas tak špatné.

Žlutá Zimnice
Pravidelně trénují, snaží se jezdit po
turnajích, zkoušejí hrát i něco jiného než
"lajnu". V Chrasti si vyžlutili páté místo a to
co jim možná brání se ještě víc zlepšit, jsou
docela časté rozpory uvnitř teamu během
zápasů.

SPLT

Prague Lions
Stále ta samá sestava, jako už několik
minulých let, která v počtu hráčů nepřevyšuje
číslo 10 a hraje tím samým stylem, který sází
na dlouholetou sehranost (nejen z Ultimate)
a zkušenosti. To v současné době stále ještě
stačí na to, aby Ližoni poměrně často
odjížděli z turnaje jako vítězové, jak se tomu
stalo i letos v Chrasti nebo alespoň vždy s
umístěním na bedně.

Terrible Monkeys
Bez 5ti zkušených hráčů předvedli místy
spíš bojovný výkon, než nějak zvlášL pohlednou hru, se snahou zapojit do hry méně
zkušené či novější hráče. V plné sestavě by
letos měli zaútočit na ligové prvenství a ten
bod co jim loni chyběl, tentokrát převážit na
svoji stranu. Vzhledem k celoročnímu
snažení o pravidelné trénovaní a ježdění po
turnajích by to mohl být poměrně reálný cíl.

FUJ
Team se spoustou sebevědomí a ambicí.
Přece jenom ale ještě pořád chybí určitá
vyhranost a hlavně jistota v házení
a chytání. Až tyto nedostatky zlepší nebo
odstraní, tak to potom začne být hodně
zajímavé. Na druhou stranu nutno přiznat,
;^]]
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Málo lidí a asi i bez nějakého pravidelného
trénování. Díky tomu, že se většina
potlouká po českých hřištích už docela
dlouho a vzhledem k žádnému výraznému
posunu u ostatních teamů, stále dokáží
bojovat o páté místo. Jak dlouho, to záleží
v současnosti spíš na ostatních teamech,
jak rychle se zlepší. Ale pokud seženou
nějaké lidi a začnou pravidelně trénovat,
tak ještě dlouho.

Prague 7
Pro mě docela zklamání a překvapení
zároveň. Po aktivní zimě, kdy poměrně
často jezdili po turnajích jsem čekal lepší
výsledek než sedmé místo, možná
i dokonce útok na Prdy. Možná Sedmě víc
vyhovuje rychlejší hra v hale než venku, což
je vzhledem k jejich snaze trochu škoda,
ale taky mě další turnaj může vyvést
z omylu.

Rollníci
Přijde mi, že až na pár stálých hráčů, se
složení Rollníků každý rok (občas i turnaj)
mění. Kdyby se jim podařilo udržet team
v nějakém dlouhodobějším složení a začali
k tomu trochu trénovat, tak by se snad
mohli pohnout z toho, pro ně již tradičního
osmého místa, někam trochu výš. Možná
by i s nějakým lepším výsledkem přišla
větší chuL.
-c-

výsledky z Chrasti
prague devils
fuj
terrible monkeys
prague 7
prague devils
fuj
terrible monkeys
prague 7
prague devils
fuj
terrible monkeys
prague 7
terrible monkeys
prague devils
fuj
terrible monkeys
splt
prague lions
terrible monkeys
prague devils
žlutá zimnice
prague lions
fuj
žlutá zimnice
terrible monkeys
prague lions
prague devils
žlutá zimnice

6-10
9-6
12-2
13-1
9-3
13-0
9-4
2-13
7-3
11-4
12-4
4-9
6-10
9-7
11-4
13-2
8-4
12-4
8-6
9-6
9-2
13-2
6-10
11-7
11-6

prague lions
žlutá zimnice
splt
rollníci
splt
rollníci
žlutá zimnice
prague lions
rollníci
splt
rollníci
splt
prague lions
žlutá zimnice
prague 7
prague devils
rollníci
žlutá zimnice
fuj
prague 7
rollníci
splt
prague lions
splt
prague 7
rollníci
fuj
prague 7

u posledních 3 uvedených zápasů chybí výsledky, za
což se omlouváme, ale pokud nás pamět neklame tak
zvítězili teamy PL, FUJ a ŽZ

konečné pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

prague lions
terrible monkeys
f.u.j.
prague devils
žlutá zimnice
prague 7
splt
rollníci

spirit of the game:
prague devils

3. ligový turnaj
Chrast 2002
Chrast u Chrudimi se letos již po šesté stala
dějištěm prvního ligového turnaje v
kalendářním roce. Měl jsem dobré tušení,
ve čtvrtek před turnajem se na tréninku
sešel rekordní počet lidí - 6 - skoro celý
team. To bylo dobrým znamením. Dohodl
jsem si dokonce odvoz autem, vše bylo
nádherné.
Mohl jsem tedy jet až v sobotu, a večer
strávit v rodinném kruhu. Ráno jsem
zamáčkl telefon a spal dál. Biologický budík
mne vzbudil v nejvyšší čas. Pobíhal jsem po
bytě a snažil se najít alespoň nejnutnější
věci, kopačky, trenky a čisté tričko s nápisem
SPLT, krásné ráno. Na metro jsem si dal
sprint a na sraz přijel jen o pět minut pozdě.
Až za Chrudimí se nám podařilo předjet
kombajn, který jel snad až z Prahy. Do
Chrasti jsme přijeli za dvě minuty začátek
zápasu. Hřiště leží na opačné straně vsi.
Tak, tak, že jsme neprohráli kontumačně.
Na začátek jsme to pořádně nandali
Lionům - dali jsme si asi tři body. Zimnici,
se kterou jsme hráli hned potom, jsme taky
nestačili. Následovala pauza na valnou
hromadu ČALD a tedy i na snídani.
Rokovalo se, usnášelo, hlasovalo a vzrušeně diskutovalo, že se nestačilo dohlasovat do začátku dalšího zápasu.
Ještě před jinglem zahajujícím hru jsme se
s Rollníky domluvili, že prohrajeme, byla to
lest, na níž nám skočili, a díky této lsti jsme
získali náskok pár bodů a ten jsme udrželi i
přes to, že Rollníci měli na čáře tajnou
zbraň. Malocha si naštěstí šetřili na Lijony.
Sebevědomí nafouknuté do gigantických
rozměrů heroickým výkonem s Rollníky
nám vydrželo na Pražskou 7. Tak jsme je
taky porazili. Krátké hlasování na závěr,
konec sobotního frisbee. HRA měla ale
teprve začít.
Monkeys se radili...

Odpočinek na lavičce pod lípou a kaštanem
nám dodal sil na výpravu k rybníku s
ostrovem. Dal jsem přednost cigaretce před
plováním a zachránil si tím jediné suché
ošacení od smočení potrhlým štěnětem. Od
rybníka na gulášek. Po gulášku pivní závod
z něhož vyšli vítězně nehorázným lhaním
Fujové. Dále bylo na programu divadlo a
pak volná zábava. Jestli jsou předešlé hry z
dílny Terrible Monkeys aspoň z poloviny tak
dobré jako ta poslední, tak bych je rád
někdy viděl. Divadlo bylo báječné. Na závěr
tohoto kusu vyskákal na jeviště KONEC, hře
byl konec. Nikoli však bujarým oslavám
několikerých narozenin, které trvaly do
ranního kuropění (aspoň pro někoho).
Neděle byla od časného rána jednou výhní.
Česnečka k snídani nepřekonatelná. Před
námi byl den ledového muže Pankráce, ale
nevypadalo to tak. Zato první zápas zchladil
naše nabubřelé sebevědomí a Devily jsme
nechali důstojně vyhrát. Pak to na nás ještě
zkoušeli Fujové s nějakým modrým pivem a
červenou brandy a čert ví s čím ještě. Sice
jsme trénovaní, ale v tom vedru se nám

začala motat ze všech těch drinků hlava a
k překvapení všech přihlížejících jsme opět
prohráli. Chvíle muk ve španělských botách
se špunty, kvapem spěly ke konci. Zbývalo
jen porazit Monkeys a hotovo. Báli jsme se
jenom toho, že by nám mohlo spadnout
nebe na hlavu. Spadlo. Májový deštík skýtal
potřebné osvěžení, které jsme tak
potřebovali. Druhou půlku zápasu nás hrálo
sedm a to bylo dobře, nebyla nám totiž v
lehce provlhlých dresech na střídačce zima.
Přes veškeré odhodlání využít získané
výhody - sprchy (skýtající potřebné
osvěžení), jsme průběh zápasu neobrátili a
zkuste hádat, jak jsme dopadli.
Kolosální vyhlášení se opět topilo ve
slunečních paprscích. K mání byly olivy,
manga, ramínka, kanistříky, banánovník a
mnoho dalších hodnotných předmětů.
SPLT byli sice v lepší formě, než mnohdy
jindy, leč ani to nestačilo na vysněné
prvenství. Tušení se nevyplnilo, je ze mne
troska s krvavým zrakem, toužící po brzké
odvetě... Tak už to chodí.
Pírko

...Šaky se neradil, nerozcvičoval a možná to trošku přehnal...

...a Ližoni vyhráli.

...Prdi se radili...

...Fujové se poctivě rozcvičovali...

-- la Paga da Pasta
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Hecky-Kecky
ČALD
P.O.BOX 199
160 41, Praha 6
cald@email.cz
www.cald.cz
F.U.J.
Marek Holický
Ruprechtická 2277
193 00, Praha 9
marovo@volny.cz
web.telecom.cz/kvik/medici
Prague Devils
Jan filandr
KTV FEL CVUT
Technická 2
166 27 Praha 6
prague.devils@email.cz
frisbee.freetekno.cz

Finále

Stubby Guts

Pražská 7 má to potěšení vám oznámit,
že finálový turnaj ligy se bude konat o víkendu
22./23.6. 2002 v Mostě, resp. u Mostu.
Další podrobnější informace vám pošleme časem.
Martina & Pražská 7

Oprava
Jak mě nyní upozornil Libor, brick je 20m od čáry
a ne 9m.
Máme chybu v příručce pro pořadatele. Asi by jí to
ještě chtělo opravit, minimálně v on-line verzi na
webu...
...a díky Liborovi, že nás na to upozornil.

Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00, Praha 9
peske@fic.cz

Petr Schreiber

Pražská 7
Martina Zralá
Chodská 4
122 00, Praha 2
p7@seznam.cz
p7.actum.cz
Rollníci
Jan Malý
Poznaňská 450
181 00, Praha 8
rollnici@nofuture.cz
frisbee.webpark.cz
SPLT
Pavel Kolařík
Nad Úpadem 276
149 00, Praha 4
splt@seznam.cz
Terrible Monkeys
David Průcha
Na záhonech 60
141 00, Praha 4
monkeys@email.cz
www.geocities.com/terrible_monkeys

Žlutá Zimnice
Libor Saifrt
U lípy 25
155 00, Praha 5
zlutaz@email.cz
www.volny.cz/zlutazim
České Budějovice
David Novák
Haškova 20
370 04, České Budějovice
david.novak@cb.ds.mfcr.cz
Chomutov
Vítek Grigartzik
Sportklub 92
P.O. BOX 20
407 01, Jílové
vit.gri@iol.cz

;^]]
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For this game you will need at least ten
minded friends and as many discs as you can
find. Get yourself nicely drunk. Grab as many
discs as you can find.
Pick an empty can (stubby) each form the pile,
arm yourself with a full (penalty can). Now
form two lines, facing each other, about 10 m
apart. Each player places an empty (target) can
just in front of his or her feet. Your penalty can
is left on the ground behind you, remember
where it is.
The object of the game is to use a disc to
topple a target can from the opposite line, the
person whose can is hit has to take a drink.
Defence is allowed; you may attempt to catch
a disc, but only one handed, and beware, a
failed defence attempt (a drop) means a
penalty skull, necking the entire contents of
your penalty can. You will need to replace it.
As far as throws are concerned a variety of
tosses may be employed, anything goes. An
accurate roller can be deadly, an air bounce,
not so effective. Whole teams may choose to
gang up on a single member of the opposite
line, perhaps for a spirit infringement or maybe
just to be mean.
Stubby Guts is ideal for halftimes pitch
invasions and can be adapted in a number of
ways. Butt guts simply involves replacing the
empty can in front of you with your butt, and
Pyramid Butt Guts, work it out for yourself.
Sky Bowl 20.-21. 4. 2002

Berlín
Pro všechny zájemce o discgolfový turnaj v
Berlíně - MarQák jede a má ještě volná místa.
kontakt: martak@sabris.cz

za 2

Kněžice, Halle, Finále ligy, Blava, Norinberk,
profil, golf atd.

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

Flying Angels
RW-Wildsaugehege
Ganja Boys
XLR8RS
ZUF
Gnadenlos
Wizards
Discjockeys

9. FUJ Praha
10. Sky Hawks
11. Röstigraben
12. Salutami
13. Radical
14. DCP
15. LABI
16. Klopstock
Spirit of the game:

FUJ Praha

Příští Past vyjde v Petrovicích 2002. Uzávěrka je 12. 7. 2002.

Winterthur /
F.U.J. na turnaji
Sky Bowl 2002
Sky Bowl ve Winterthuru ve Švýcarsku je
první outdoorová záležitost evropského
jara. Samotný Winterthur leží severně od
Zurichu, pár desítek km od hranic
s Německem.
Byli jsme trochu překvapeni, že hřiště neleží
v údolí mezi zasněženými masivy Alp, ale
na takové, pro nás známé, "Českomoravské" vysočině. I když je pravda, že
sníh byl cítit ve vzduchu. Časné jaro nás
záblo do rukou a čepici jsem z hlavy
nesundal, až na hranicích.
Turnaj pořádaný winterthurskými Sky
Hawks byl obsazen domácími týmy, týmy z
Německa a Itálie a byli jsme tam i my F.U.J.Praha. Systém hry - 16 týmů,
4 skupiny, 40 minut (finále 60min), první
dva ve skupině postup, nová skupina a pak
o konečné pořadí.
Turnaj začínal od 10hod a my jsme hráli
první zápas s Klopstockem. Vstali jsme včas
a dali si vlastní snídani ještě v noclehárně
(ubytováni jsme byli všichni = aspoň 100
lidí, jako vojáci na palandách jeden vedle
druhého, v jedné obrovské místnosti, která
byla součástí snad nějaké sportovní haly
nebo co), to abychom mohli hned od 9ti
začít přípravu na zápas. To jakože rozběhat,
strečovat, házet a drilovat. Protihráči nás
klidnili, aL to tak po ránu nebaštíme a v
klidu se trousili na hřiště. Vedle na hřišti se
pro změnu zahřívali na první zápas Flying
Angels a to byla teprve disciplína!
Poté co jsme bez větších problémů zvládli
Klopstock a dali si s nimi karlovarské
lázeňské a becherbitter, postavili jsme se
na lajnu právě proti Angels. Nevídáno,
neslýcháno jsme jim rozbíjeli útok za
útokem a vedlo se nám i dopředu. Za stavu
4:2 si vzali time-out. Ten se jim dost
vyplatil, dařilo se jim nám mařit útok za
útokem a smetli nás řadou bodů. Zasekli
jsme se v jedné útočné formaci (flat Stach),
kterou nám přečetli a hravě bránili a těžili z
našich zoufalých rozehrávek. Kdo ví, jak by
to dopadlo, kdybychom i my měli na lajně
couche, každopádně bez něj a s naším
málem zkušeností - konečný výsledek 13:7,
ale byl to pocit :o))
Pak přišli Wizards a naše druhá prohra. Ač
byli hratelnější než Angels, neměli jsme na

sky bowl

ně. Dobrá půlka z tohoto týmu byla v Praze
loni na EUCC jako Clac-clac. Jejich holky byly
úžasné na hřišti a podle některých zpráv i
mimo hřiště. Také měli, stejně jako v Praze,
skvělý song. Tehdy Oasis, tentokrát Queen a
opět fakt supr!
Tedy zpět k turnaji. Dvě prohry ve skupce
znamenaly zase bojovat o deváté místo,
první místo mezi odpadlíky. To jsme si
nakonec urvali a to když jsme v neděli porazili tým pořadatelů (nic jiného nám
nezbývalo).
Větší trofejí než případné prvenství v turnaji
bylo pro FUJ získání ceny Spirit of the game!

Naši kanadští spoluhráči Trevor a Brady se
o ni zasloužili nadšeným prezentováním
staré písně kanadských indiánů, kterou jste
mohli poznat i vy všichni v lize. Trevor
musel být první den odpoledne zastoupen
Bradym, protože si pro tu dobu oddělal
hlasivky:o)) Každopádně se úsilí nás všech
vyplatilo! Hurá,hurá, hurá!!!
Takže konečná bilance FUJ Winterthur
2002: Spirit of the game, 9té místo v turnaji
a druhé místo v pivním závodě = slušný
výkon!
Maara
- konečné pořadí naleznete na předchozí straně

-- la Paga da Pasta
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Bruggy /
Z větrných Brugg
referují TM
Byla to pěkná štreka, ale stálo to za to.
Vyjeli jsme v sedmi již ve čtvrtek večer, ve
Frankfurtu jsme vyzkoušeli na pár hodin
pohostinnost DJRZího, který pak s námi
pokračoval v cestě a do malebného
belgického městečka Bruggy necelých
10km od moře jsme dorazili v pátek večer.
Jako první však naše smysly neupoutala
krása tohoto pitoreskního, až kýčovitě
barevného, gotikou překypujícího města,
ale spíše nevlídnost počasí. Chladný vítr,
který hnal hrozivě ocelové mraky, nám
vlezle nadzvedával letní oblečení, které
jsme oblékli v tropických Čechách. Ach,
Čechy krásné, Čechy mé.... První noc jsme
přespali v kempu ve stanech. Tři stany,
každý pro dvě osoby, rozhodně není rovno
osmi. Dokážete si asi představit, jak "dobře"
jsme se tedy vyspali. Druhý den, sobota
ráno, počasí stále nevlídné, vítr možná ještě
zesílil. To jsme ještě netušili, že vítr bude
hlavním tvůrcem hry po celý víkend a že
v neděli se ještě přidá takový ten nekončící
déšL. V sobotu nás čekalo 5 zápasů a v neděli 3. Nakonec jsme nehráli v osmi, ale
v deseti, protože se k nám připojil Damian
(byl s ním v zimě rozhovor v Pasti) a jeho
kamarád Chris, oba z Fluid Druids.

toms tourney
Toms tourney 4.-5. 5. 2002
1. Red Lights
2. Ultimate Vibration
3. Clac Clac
4. Frizzly Bears
5. Friselis
6. Frisbeurs
7. LeedsLeedsLeeds
8. Freezzz Beezzz
9. Circus on the run
10. Night Fever
11. XLR8RS
12. Pookas
13. Mooncatchers

14. Terrible Monkeys
15. Violently Happy
16. Flying High
17. Les Invalides
18. UFO
19. Sun
20. Jet Set
21. Shenanigans
22. Ars Ludendi
23. Fly Disc'R
24. Red
25. Bliss
26. Chaos Theory
27. Revolution'Air
28. Synoptic
29. Amazoniacs
30. Pickup team
31. BFrisbee2's
32. Undercoverlovers

Red Lights beat Ultimate Vibration in the
final with 13-8.

Spirit of the Game
Shenanigans
Následují základní údaje o turnaji:
Název: Tom's Tourney
Pořadatel: Freezzz Beezzz
Ročník: 10.
Datum konání: 4.-5. května 2002
Počet týmů: 32 (10 z Francie, 7 z Anglie, po
pěti z Belgie a Holandska, 2 z Německa
a po jednom z Irska a Čech)
Startovné: 43,- EURO na osobu
Hřiště: Celkem bylo 7 hřišL, všechny v rámci
jednoho velkého sportovního komplexu.
Kvalita povrchu byla dobrá a počasí pomáhalo se zvlhčováním. Rozměry byly
podle pravidel, hlavně pak šířka, na což
nejsme zvyklí, a tak jsme během hry
využívali pouhé dvě třetiny plochy a na
zbytku by se mohly v klidu rozhazovat další
týmy.
Pokračování na následující straně
;^]]
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-- la Paga da Pasta

V tomto čísle naleznete:
• Paganello 2002 • Bruggy • Chrast • Winterthur

Kam za létající
kultůrou

Vážení sportovci,
přátelé!
První várka pořádných turnajů je sice
pomalu za námi, ale přesto nenajdete v diáři nějaký list, kde by
nebylo napsáno slovíčko Frisbee.
Často si trochu zoufáme, že už na
nic jiného nemáme čas a peníze, ale
když se objeví datum nějakého
dalšího turnaje, v očích se nám
hnedle začne jiskřit. Takoví už hold
jsme, lidé věčně nespokojení s tím
co máme a hladoví potom, co
bychom chtěli mít. Jsme podivní
blázni, co se snaží roztočit nějaký
kus hmoty proto, aby našli cestu, jak
roztočit sami sebe. V té šedi každodenního stereotypu…
Slunce chodí čím dál tím později spát
a to je signál, že se blíží finále ligy.
Kdo to asi bude letos? Možná, že
když se pozorně zaposloucháte,
uslyšíte po1ouchlý, výhružný až
bojový křik opic nebo třeba
zahlédnete na obloze mrak ve tvaru
zívajícího až znuděného lva. Možná
se vám bude zdát, jak vás pokouší až
svádí devil, aby jste mu upsali svoji
duši a nebo se jen prostě jednou
probudíte a vykřiknete "FUJ, to byl
divnej sen". Zeptejte se na to
Dejvida (FUJ), ten by mohl o snech
vyprávět. No nebudeme předbíhat,
nakonec se uvidí už za měsíc.
A co pak? Potom nad Kačákem vyletí
hejno ptáků a Oslavenecký turnaj
v Chrustenicích může začít. Turnaj,
ke kterému neodmyslitelně patří
zastavování tamního jezu. Všichni co
nejtěsněji u sebe, všechny díry, dírky
i skulinky ucpané a napětí společně
s hladinou potoka stoupá. Ze
začátku to studí, ale za tu euforii,
když se všichni naráz zvednou
a voda se opět začne valit vstříc
dalším dobrodružstvím, to určitě
stojí. Možná, kdybychom to stejně
udělali i s Frisbeem v Čechách, tak…
to už si zkuste domyslet sami.
Chvála létajícímu bláznovství.

• červen 1-2/2002
BASILEJ

/švýcarsko/

info: freespeed@gmx.ch

• červen 1-2/2002
MUNSTER

/německo/

info: fauth@uni-muenster.de

• červen 15-16/2002
NORINBERK

/německo/

info: boris@drdisc.de

• červen 15-16/2002
BERLÍN - discgolf

/německo/

info: martak@sabris.cz

• červen 22-23/2002
MOST - finále ligy
info: p7@seznam.cz

• červenec 6-7/2002
BRATISLAVA
djrz is watching you

/slovensko/

info: mentaldiscorders@msn.com

• červenec 6-7/2002
MARBURG

/německo/

info: alex@marburg.de

• červenec 8-13/2002
RIGA

/lotyšsko/

World Ultimate Junior Championships

• červenec 13-14/2002
CHRUSTENICE
info:martin.mencl@cz.abb.com,
Libor.Saifrt@icn.siemens.cz

• červenec 20-21/2002 /německo/
ROSTOCK - beach ultimate
info: joern@endzonis.de

dejf a carlos

Jarryho golfový memoriál
plejer

3. 2.

10. 2.

7. 4.

14. 4. 20. 5.

1. Mar$ák

4,0

4,5

3,0

1,5

3,0

16,0

2. Lu(a

7,0

4,5

-

-

4,0

15,5

3. Cz.ert

8,0

-

4,0

-

1,0

13,0

4. Carlos

6,0

6,0

-

-

-

12,0

6. Pe$a

3,0

2,0

2,0

1,5

2,0

10,5

5. Dany

1,5

3,0

1,0

4,0

-

9,5

7. Maruška

1,5

-

5,0

-

-

6,5

8. Dejf

5,0

-

-

-

-

5,0

9. Filip

-

-

-

3,0

-

3,0

10. Wacki

-

1,0

-

-

-

1,0

CELKEM

• červenec 27-28/2002
PETROVICE - whose baby
info: p7@seznam.cz

• srpen 3-11/2002
HAWAII - wucc 2002
info: www.hui2002.org

• srpen 10-11/2002 /německo/
DARMSTADT
• srpen 17-18/2002 /německo/
HAMBURG

Pravidla: V sobotu se hrálo 30 minut a byla
možná remíza. V neděli se pak poslední
2 zápasy o umístění hrály 40 minut s "point
cap+2". Finále se hrálo do 15 bodů bez
časového limitu. Za počasí, které při finále
vládlo, to byl nesnadný úkol. Konce jsme se
bohužel nedočkali, neboA vidina dlouhé
zpáteční cesty nás odtrhla od pěkně mokré,
větrem ošlehané, ale dobře rozehrané partie.
Snídaně: Každý tým dostal v sobotu
i v neděli ráno velkou bedýnku naplněnou
rozličnými
belgickými
potravinami.
Zahraniční turnaj v tomto ohledu opět
nezklamal.
Večeře: Tak to se pořadatelé opravdu vytáhli:
stoly prohýbající se pod tíhou rozličných
salátů, grilovaných kuřecích stehen, opékaných klobásek, zajímavě okořeněných
špízů a dobrého belgického piva na
spláchnutí. Máme v Čechách ještě co
dohánět, ale za tu cenu bychom to
uspořádali asi také.
Pivní závod: Nebyl.

Párty: Nejprve jsme se vydali na pěknou
procházku po pamětihodnostech, během
níž jsme do sebe zamíchali různá belgická
piva, waffle namáčené v horké čokoládě
a na závěr jsme experimetovali s možností
se po tom všem nechat vystřelit do
vzduchu na jedné zajímavě vypadající
poutní atrakci (variace na bungee jumping).
Jistě by po našem vystoupení klesla
navštěvnost této atrakce. Ve velmi pozdní
hodině jsme dorazili na vlastní party, která
se zrejmě pro mnohé nekontrolovaně
rychle rozjela již na svém počátku a my
jsme byli jen svědci jejího pomalého skonu.
I když někteří z nás to ještě svými
tanečními variacemi pobízeli k životu.

A jak to vše hodnotí naše
zahraniční posila (Damian z Anglie):
Losing the first game was disappointing.
We were the stronger team when playing
upwind and almost scored as we were
very close to the endzone. Perhaps that
was a perfect opportunity for a timeout to
ensure that we would have scored (and
won). Early in the tournament it was clear
that our mistakes came from trying to force
passes and looking off open players. These
mistakes were fewer as the weekend
progressed and by the end of Saturday we
looked a patient team who were very
comfortable making short swing passes
and throwing long when a good cut was
made.
On Sunday the weather worsened and our
performance improved, especially as we
minimized turnovers in our half of the field
when playing down-wind, thereby making
it difficult for the opposition to get a crucial
up-wind score. Also, Chris and I felt that we
had now adjusted our play to the style of
Terrible Monkeys. Even though we lost four
of the five games in the top half, three of
them were by a margin of one point, and
we scored against the wind in every game!
Overall, it was a really pleasing
performance where everyone on the team
made a good contribution.
Závěr: Na vyhlášení jsme nebyli, tak vlastně
ani nevím. Cenu (bruggské pivo v láhvi od
šampaňského) za 14. místo jsme dostali v
předstihu a v ústraní od pořadatelů.
Filip

“Work is something to keeps me busy between Ultimate games.”
Ajka

V tomto čísle naleznete:
• Finále ligy 2001/2002 • Blava • RumbaCup • Norimberk

Vážení sportovci,
přátelé!

Kam za létající
kultůrou

Finále ligy 01/02 - Čepirohy u Mostu
(Literární noviny - sportovní rubrika)

Nučice,

Chrast,

Kněžice,

Čepirohy

L I G A > 0 1 / 0 2

• srpen 3-11/2002
HAWAII - wucc 2002

Boj o první místo.
Poouchlý, výhružný až bojový
křik Opic zahnal někam do zapomenutých koutů oblohy mrak ve
tvaru zívajícího až znuděného
Lva.

•
•
•
•
•

Turnaj v Chodounech se nedohrál kvůli dešti.
Svůj první ligový turnaj vyhráli Fujové (v Nučicích).
Spirita vyhráli 3x Devilové, 1x Opice a 1x Rollníci.
Rollníci poprvé neskončili na turnaji poslední (Most).
Opice se stali poprvé v historii mistry ligy.

info: www.hui2002.org

• srpen 3-4/2002 /německo/
BERLIN - interflug 02 /hat tourney
info: hat.tourney@berlin.de

• srpen 10-11/2002 /německo/
DARMSTADT

Boj o třetí místo.
Devilové, zoufale hledíce na
scénu, kterou jim servírovala
obloha, na sebe naplácali kdejaké
F.U.J., které na zemi našli, až jim
to přerostlo přes hlavu.

• srpen 17-18/2002
ROUDNICE NAD LABEM
16 teamů, pivo zdarma

Boj o páté místo.
Komáři z rovníkové Afriky,
přenašeči Flavivirů, způsobujících těžké virové infekční
onemocnění lidově též nazývané
Žlutá horečka, uštípali jindy
namazané avšak dnes nedostatečně připravené správné
kluky a bezva holky z pražské
príma party Sedmička.
Boj o sedmé místo.
Mozolnaté ruce předpisově
oháknutých Rollníků porvé ve
své historii přeházely tajnou
frakci české pobočky UFOlogů
Spolek přátel létajícího talíře
a tím i potvrdily nabídnutou
výhodu domácího prostředí
v podobě hřiště připomínajícího
oranici.

Chodouny,

Hodně diskutované utkání PL-P7 v Nučicích.

3. ligový turnaj - Chrast

Ližoni uspořádali po dlouhé době zase ligový turnaj.

info: brauchli@volny.cz

• srpen 17-18/2002 /rakousko/
VIENNA - sommerliga
info: sommerliga@gmx.at

• srpen 17-18/2002 /německo/
HAMBURG
• srpen 31 - září 1/2002 /švýcarsko/
ZURICH/RUETI

Chrustenická pohoda - více se dočtete příště

info: frisbee@zof.ch

Historický zápas pro Rollníky - 7. místo v lize

4. ligový turnaj - Kněžice

Hráčů moc nepřibylo, zato psů ano.

Příjemné zpestření ligy - Mark.

Novopečení mistři ligy s novoupečenou trofejí.

• září 7-8/2002 /německo/
KOLÍN nad RÝNEM
info: frank@dieBalzers.de

• září 14-15/2002 /francie/
GRENOBLE - Spank the monkey 02
info: charlottedisle@wanadoo.fr

Krásné léto s diskem v ruce.

• září 21-22/2002 /rakousko/
KUNDL - Indian summer (mixed ult.)

Dejf a Carlos

info: Arnulf.W.Lingenhel@uibk.ac.at

• říjen 5-6/2002 /itálie/
BOLOGNA - open + women ult.

3. 2.

10. 2.

1. Lua

7,0

4,5

-

-

4,0

2. Marák

4,0

4,5

3,0

1,5

3,0

2. Dany

1,5

3,0

1,0

4,0

-

4. Carlos

6,0

6,0

-

-

6. Cz.ert

8,0

-

4,0

-

5. Petat

3,0

2,0

2,0

1,5

2,0

7. Maruška

1,5

-

5,0

-

-

-

-

3,0

5,0

-

-

-

1,0

-

plejer

8. Phillip
9. Dejf
10. Wacki

7. 4.

14. 4. 20. 5. 28. 5.

info: alejandro_aragon@virgilio.it

• říjen 25-27/2002 /španělsko/
BARCELONA - beach hat ultimate

4. 6.

11. 6.

18. 6.

25. 6.

1. 7.

15. 7.

CELKEM
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1,0

3,0

5,0

4,0
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3,0

3,0
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-
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-

-

-
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V době uzávěrky ještě nebyly zveřejněny
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4,0

2,0

-

-

-

1,0

-

20,0

termíny podzimních kol nového ročníku

-

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

18,5

-

-

5,5

-

-

-

1,0

-

13,0

české ligy, ale předpokládá se, že se

-

2,0

-

3,5

3,5

-

-

-

12,0

uskuteční oba dva v září, nebo jeden

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

někdy na počátku října.

-

-

1,0

-

-

-

-

-

-

2,0

info: patatasbravas@jazzfree.com

Zábava

Jarryho golfový memoriál

3. místo v lize - F.U.J.

ČALD informuje
Zápis z 12. schůze ČALD
Datum konání schůze: 13.6.2002
Místo: Restaurace U Čámrse
Přítomni: Petr Medek, Vít Grigartzik, Kristina
Klímová, David Průcha, Marie Borská, Petr
Schreiber, Martin Slížek, Luboš Passian
1) Rozvoj
ŠU: akce měly smysl, forma vyhovuje. Bude
pokračovat i nadále.
PA: Je třeba najít jiný způsob, tento není
úspěšný. Promýšlí tým rozvoje.
Cena proběhlých akcí: dosud není známa;
2) Nákupčí
spíše externí živnostník spolupracující s
ČALD.
Konkrétní osoba: návrh LP (ten promýšlí),
potom nabídka na halo, potom na web
ČALD;
3) Evidence členů
je třeba zlepšit systém jak na straně
asociace (příprava seznamů na každý
turnaj), tak následnou kontrolu. Výsledky
kontroly z Kněžic řeší DP. Evidenci členů od
Honzy Havla přebere PM;

PAST

4) Golf
na organizaci se bude aktivně podílet nový
asistent (Pavel Voloczek), zprovozněny
www stránky - www.discgolf.cz;
5) Ostatní
ekonomika
- po jednání na FÚ zrušeny zálohy na daň
z příjmů (skvělý úspěch)
pravidla
- zaurgovat korekturu překladu (MB)
trenérská rada
- v běhu, je znám plán schůzí, první na
finálovém turnaji
hřiště
- možnost trénování v pondělí a v pátek,
cena 500 Kč za trénink, postup bude
domluven na Čald
banner, vizitky
- návrh zajišAuje DP
Další schůze 20.8. v 19.00!

4/2002

Zapsal PM

retro foto - djrzPasti, h i h i

frisbíjový občasník
Ředitelé a Vydavatelé:
dejf & carlos

Zápis Rozvoj
Dne 11.6. v 19.00
Přítomni: Martina, Aleš, Vítek, Kristina,
Honza Š., Jana, Honza P. (přišel pozdě
a pobyl asi tak 10 min.)
Omluveni: Papá, Štěpán, Jitka
Nepřítomni a neomluveni: Karel
1. Školení učitelů shrnutí
Ústí nad Labem: odesláno 80 dopisů, na
akci přítomno 12 učitelů
České Budějovice: odesláno 110 dopisů,
na akci přítomno 10 učitelů
Tato část zůstává nezměněna, v září
pokračují akce v Liberci a Plzni (další
návrhy - pokračovat na Moravě - Zlín,
Kroměříž, Uherský Brod);
2. Propagační akce
Ústí nad Labem: přítomno 18 diváků
(důvody: nedostatečná a pozdní propagace akce)
České Budějovice: přítomno 37 diváků
(důvod: akce kolidovala s jinými pořádánými na Den dětí)
Průběh této části se změní, na podzim již
nebude probíhat v této podobě.

VŠICHNI NA PŘÍŠTÍ SCHŮZI PŘIJDOU
S NÁVRHEM, JAK BY MĚLA
PROPAGACE POKRAČOVAT. (Návrh
řešení a postup při přípravě.)

Redakční rada:
proměnlivá

Redakce děkuje:
všem osloveným

ter
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.7. 20
Copy
zí 27
tiskne
vychá
past
ks
d 60
nákla

Jazykové korektury:
kamilka

Naše emajlová adresa:
dejfp@email.cz
carluzo@email.cz

Předplatné pro ČR a SR:
David Průcha
Na záhonech 60
Praha 4, 141 00
Telefén: 02/41 48 27 49

Foto:
dejf, marAák /tm/, štěpán /pd/, petat /jgm/,

3. Štěpán
Dohodne s pořadatelem summer session,
co od nás chce a domluví se SPLT, které
přislíbilo účast, jestli za daných podmínek
pojedou.
4. Martina
Odeslat děkovný dopis pro hráče na
propagačních akcích.
5. Sady pro učitele
Bude rozesílat asi Zuzka, jestli bude
souhlasit, tak bude mít i nějakou část
těchto materiálů usklaněnu doma.
6. Odsouhlasena odměna pro administrativního pracovníka.
7. Zbytek věcí po propagačních akcích má
Libčák.

foto na obálce a fotky z Mostu - Víla Průcha
Zapsala: Kristina

-- la Paga da Pasta
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Kněžice 2002

rollníci - splt
výsledky z Kněžic
prague devils 3 - 1 9
fuj 1 1 - 6
terrible monkeys 1 1 - 5
prague 7 1 2 - 5
prague devils 1 2 - 1 0
fuj 1 5 - 1
terrible monkeys 1 4 - 2
prague 7 6 - 1 6
prague devils 7 - 1 1
fuj 1 2 - 8
terrible monkeys 1 4 - 4
prague 7 8 - 6
terrible monkeys 4 - 1 8
prague devils 1 1 - 9
fuj 8 - 6
terrible monkeys 1 2 - 1 0
splt 8 - 6
prague lions 1 3 - 7
terrible monkeys 1 1 - 8
prague devils 3 - 9
žlutá zimnice 1 0 - 5
prague lions 1 7 - 4
fuj 7 - 1 1
žlutá zimnice 5 - 1 1
terrible monkeys 1 2 - 7
prague lions 1 4 - 1
prague devils 4 - 1 4
žlutá zimnice 3 - 1 0

fuj - lions

Kněžice 2002
Tak máme za sebou další ligový turnájek
v řadě již předposlední, ale v době, kdy
budete číst tyto řádky, tak už bude jasno
kdo to letos dotáhl do vítězného konce.
Turnaj byl pořádán pražským týmem PD,
vlastně v současné době jsou všechny týmy
z Prahy jak zjišAuju, v příjemných Kněžicích.
Oproti tradici, kdy v těchto místech obvykle
pršelo nebo alespoň foukal vítr, tak se
sobotní ráno rýsovalo poněkud odlišněji. Na
nebi se sem tam objevil nějaký ten mráček,
ale jinak sluníčko docela slušně připalovalo.
Turnaje se účastnilo všech 8 týmů a herní
systém byl dle zvyklostí každý s každým.
Délka hry byla dostatečná a maximální
počet bodů se nevymykal standardu. Dle
mého názoru se sobotní den vydařil do

p7 - pd
;^]]
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-- la Paga da Pasta

kouzelné pohody, k čemu nemálo
přispívalo hudební pozadí (tedy alespoň pro
mne). Končilo se tak nějak kolem té 18
hodiny a pro mě bylo příjemným překvapením zjištění, že jsme se hned poté
nanasypali všichni do hospody, ale notná
dávka lidí zůstávala v blízkosti hřiště a tak
nějak si klábosila denní i noční záležitosti
dobrou hodinu a možná i trochu déle.
Poté tedy následoval nikoli hromadný, ale
spíše skupinkový odchod směrem k restauračnímu zařízení, kde byla k dispozici
polévka (ani nevím jaká) a gulášek, jakožto
typické echt české jídlo. Musím s politováním konstatovat, že mi připadal
poněkud ochuzen o složku, která vytváří
takovou tu hustou omáčku. Věčer se začínal
pomalu rozjíždět a dalším vstupem do
dialogů byl pivní závod. Já, jakožto zatvrzelý
nenáviděč piva jsem ho sledoval v poloze
sedící na pódiu. Musím říct, že se mi nápad
na jakýsi novotvar hry Člověče nezlob se
hodně líbil, zejména poté jsem obdivoval ty,
kteří svou obuví ne zrovna přiléhali
k podlaze a jejichž hýždě byly podrobeny
zkoušce odolnosti. Po dokončení této
akcičky se volná zábava opět vrátila do
svých kolejí. Rád by jsem tady na tom místě
vyjádřil upřímný výkřik příjemného
překvapení, když jsem se odebral na
pódium a něco tak kolem hodiny listoval
mezi hromadou CéDéček, které k mému
zjištění patřily Kačerovi ze ŽZ. Večer se
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Spirit of the Game - prague devils
Nejlepší hráčka - rolnice ÁJA
Nejlepší hráč - opička FILIP
Pivní závod - terrible monkeys

4. ligový turnaj
pomalu přesouval do jeho pokročilejší části,
někdo se šel koukat na fotbal do vedlejší
místnosti, jiní zase tančili nebo si jen tak
povídali.
Nedá mi to a musím se pozastavit právě
nad tím, jak se v posledních letech formují
lidé, kteří se točí kolem frisbí. Nemám na
mysli teV způsob, jakým se potýkáme na
hřišti (dovednostní kvality), ale jde spíše
o ten společenštější fakt. Jezdím na turnaje
už hezky dlouho. Bude to tak něco málo
přes 8 let. Za tu dobu se celá NAŠE partička
hráčů pěkně prostřídala, ale to není nic
divného. Nikdo nemůže po nikom chtít, aby
si určil životní dráhu pevně a jistě. Mluvím
o životní dráze, možná to někoho překvapí,
ale aA chcete nebo ne, tak nás všechny
frisbí formuje (vlastně asi pouze ty nejvytrvalejší do důsledku). Dává nám nové
modely kritických situací, poodhaluje
roušku, za kterou se možná někdy skrýváme, aby v okamžiku největšího vysílení
a nervového vypětí, které nutně při hře
nastává, vyšlo najevo a ukázalo nám všem,
že se třeba docela dost dobře neznáme,
jací jsme a co jsme nebo nejsme schopni
zvládnout. Ale měli bychom být především
zodpovědní za to, co na hřišti tvoříme
a důsledně si uvědomit dopady našeho
jednání na okolí.
Snad je to podobné demokratickému
myšlení, svobodnému myšlení, myšlení
odvíjejícího se ze základních a vyšších
principů, které jsme si osvojili, v lepším
případě objevili sami a jsme schopni je
sdílet s ostatními. Neboli jak si lidé
demokracii udělají, takovou ji budou mít.
Rád by jsem tuto myšlenku použil právě na
nás a frisbí. Sami si musíte nutně všimnout,
že už to není co to bývalo. To, že se všichni
tak nějak známe je sice fajn, ale nic to
nemění na faktu, že rozdělení do skupinek,
které je pochopitelné, neboA všichni si
rozumět nemůžeme a velký vliv má také
kultura a okolí, které nás formuje,se
projevuje i ve hře. Frisbí pro mě znamená
především pohodu, zábavu a vážnost a byl
by jsem nerad, aby to kleslo na úroveň
trapných a infantilních fotbalových pranic
a hádek, kde úcta k člověku a hře mizí.
Všichni děláme chyby, ale je na bedrech
naší odpovědnosti je zvládat co nejklidněji
a nejmoudřeji. Frisbí je svobodná hra v tom,
že nám tu neběhá nějakej pruhovanej
blbeček s píšAalkou a koriguje naše chování.

lions - fuj
lions - fuj

pd - fuj

Spirit by měl zářit na prvním místě na
stupnici hodnot, neboA se nejedná pouze
o pravidla, ale o naše vnitřní chápání toho,
co je a není správné. Nemám nic proti tvrdé
hře na tělo, ale s tím souvisí právě
schopnost zvládat takovou hru nejen
fyzicky, ale hlavně psychicky. Představa, že
by se na některé hlášky a názory ve hře
dívalo publikum, mi zvedá žaludek.
Je tak nějak samozřejmostí, že se lidé
nechají strhnout pokud na ně někdo útočí
nebo říká něco, co jim není po chuti, navíc
jsou li v právu, ale je také uměním velkého
ducha ovládnout se a vyřešit spor v klidu
a bez pozdějších výčitek svědomí. Závěrem,
co mi tedy nesedí na současném frisbí je
nedostatek klidného jednání (přiznávám, že
mám sám na čem pracovat).
No a teV se mohu vrátit zase ke zbytku
turnaje. Já osobně jsem končil tak nějak
kolem 1 v noci, kdy nás pí hostinská
vyhnala na kutě. Posbírali jsme aparaturu
a vše co k ní patřilo a odvezli to na hřiště.
Chvíli jsem se rozhodoval, jestli se mám
ubytovat venku na posekané trávě nebo si
jít lehnout do auta, po pár minutách
rozhodl déšA, který mě zahnal do
plechových útrob. Druhý den po snídani
každého čekal obvyklý obřad rozhýbávání
se a podobných nutností pro hru potřebných. Počasí nás tentokráte nezklamalo
a neděle byla příjemně deštivá a foukavá.
Nevím, jestli jste si toho na sobě všimli také,
ale mě takové počasí při hře hodí do
zvláštní klidnější atmosféry. Snad je to
drobátko tím, že se na případné chyby
mohu vymlouvat. Už si ani přesně
nepamatuji kdy se končilo, ale bylo to
někdy odpoledne. Závěrem by jsem tedy
shrnul, že se mi turnájek líbil i vecičky na
památku. Doufám, že se tam za rok zase
všichni uvidíme. Těm, kteří očekávali nějaké
přesné informace o pořadí se omlouvám,
ale dnes to nepovažuji za důležité.
S díky

Strom

P.S.- Pokud chcete zjistit, kdo má co v hlavě
a jak asi přemýšlí, tak si zkuste nabarvit pár
vlasů a dejte jim tvar. Hluboké myšlenky
pocházející z nejvnitřnějšího JÁ se
z každého jen posypou a nestačíte je sbírat.
Je zvláštní že kolikrát stačí jedna jediná věta
či slovo a máte co dělat, aby jste dovřeli
pusu úžasem.
-- la Paga da Pasta
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K a d l e c o v á

Jak bys vyjádřila svůj vztah k frisbee?
Nikdy jsem o tom vlastně nepřemýšlela
a teV jsem přišla na to, že je pro mě frisbee
sportem, který jsem vždycky hledala.
V mládí jsem docela dost běhala delší tratě
ale i "šedesátku", takže jsem pochytila
nějaký ty běžecký návyky, i když jsem s tím
velmi brzy úplně přestala. Pak jsem se
shlédla v týmových sportech, jako je
volejbal. Ten mě baví pořád, ale toho
pravýho pohybu tam moc není. Takže jsem
se v ultimate dost našla a snažím se do něj
stále víc pronikat. Samozřejmě mě od
začátku fascinovala atmosféra na turnajích.
Běhání a volejbalu jsi se věnovala
vrcholově?
Na obou základkách (2. stupeň na jazykové
škole) jsem závodila na meziškolních
kláních, takže jsem vlastně reprezentovala
školu. Volejbal jsem hrála s kamarády a pak
na vysoké, kde jsem se naučila taktické
a účinnější herní systémy. Ty jsem se pak
snažila promítnout do naší hry a myslím, že
se to povedlo. Dokonce se teV při hře
i zpotíme a není to pořád o tom samém.
Finále v Mostě - spokojená, smířená
s umístěním svého týmu? Myslíš, že
máte na víc?
S umístěním našeho týmu spokojená
rozhodně jsem. Se Sedmou a SPLT se
taháme o páté místo už pár turnajů, takže
jsme naše vítězství náležitě oslavili. Kdyby
nebyl začátek ligy na podzim, ale až
v Chrasti, brousili bychom si nejspíš zuby
i na Prdy. Uvidíme, jak bude vypadat další
ligový rok. Jinak jsem byla velice mile
překvapena umístěním Rollníků, kteří se
i přes půlroční nepřítomnost několika
stálých hráčů dokázali udržet v aktivním
stavu a ve finále získat nejlepší umístění
v historii týmu. Zápasy Monkeys versus
Lions jsou hlavně při finále vždycky velké
souboje a tentokrát získali, myslím
zaslouženě, trofej Monkeys. Hlavně v neděli
svou hrou dokázali, že si zaslouží jako první
;^]]
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-- la Paga da Pasta

žlutá zimnice

I v a

Iva Kadlecová (23) V současné době dokončuje studium na Fakultě
humanitních studií, takže nebude mít čas, ale až odloží pero a bude
slavit, určitě se k ní připojte. Má ráda společnost a dokáže to pěkně
rozjet. Objednejte pivo, bílé víno nebo gin s tonikem. Ivu najdete
V podloubí, Na Hrádku nebo v Dobré Trafice. Oblíbený má Český svět.
Nemusíte se bavit jenom o frisbee. Iva je odbornice na Petra Šabacha,
Harryho Pottera či Monty Pythony. Ráda si s kýmkoli popovídá na
téma Amerika, kde byla loni v létě. Možná už méně raději o tématu
své bakalářské práce - Prosazování hodnot rodičů do výchovy dětí.
I když proč ne. Jako táborová vedoucí má jistě o čem vyprávět.

olíbat čerstvě vypálený disk. Ale kdoví jak
by to dopadlo, kdyby tolik nefoukalo...
Jak připravujete nové členy do hry? Jak
probíhají tréninky ŽZ a kolik vás v týmu
v současné době je?
S nováčkama v ŽZ je to asi dost podobný
jako v ostatních trénujících týmech s tím, že
bereme kohokoliv, kdo má chuA a zájem do
ultimate proniknout. Naše tréninky jsou
hodně o házení, běhání, samozřejmě
drilech, kdy se snažíme jednotlivé situace
promítnout do hry, občas dojde v hale i na
posilování. Ke hře se na tréninku moc
nedostaneme, aA už z důvodu malého
počtu lidí nebo příliš riskantnímu povrchu.
Ale snad se to jednou zlepší a my
nebudeme muset první zápasy na turnajích
trávit vysvětlováním, co znamená záhadné
slovíčko middle. Počet lidí v týmu se blíží či
občas překračuje dvacítku.

původní pozice žen v podvědomí týmu
zůstala a když jsou dobrý, můžou hrát to
samý co chlapi. K disku se prostě u nás
dostane ten, kdo se uvolní.
Jak uvedla členka vašeho týmu (Past
č.1/2002 - pozn. red.), ŽZ má pověst
"nejprudivějšího" týmu v lize. Nemáš
chuA to vyvrátit?
K tomuto věčně omílanému tématu jen
jedno. Je to úplně jednoduchý. Sešli jsme se
v našem milém týmu tak, že je nás tam pár
konfliktnějších a neústupnějších. No a ty
tlaky našich osobností tam neustále
pracujou. Někdy je hůř, někdy nejhůř, někdy
je ale zase líp a to mě motivuje k dalšímu
vytrvání. Já osobně se snažím zachovat
chladnou až skoro zmrzlou hlavu a myslím,
že se o to ze všech sil pokouší i ostatní
horké hlavy. Aspoň doufám.
Komu jsi dala na posledním ligovém
turnaji Spirita a proč?
Už si nevzpomínám, komu jsem dala
naposledy Spirita. Ale v podstatě se vždycky
řídím podle toho, jak se tým zachová ve
sportovních situacích. Oceňuji pohodu,
nadhled, soudnost a zdravou soutěživost.

Často se mluví o tom, že ženy to ve
smíšených týmech nemají lehké, musejí
vynakládat větší úsilí, aby se vůbec
dostaly k disku. V případě ŽZ to na mě
tak nepůsobí. Nebo se mýlím?
Původní myšlenka ŽZ byla ženskej tým s
pár chlapíkama (aspoň myslím). Postupem
času nás chlapi dost převálcovali, ale

Vzpomeneš si ještě na své frisbee
začátky?
Nezačala jsem hrát na popud Štěpána, jak
by se dalo očekávat, ale koupit kopačky a
jít bez jediného tréninku rovnou hrát mě
donutil Libor na turnaji v Budějkách před
třemi lety. Bylo to dost hrozný, málem jsem
tenkrát umřela. Hráli jsme téměř bez
střídání. Já jsem lítala po hřišti jako blázen.
Netuše kam běžet a kam ne, jsem běhala
radši všude a nakonec jsem se ještě po pás
propadla do kompostu se shnilou
posekanou trávou. V sobotu jsem se opila s
Maruškou a v neděli mi bylo ještě mnohem
líp. Mým velkým učitelem byl Libor (musím
zpětně opravdu ocenit jeho trpělivost a
péči), Štěpán a samozřejmě Papá, který mě
asi nejvíc donutil při hře přemýšlet.

Účastníš se často zahraničních turnajů.
Je něco z toho, co jsi viděla v zahraničí,
co bys chtěla vidět v české lize?
Zahraniční turnaje jsou pro mě vždycky
úžasnou zkušeností a zážitkem, cestou
počínaje. Zápasy s nejasným výsledkem
jsou vždy velkou výzvou pro všechny. Party
bývá zpravidla velice vydařená a při finále
je na co koukat. Takže když jsou peníze
a čas, není nad čím přemýšlet. A co oni mají
a my ne? První, co mě napadne je kvalita
trávníků, což je materialističtější záležitost,
ale při ultimate dost důležitá. Určitě by se
u nás naučilo "pokládat" mnohem víc lidí,
kdyby věděli, že nebudou drhnout břichem
o tvrdou hlínu s pár trsy suché trávy. No
a jinak se mi líbí hra některých
"zahraničních" žabek. Je nádhera pozorovat,
co všechno ty ženský ze sebe dokážou
vymáčknout. Jdou prostě do toho. Neříkám,
že u nás takové nenajdeme, ale je jich
pořád hrozně málo.
Tahle otázka už byla jistě v minulosti
zodpovězena, ale nebude vadit, když si
osvěžíme paměA. Vznik a vývoj ŽZ - kdo
tým založil, kdo mu dal jméno, které
"slavné" hráče ŽZ odchovala?
Tak jen stručně. Tým založil Libor a Kristína.
Když sehnali potřebný počet lidí, sešli se
všichni v hospodě a při nějaké žluté
představě vyřkla Kristína sousloví Žlutá
Zimnice a nějak se to chytlo. Já jsem přímo
u tohoto procesu nebyla, takže se možná
mýlím. Za ty tři roky se jich moc slavných
odchovat nedalo, ale možná svou dikcí a
poměrně rychlým hráčským vzestupem se
do podvědomí dostal Kačer a další dost
raketový vzestup v naší základně myslím
zaznamenal Jirk@.
Z tvé hry je vidět, že se "disku" hodně
věnuješ. Tvůj přítel hraje ultimate.
Najdeš si čas na jiné záliby?
Kvůli jiným zálibám jsem se poměrně
dlouho bránila s frisbee začít. TeV musím
různé věci střídavě vynechávat, ale v
podstatě toho stíhám dost. S kamarády
hraju volejbal, chodím zpívat do smíšeného
sboru Mikrochor, v zimě se nechám
naprosto unést vášní k snowboardu a
lyžím, kino a divadlo jsou velkou zálibou,
ale moc na ně nezbývá v poslední době
čas, což se budu snažit napravit. Největší
zálibu však chovám k mému příteli, s
kterým se "bavíme" v podstatě pořád.

Jak jste se seznámili?
Se Štěpánem jsme se seznámili jak jinak
než v hospodě, na velkém srazu všech
možnejch lidí z IZV (Institut základů
vzdělanosti). Bylo to na Rychtě. Ve značně
opilém stavu jsme si porozuměli. Noc se
protáhla až do časného rána a Štěpán si
celou cestu z Ďáblic do Dejvic pamatoval
moje telefonní číslo, což dodnes opravdu
nechápu.

Kolik času trávíš v zimě na sněhu?
Na sněhu trávím v zimě naprostou většinu
svého volného času, což se tak děje už od
mládí. Maminka je tělocvikářka, takže jsem
se účastnila opravdu mnoha lyžařských
kurzů a akcí. Jezdíme se Štěpánem
a Kotoušem do Špindlu dělat závody jako
brankoví rozhodčí. Každý rok se snažíme
šetřit na Francii, což se mi daří už tak pět let
a to je vždycky samozřejmě vrchol. Minulou
zimu jsme se dost sněhově vyžili hlavně na
snowboardu, protože jsme si mohli, díky
ušetřeným penězům z Ameriky, dovolit jet
do Francie dvakrát. Ještě se občas vyskytnu
ve Špindlu v období návalu HolanVanů
a Němců jako výpomoc při učení lyžování.
Jsi spíše organizační typ, jedeš podle
plánu, nebo se rozhoduješ více méně
spontánně?
No, spojení organizační typ mi nahání
hrůzu. Totální spontánnost mi taky není
vlastní, takže nejspíš kombinace obojího
s převahou té spontánnosti. Někdy
potřebuju plán k tomu, abych dodělala
nějakou práci, protože bez plánu se
v něčem dokážu utopit a dlouho tam

zůstat. Na druhou stranu mi dost vyhovují
spontánní akce, které vítám a jsem schopna
se v minutě zmobilizovat.
A ve hře - máš raději taktickou hru, nebo
hru plynoucí z daného okamžiku?
V případě, že bych hrála v týmu, kde jsou
spolu všichni výborně sehraní, bych radši
preferovala hru plynoucí z daného
okamžiku. To bych byla asi nejspokojenější
- a občas si k tomu zahrát nějakou taktičku.
Tak by to asi mělo v ideálním případě
vypadat a mě by to hrozně naplňovalo
a bavilo. Když se nějaká taková spontánní
akce povede v Zimnici, jsem opravdu
spokojená. Ale nejen u nás v týmu
převažuje organizovaná hra s určitými
pravidly. A jen pochopením tohoto stylu hry
lze dál pokračovat na další úroveň hry
spontánní.
Není turnaje bez pivního závodu, nebo
alespoň bez nějaké té noční zábavy.
Pozorovatel říká, že to dokážeš pěkně
rozjet. Kdy a za jakých okolností se
bavíš nejvíce?
Nejvíc se bavím, když panuje všeobecně
dobrá nálada. Samozřejmě nesmí chybět
pivo a víno a nějaká dobrá slivovice není
určitě k zahození. Nemusí toho ale být
přespříliš. Odhadnout svojí míru není vůbec
k zahození. K ideálnímu večeru neodmyslitelně patří hudba a tanec. V určité fázi
večera je skoro jedno jaká, ale začátkem
večera by se měla s citem vybírat. Kytara
má v hudbě samozřejmě svoje vlastní
postavení (zvláště v rukou povolaného
Kotouše) a velmi často se stane královnou
večera. Pak se bavím skvěle.
Čím se budeš bavit po zbytek léta?
Hlavní část volna jsem už vyčerpala prvních
čtrnáct dní v červenci, kdy jsme byli na
Slovensku v
Nízkých Tatrách a ve
Slovenském Ráji. Po turnaji v Blavě jsme
ještě přejeli do Beskyd, kde jsme už v osmi
strávili další týden chozením. Všechna ta
příroda mě dost uchvátila, takže si chvíli
budu muset zvykat na město. Jinak zbytek
léta strávím psaním bakalářské práce, takže
nic moc. Pak snad dokončím studium
a budu hodně dlouho slavit.… Mezitím se
ještě na čtrnáct dní vytratím od profesorů
na tábor s dětičkama.
díky za rozhovor Katy
-- la Paga da Pasta
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Rozvoj 2002
Pohled na snahu o rozvoj
ultimate v Čechách
Jde o můj osobní pohled, neberte to tedy
jako zprávu organizačního týmu ani oficiální
hodnocení.

Akce rozvoj probíhala ve dvou rovinách.
První bylo školení učitelů v oblastech Ústí
nad Labem a Českých Budějovic.
Kontaktovali jsme základní a střední školy,
pozvali učitele na denní školení, kde jim
byla představena hra, vysvětleno házení,
taktika apod. Bylo domluveno, že učitelé se
budou snažit zařadit ultimate do hodin
tělocviku. Předpokládá se, že na podzim se
bude konat meziškolní turnájek, kde si
budou moci nové týmy mladých hráčů
změřit síly. Výsledek školení se zdá velmi
příznivý, snad se to na podzim potvrdí.
Druhou částí rozvoje byly propagační akce.
Konaly se rovněž v Ústí a Budějovicích. Šlo
o odpolední turnaj 4 týmů složených z
dobrovolníků, který vyvrcholil hrou dvou
družstev proti sobě, jíž měla přihlížet
veřejnost. Těm, kdo byli přítomni, byla
popisována hra, dostali letáčky o tom, jak
házet, letáček všeobecně o hrách s diskem
a o discgolfu. Většina si také odnesla český
disk, někteří si koupili Discraft. Bohužel se
na akci nepodařilo přilákat více lidí, než jen
pár desítek, tak se výsledek může zdát
rozpačitý.

Několik úvah nad dalším rozvojem
frisbee v Čechách
Předně si musíme položit otázku, zda cílem
rozvoje je seznámit veřejnost se hrami s
létajícím diskem nebo zda je cílem přilákat
co nejvíce nových hráčů a vytvořit co
;^]]
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nejvíce dalších týmů pro naší ligu nebo
nejlépe obojí?
Všichni jsme už na frisbee přivedli veškeré
své kamarády, kteří měli zájem, takže tudy
cesta asi nepovede.
Co se týká seznamování veřejnosti s
diskovými sporty, tak si myslím, že by
mohlo být efektivnější, kdyby ČALD ze
svého středu vybrala člověka, který by se
zaměřoval na styk s médii a veřejností.
Myslím tím, že by si našel kontakty do rádií,
do novin, časopisů a poskytoval
systematicky rozhovory, psal články apod.,
uveřejňoval je na internetu, snažil se
navázat co nejvíce linků na naše stránky
apod. Média přeci také pořád hledají něco
nového a zajímavého, co by lidi zaujalo, a
toto se mi zdá dobrá cesta. Nemluvím o
televizi, protože to asi není moc lehké se
tam dostat. To až bude frisbee všeobecně
známější. V momentě, kdy více lidí bude
mít o našem sportu povědomí, bude i
jednodušší je nalákat na případnou další
propagační akci.
Dále bychom se mohli vrátit k před
několika měsíci zamítnuté alternativě
propagačních akcí, a to vytvořit tým, jak
organizační tak hrací, který by mohl čítat
méně lidí. Tito by se přidali na již
zorganizované akce, kde by předvedli
"exhibici". Mohlo by jít o sportovní události,
kulturní akce apod., kde již budou lidi
nashromáždění, a tudíž by nám odpadl
problém: "jak tam ty lidi dostat". Něco na
způsob toho, co předvedli footbagové v
Ústí, ukázat sport, rozdávat letáčky (které
jsou mimochodem velmi na úrovni jak
kvalitou, tak vzhledem), prodávat disky.
Stálo by nás to méně peněz a výsledek by
mohl být podobný, jako kdybychom akci
organizovali celou sami. Toto je jeden z
možných dalších směrů rozvojových akcí.
Ještě pořád tu zůstává problém, jak to
udělat, aby lidi, kteří frisbee znají a
eventuelně si chodí házet, začali
organizovaně hrát. Setkávám se s tím teV
velmi často od té doby, co je na webu
nabídka disků Pražské 7. Je vidět, že stránky
jsou navštěvovány často a lidi mají zájem.
Prodali jsme minimálně 40 disků "cizím"
hráčům, kteří si jen tak chodí házet.
Vždycky, když jsem jim říkala, že se to dá
hrát i jako sport, že existuje liga a že
bychom je třeba rádi uviděli a zaučili na
tréninku, tak se začali cukat, a že to nechtějí

hrát závodně a nemají zájem si vytvářet
žádný tým, že si chtějí jen tak házet. Pár z
nich bylo zřejmě i bývalých studentů
Papáho nebo se aspoň s takovými
kamarádí. Ale jak to udělat, aby se k nám
přidali a rozšířili tak naši členskou
základnu?
Ještě tu byl jeden nápad, jak dostat
frisbee do podvědomí Čechů, a to pořádat
ligové turnaje pokaždé na jiném místě. To
by mělo výhodu jak pro hráče, protože když
jsme někde poprvé, tak nám většinou
nenapálí takové částky za hřiště, jako když
tam chceme pořádat turnaj již poněkolikáté.
Zároveň by se tak o frisbee dovědělo pár
dalších lidí. Mohli bychom třeba vyvěsit
dopředu letáčky, že se bude něco takového
konat. A mohla by k propagaci přispět i ta
osoba z ČALDu, zaměřená na styk s médii a
veřejností. Je totiž legrační i smutné, že
utkání v jiných sportech mají diváky, kdežto
my si hrajeme "jen tak pro sebe".

Na podzim bychom to rádi vyzkoušeli na
Plzni. Původně se tam měla konal další
propagační akce, ale proč tam neuspořádat
ligový turnaj, který by jako propagační akce
mohl velmi dobře posloužit, nalákat tam
žáky základních a středních škol, jejichž
tělocvikáři budou předem vyškoleni, a v
neposlední řadě je to univerzitní město, a
teV to vypadá, že se tam rodí nový tým…
Nakonec bych ráda za tým rozvoje
poděkovala všem, kdo nám s rozvojem
frisbee pomáhají účastí na předváděcích či
propagačních akcích, nebo se v rozvoji jinak
angažují.
Zároveň jsem vám chtěla nabídnout
možnost přidat se k nám a pomoci
dostávat frisbee do povědomí lidí a
rozšiřovat členskou základnu. Pokud máte
zájem, pište na rozvoj@email.cz.
Také uvítáme vaše názory a připomínky a
hlavně dobré konstruktivní nápady!
Martina

Rumba cup 2002

Znáte Rumbu? Ne?!
Rumba je býk a to ne ledajaký, jeho věhlas
zdaleka překračuje hranice Rakouska. Je to
býk, po kterém touží nejedna kráva. Jen díky
jeho bujnosti a výkonnosti, vznikl první
ročník Rumba Cupu. Vše se neslo ve jménu
Rumby! Je to nejbohatší býk v celém
Rakousku, vždyA jedna dávka jeho
spermatu je ceněna na 15.000 EUR a stačí
na oplodnění asi 500 krav. Na jeho počest
se v malé vesničce Hohenzell poblíž Riedu
od 28. do 30. 6. 2002 konaly slavnosti s
hojností jídla, pití a hudby.
Hráči frisbee ultimate měli tento rok také
možnost okusit z poháru Rumbovy
štědrosti. Vřelé přivítání obyvatel Horního
Rakouska rozehřálo nejednu cestováním
unavenou mysl. Každý, kdo po příjezdu
projevil alespoň kusé znalosti ohledně

Rumby, dostal tričko a kšiltovku s emblémy
místní oplodňovací stanice, lístky na sobotní
večeři a dva drinky zdarma. Turnaj se
odehrával na třech hřištích a bohužel jeho
kapacita nebyla zcela naplněna. Nakonec
dorazilo 12 týmů, z Čech pouze jeden a to
FUJ. Týmy byly rozdělěny do čtyř skupin,
první dva pak postupovaly nahoru. První
den se hrály čtyři zápasy druhý den dva. FUJ
dorazilo v následující sestavě: KáAa, David,
Nathon, Mike, Petr, Mark, Carlos (TM), Aleš
(PD), Pája, Jana (SPLT). Až na zakolísání v
posledním zápase dne, který jsme prohráli
s rozdílem dvou bodů jsme celým dnem
proplouvali hladce a těšili se z místní
atmosféry. Večeře byla skvělá a společně s
pivním závodem nás naladila na párty. Na
pivní závod nastoupila jedna kráva a čtyři
býci, kteří byli ozdobeni slušivými rohy.
Přeskakovalo se, točilo se a pilo, až někdo
zvítězil a někdo prohrál. Pak hned hurá na
párty! Skupina Die Donautaler nenechala
nikoho sedět a pak už šlo jen o to, kdo je
na stole lepším tanečníkem. Nechtěli jsme
je pustit z pódia, ale to víte, byli to už
pánové v letech a museli jít brzy spát.
Dalším bodem programu byl Chair Guitare
Contest. Za každý tým byl někdo vyslán, za
kytaru sloužila židle, nadšení a hráčské
zaujetí naznalo mezí a tak se ani na
všechny nedostalo. Tancovalo se a pilo až
do rána.
V neděli nám bohužel druhá prohra
uzavřela definitivně cestu do finále a my
jsme si vybojovali krásné třetí místo.
Vyhlášení bylo stejně jako celý turnaj

velkolepé. Instruktážní film nás nakonec
zasvětil do práce oplodňovací stanice a
Rumba v ní má opravdu nezaměnitelnou
pozici. Vyhráli jsme Spirit - mžidlo naplněné
lepkavou nasládlou tekutinou mléčné
barvy, jejímž zdrojem kupodivu nebyl
Rumba, ale White Russian, pořádající tým (a
zároveň onen lahodný nápoj). Po
zhodnocení našich aktivit na a po párty nás
organizátoři spolu se sponzorem radši
vybavili na cestu Red Bully a Rumbovými
sladkostmi. Sponzor turnaje byl se všemi
aktéry nakonec spokojen a tak se můžeme
těšit na další ročník. Doufám, že příští rok
jedete taky, protože ten, kdo nezná Rumbu,
jako by nežil :)
Janička
Ried - 29./30. červen 2002
1. Mental Discorders (sk)
2. Cuba Libre /thebigez/ (rak)

3. FUJ (cz)
4. Disc Joe's /thebigez + USI/ (rak)
5. Upsadaisy (rak)
6. Catchup (rak)
7. Flying Circus (ger)
8. White Russian (rak)
9. Kids (rak)
10. Wunderteam (rak)
11. HallodIgaz-e? (hun)
12. Arpad (hun)

Spirit of the Game:
FUJ
Beer race:
Flying Circus

-- la Paga da Pasta
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Norimberk 2002

F.U.J. - Norimberk
Původně jsem ten víkend měl strávit ve
společnosti chlapců s veselým pytlíkem
a v recepci jednoho penziónu. Osud tomu
však chtěl jinak, a kdesi tři sta kilometrů od
toho penziónu pro mne chystal ultimátní
zážitek tohoto léta - na více než měsíc
poslední turnaj se zdravými údy.
Když jsme v pátek po klekání dorazili místo
konání turnaje, v kapkách rosy na špičkách
do šiku postavených stébel trávy se třpytila
luna a nestoudně mne zvala do svého
objetí. Pro tentokrát jsem volání odolal,
v česko-americko-německé společnosti
jsem si vyčistil zuby několika plechovkami
Staropramenu a noc jsem strávil ve
společnosti patnácti mladých tichých Italek
v podzemí malé tělocvičny.
Když se v kapkách rosy na špičkách
rozcuchaných a rozechvělých stébel trávy
zrcadlilo slunce, zapomněl jsem rázem na
brutální probuzení pronikavým krákoráním
patnácti nechutně hlasitých Italek a vnořil
jsem své tělo do náruče zelené fantazie.
Poprvé jsem hrál celý turnaj v týmu bez
dámy na lajně. A nebyl to tým ledajaký.
Neotřesitelnou vůli po každém bodu, kterou
FUJ přinesli jako poměrně nový element do
českého ultimate, doplňovala klidná síla
Jeffa, taktická vyzrálost Libčáka, um Chrise,
umírněnost dvou rakouských hostí a věčný
úsměv Jasona, který občas střídalo to
roztomilé "Shit!". Hrálo se s chutí a hrálo se
dobře. Prvního soupeře jsme nepodcenili,
urvali jsme vedení a jak už to tak bývá,
zpomalili jsme a přestože soupeři stavěli
;^]]
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lajnu důsledně mixed (chystali se - jako
mnozí zde - na Havaj), začali nás
dotahovat. Když se v kapkách deště na
špičkách bojovných a lehce nervózních
stébel trávy zrcadlily blesky, vedli jsme už
jen o bod, zápas se předčasně ukončil a my
jsme poděkovali soupeřům, přestože hlavní
dík patřil nebesům, která nás z toho v pravý
čas vytáhla.
Bouřka nebyla dlouhá, tráva vděčně přijala
nával vody, přichystala se - hrdá a nezdolná
- na další zápasy a já jsem zase cítil, jak

mne tahá za ruku a šeptá: "PojV…" Byl to
zápas proti Wall City. Byl to zápas, ve
kterém o moc nešlo, zápas v jehož výhru
jsme jen těžko mohli doufat. Přesto jsme
bojovali, vymýšleli obranu a šli do všeho
s vervou, ale čistě. A hráli jsme vyrovnaně.
Alespoň do stavu 3:3… pak začali bojovat
a vymýšlet Wall City a dali nám přičichnout
k tomu, jaká úroveň se hraje v německé
první lize..
Poměrně snadná výhra nad místním
norinberským týmem nám připravila druhé
místo ve skupině a tedy postup nahoru.
Když se v kapkách potu na špičkách
unavených a šAastných stébel trávy zrcadlily
žhavé uhlíky opékající Bratwursty, měli jsme
již za sebou (tuším) remízu s kolínskými
Früsport. Ponaučení bylo, že v horní skupině
si možná už moc nezahrajeme, a že i ultimate se dá hrát jako fotbal.
Pivní závod se nekoná, vlastně ani žádná
párty. Tak vyrážíme do města, protože Mára
přece nemůže opustit Německo, aniž by
jedl kebab. Jedeme do centra a u nádraží
potkáváme hned tři kebaby, jsme
rozmazlení, chceme najít lepší a levnější,
noříme se hloub do útrob turistického
centra, ulehčujeme Nateovým zádům, na
kterých visí baAoh plný piv, obdivujeme
památky, ale stále pošilháváme po
rotujících kusech masa. Ty najednou
zmizely, všude je jen zmrzlina, stále se
nechceme vracet, dojdeme až na hrad,
žaludky však už úpí, zrak se nám tmí,
běžíme zpátky na nádraží, sedáme do
prvního stánku s kebabem a nedáváme si
jeden, ale hned dva, přejedení a spokojení

C z . e r t ů v
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si prorážíme cestu provazci deště a vracíme
se zpět a o několik piv později již uléháme
v malé útulné tělocvičně ve společnosti
patnácti mladých tichých Italek.
Když se v kapkách rosy na špičkách lehce
malátných stébel trávy zrcadlily modrobílé
kostičky, snažili jsme se ze všech sil dohnat
náskok bavorských Searching Woodpeckers. Nikdo si nepřipouštěl, že budoucí
finalisté pouze povolili uzdu, aby ji opět
přitáhli v momentě, kdy jsme v euforii snížili
náskok na dva body. Pocit, že jsme mohli
možná i vyhrát, v nás přiživoval bojovnost
a chuA do dalšího klání. To už Libčák žhavil
elektronky, kreslil tabulky a grafy, propočítával indexy a oznámil nám, že když
Woodpeckerové porazí Früsport o víc než tři
body, když kurz dolaru neklesne pod
pětileté minimum, když se tlaková níže
stočí na severo-severo-západ a když se
zklidní politické napětí na dálném východě,
můžeme stále hrát o páté místo. Také by
nebylo od věci alespoň remizovat s The big
EZ. The big EZ vypadali sebevědomě a dva
Slováci, kteří s nimi hrají, to nijak neskrývali.
Tak jsme se do nich pustili. Začal asi náš
nejhezčí zápas turnaje. Po dvou inkasovaných bodech jsme přečetli dva jejich
signály a začali je nutit k chybám. Hrálo se
vyrovnaně a naplno. Ještě dlouho po
zápase jsme jen těžko věřili, že jsme
opravdu o bod vyhráli. Díky Woodpeckerům, kteří rozuzlili zamotané pořadí
v skupině, jsme skutečně mohli hrát o páté
místo.
Když se v kapkách piva na špičkách nad
míru spokojených stébel trávy zrcadlilo

horké odpolední slunce, byli jsme šestí. Na
to místo nás odsunuli gumoví medvídci
(Gummibärchen) a to je vše, co si z toho
zápasu pamatuji. Vzpomínám si už jen, jak
jsem pozoroval finále a spolu s ostatními
fandil Searching Woodpeckers, vzpomínám
si, že prohráli. A pak už jsme jeli domů a já
jsem se těšil, až si za týden vykloubím
koleno.
Štěpán
Výsledky Fujů::
Circus on the run
Next generation
Wall city
theBigez
S. Woodpeckers
7 Schwaben
Fruhsport
Gummibarchen

9-8
9-6
5-12
10-9
9-12
8-8
5-13
8-11

* první číslo patří Fujům, druhé soupeřům
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Do Českých Budějovic na propagační akci
jsem se docela těšil. Už jen proto, že jsem
tam nikdy nebyl. Ale hlavně jsem chtěl i já
něco málo udělat pro rozvoj frisbee
v Čechách. Organizátoři nás ujišAovali, že
to dopadne určitě daleko lépe, než v Ústí
nad Labem, kam přišlo málo lidí. Myslel
jsem si to taky. Reklama v rádiu a letáčky
po městě mě v tom utvrzovaly. Ale nestalo
se tak. AA už v tom mělo prsty slunečné
počasí nebo nevhodné datum(den konání
= Den dětí), lidí přišlo málo. A nakonec se
hrálo a propagovalo frisbee jen pro pár
lidí. O moderování celé akce se po
nemocném Kotoušovi ujal Štěpán. I když
je pravdou, že některé z nás lanařil, aby to
nemusel dělat on. Nikdo
jiný do mikrofónu
kecat nechtěl, ani
lidi z rozvoje a tak
to musel vzít na
sebe. Nutno podotknout, že to
někteří rozvojáci přímo vychladili. A tak patří
velký dík právě jemu a Honzovi, který se
postaral o nazvučení. Celá akce dopadla
tak jak dopadla a já byl trochu zklamaný.
Očekával jsem větší připravenost, hlavně
tedy po zkušenostech z Ústí. Jistě si někteří
říkají, " Tak aA to dělá sám, když je tak
chytrej!", ale já jsem rád , že to dělat
nemusím. Neměl bych na to čas. Osobně
fandím všem těm, kteří něco dělají pro
rozšíření členské základny hráčů. A doufám, že rozvojáci nezahodí pověstnou
"flintu do žita" a s ještě větší vervou se
vrhnou do přípravy dalších nápadů, jak
dostat Ultimate do podvědomí našich
spoluobčanů. Tento článek má proto být
povzbuzením do dalších aktivit, ne
kritizování něčí snahy. Tak směle do toho.
Povšimnul jsem si některých lidí, jak disk,
který nedoskočí či nějakým způsobem
ztratí, pak nechají být a nestarají se o jeho
další dráhu letu. To samé následuje po
špatném chytu či hodu. Je to divný
syndrom, který bohužel většinou trápí
i mne. PojVme se z té nemoci vyléčit.
Nebojme se toho. VždyA létat je tak
snadné.
Cz.ert
-- la Paga da Pasta
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golf - Berlin
Ahoj milí Golfisti
a milé Golfičky,
přináším vám zprávu z dalšího víkendového
discgolfového turnaje, který se konal jako
každý rok blízko Berlína. Tentokrát
v Potsdamu 15. - 16. 06. 2002 v Buga
parku. To je poměrně nový nádherný park
s vodotrysky, krásnými záhony, sportovními
koutky, spoustou tras pro inline a je tam
zatím dost prázdných ploch. To vše tvoří
parádní prostředí pro discgolfový turnaj.
V 18 hod. z Prahy vyjela posádka tří
nadšených golfistů: předseda a řidič Marták,
PeAa Tichý a já. Dojeli jsme v pohodě po

Open 2, Masters, Ženy a Junioři. Hrálo se
samozřejmě na osmnácti pevných jamkách
různých obtížností a vzdáleností. Nejzajímavější byla jamka přes volejbalové
hřiště, za kterým byla horolezecká zeV
a v ní otvor asi 4 x 2 m, do kterého jsme se
měli trefit! Na několika jamkách byly tzv. OB
zóny. To jsou vytyčená místa, kam disk
nesmí dopadnout. Pokud do něj disk
spadne, hráč si připočítá jeden hod navíc a
hází dál z předem určeného místa. Hrálo se
na tři kola. Dvě v sobotu, poslední v neděli
ráno. Pak semifinále a finále. Na konci
hráčského mítinku jsme se rozdělili do
skupin po třech z rozlosování a vykročili
jsme do hry.

pořadí. Já s PeAou jsme si zahráli poslední
kolo. Skončili jsme: já 15 a PeAa 19. Jen
MarAák se probojoval do finále, v němž
byl 7. Hrálo se vybraných 9 jamek. Bohužel
se nám nepodařilo navázat na průkopnický
úspěch Carlose, který Open 2 loni přímo
v Berlíně Vyhrál!
Spokojeni po odehraném turnaji jsme
nakoupili pár disků, abychom nejeli domů
s prázdnou a těšili se na velké finále
kategorie Open 1. V něm se hrálo o peněžité ceny. První místo 150 EUR atd. Hrálo
se opět devět jamek. Ty však byly mnohem
delší a těžší. Jedna z nich se např. hrála
z věže hradu. Hráči nebyli od koše skoro
vidět. Disky ale padaly na vzdálenost do

desáté večer. Výjimečně organizátoři
nezajistili spaní, pouze zamluvili místa v
motelu, ve kterém jsme přespali. Ráno nás
uvítalo vcelku hezky, bylo polojasno, ale
brzo začalo poprchávat. To však měli
organizátoři ošéfované, jelikož jsme hned
po zaplacení startovného 15 EUR dostali
velké deštníky s potiskem discgolfového
koše. DéšA brzo přestal a nastoupilo téměř
ideální počasí, sluníčko, sem tam mrak a
velmi slabý vítr.
Když jsme se trochu rozkoukali po parku
a rozházeli se, začal hráčský meeting.
Dověděli jsme se že jsou hráči rozděleni do
několika skupin. Královská Open 1, naše

Po sobotním klání vypadalo naše pořadí
takto. Z třiceti hráčů Open 2 byl MarAák 7.,
já 15. a PeAa 22. Když jsme se dozvěděli
výsledky,
byla
vyhlášena
první
z cen. Snad nejstarší hráč turnaje Franco
Puliafito, tuším Švýcar kolem šedesátky
hodil jednu z jamek na jeden hod! Obdržel
100 EUR a MarAák byl u toho. Prý to byl
nádherný hod. Večer jsme se na párty
podívali na videoprojekci toho nejzajímavějšího, co se za poslední rok
v discgolfu odehrálo. Nejlepší byl záznam
z amerického mistrovství a ty nejhezčí hody
a dohozy. V neděli ráno jsme se rozdělili
opět do skupin po třech podle dosavadního

dvaceti metrů od koše - neuvěřitelné.
Poslední jamkou nebylo nic jiného než
prohoz otvorem ve zdi přes volejbalové
hřiště. To byla vychutnávka. Vítězem se stal
zaslouženě prodejce discgolfových disků
a vybavení Hartmuth Wahrman. Bohužel se
ve finále vůbec nedařilo loňskému vítězi
Klausu Kattwinkelovi a byl poslední.
Plni zážitků jsme se asi v pět hodin,
těsně po vyhlášení výsledků, vypravili na
cestu domů.
LuKa

;^]]
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Finále ligy 01/02
Další prolomení tradice?
Tak je to tady. Je neděle 23.6.2002 chvilku
po poledni. Právě jsme prohráli boj o třetí
místo v ligovém ročníku a jdeme se
svěšenou hlavou do šaten a na pivo. Já
radostně běžím k telefonu a začínám
shánět žlutého anděla, který mi, jak
doufám, opraví zablokovanou spínací
skřínku u čtyřkolového stříbrného šípu.
Někde v dálce se shromažVuje stovka
šAastných vyznavačů létající placičky, aby si
vychutnala poslední ligový zápas tohoto
turnaje i celého ročníku. Snad taky kousek
uvidím. Anděl nejede, diváci křičí a první
upocení hráči si stoupají na základní čáru
kterou vidím. Jsou to lvíci a bez disku, tak
asi prohrávaj. Další telefon a chvilka
uklidnění - andílek přijede za čtvrt hodiny.
Mám chvilku se podívat jak to vlastně
hrajou. Na bližší lajně stojí opičky a taky
bez disku - asi vyrovnáno. Je to tak
přicházím za stavu 1:1 a tak jsem snad
o nic důležitého nepřišel.
Na hřišti je krásně, fouká však proměnlivý
větřík. To bude asi problém. To co vidím,
mne uchvacuje. Na hřišti se snad ani
nehraje finále české ligy. Tak rychlé pohyby
jsem na českých hřištích již dlouho neviděl
a už vůbec ne od obou týmů. Obrana je
těsná a soustředěná. PL jsou jako vždy
lehkovážnější v útočení a v obraně
svědomitě kryjí svého hráče, ale i prostor.
TM se pokoušejí prosadit přesným
rozestavením na hřišti a nacvičenými
náběhy, ale nervozita jim svazuje ruce a tak
je jeden z počátečních bodů hry
poznamenán velkým množstvím turnoverů.

vítězové ligy 2001/2002

vítěz ligy 2001/2002 - Terrible Monkeys
Už si říkám, že kdo tento bod vyhraje,
nasadí k brejku a vyhraje celé utkání, ale
není to tak. Přestože opice vedou o dva
body, PL dokazují svou vůli a vyrovnávají na
3:3. Hra je stále rychlá a důrazná bez faulů
a zbytečných hlášek. Jednotlivci prokazují
své schopnosti jak v obraně (Carlos, Jeff),
tak v útoku (Filip, Jarda). Hra je stále
vyrovnaná a další dvoubodový brejk opic
lijoni opět dotahují na 6:6.
A je to tady. Přiletěl mi anděl, nebyl žlutý,
ale zelený a začal mi spravovat autíčko zase nic nevidím a "S…" mi to. Třicet minut
práce, za tři stovky a musím si to v Praze
dát do servisu - hlavně, že se dostanu
domů.
Návrat ke hře po poločase a jsem opět
v česku. Poznávám i hráče, již to nejsou ti

udatní samurajové z prvního poločasu, ale
naše unavené hvězdy českého ultimate.
Obrana je již volnější (zejména od lvíků) s
občasnými záblesky snahy o aktivní získání
disku. Zato útok se vylepšil a to zejména
opičkám. Krásné dlouhé přímáky i banány
do brejků za obranu - to jsou lahůdky. TM
jsou opravdu v obraně aktivnější a nutí tak
PL k těžším přihrávkám a k chybám. Skóre
tak mírně narůstá v jejich prospěch, což
začalo již na konci prvého poločasu.
I přes vzepjetí lvů za stavu 15:8 a snížení
na 15:11 se podařilo TM dotáhnout utkání
do vítězného konce a tak po letech vlády
Pd následném čtyřletém období PL má
česká ultimatová historie dalšího mistra a
tím jsou Terrible monkeys. AA se Vám daří
MISTŘI.

-- la Paga da Pasta
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Čepirohy u Mostu
Závěrem:
PL - i když opět posíleni o jednoho
z navrátilců (Martin Levý - Levíček) a v
kompletní sestavě, tak nedokázali obhájit
několikaletou nadvládu. Ač o taktice údajně
nikdy nehovoří, viděl jsem poprvé jak se na
hřišti rozčilovali (Jarda) pro nedodržování
taktiky. Jejich obrana, využívající dobré
prostorové orientace všech hráčů slavila
dlouhou dobu úspěch. Nevím, jestli ji
trénovali nebo k tomu dospěli jen časem,
ale mám pocit, že ji v letošním roce hráli
nejlépe. Jistotou je, že na kondičce
nepracují a to byl podle mne hlavní důvod
jejich letošního druhého místa. Já osobně
jsem věřil po Kněžicích jim.
TM - velká chuA po vítězství, tréninková píle
a znalosti Carlose a Bryna je dovedli
k vítězství. Dokázali se připravit na poslední
turnaj sezóny a dokázali přijet také
v nejsilnější sestavě i na jiný než chrástecký
turnaj. V družstvu mají méně tvořivých
hráčů a tak spoléhali na prosazení některé
z naučených taktik. Připojili k tomu
důslednou obranu a o něco lepší fyzický
fond.
Podle mne lze tedy říci, že zvítězila herní
organizovanost, trpělivost a fyzická kondice
nad hravostí a tvořivostí. I tak si myslím, že
to bylo nejhodnotnější finále od zahájení
ligové soutěže.
Vše viděno očima Papaho

Why the Monkeys won
(and how to beat them next time)
What? Am I really going to give away
secrets to the Monkey's success? Yes. Will
Carlos kick me off the team? I hope not.
But I wanted to throw out a few ideas
about why the finals turned out the way

they did. To be fair to the Monkeys (and so
Carlos won't get too mad), I'll also comment
on the second and third place teams.
Please remember these are only my
opinions, so if you disagree, write me a
letter care of Past!
Okay, let's get started.
The amazing amount of energy that powers
FUJ! is both its greatest asset and biggest
weakness. They're fast and they love to
run, which makes them very difficult to
defend against, individually.
Given
unlimited space to run and cut, I'd pick
them to win. Fortunately for the rest of us,
Ultimate has sidelines, which for the finals
tourney were even closer than usual. The
small field exacerbated a major FUJ!
weakness: clogging. Often a good throw
and possible start to a series would be
stifled by the thrower immediately returning
to the stack and filling a lane for several
seconds. When these guys get a little
better at learning when not to run, they will
be a force to contend with!
The Prague Lions' veteran skills, superior
knowledge of each other, and sheer
physical prowess have kept them on top for
many years. On Sunday, they used
confident throws to speedy receivers to
flow the disk up the line, despite a relatively
tough line-force by the Monkeys. However,
throwing the disk directly up the line to
players running full-speed toward or away
from the thrower is both difficult and tiring.
Monkey D stayed tough, and the Lions'
increasing fatigue and continued reliance
on the same offense created more and
more turnovers as the game progressed.
What is the common thread in these
stories? Space - creating it on offense, and
filling it on defense. On offense, the
Monkeys were relatively consistent in
keeping open space for their receivers, for

výsledky z Čepirohů
prague lions 1 7 - 1 5 terrible monkeys
fuj 1 9 - 7 prague devils
prague lions 1 5 - 1 2 fuj
terrible monkeys 1 9 - 7 prague devils
prague lions 1 9 - 1 3 prague devils
terrible monkeys 1 9 - 9 fuj
žlutá zimnice 1 9 - 5 rollníci
pražská 7 1 5 - 1 2 splt
žlutá zimnice 1 9 - 9 splt
pražská 7 1 9 - 8 rollníci
žlutá zimnice 1 7 - 7 pražská 7
splt 1 5 - 8 rollníci
o 7. místo
rollníci 1 6 - 9 splt
o 5. místo
žlutá zimnice n e v í m e pražská 7
o 3. místo
fuj 1 9 - 1 3 prague devils
o 1. místo
terrible monkeys 1 9 - 1 1 prague lions
konečné pořadí ligy 2001/2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

terrible monkeys
prague lions
f.u.j.
prague devils
žlutá zimnice
prague 7
rollníci
splt

spirit of the game:
rollníci
beer race:
terrible monkeys
;^]]
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Chodouny Nučice
Prague Lions
Terrible Monkeys
F.U.J.
Prague Devils
SPLT
Prague 7
Žlutá zimnice
Rollníci
example by keeping their handlers behind
the action as the disk moved down the
field. Like the Swedish men's team at the
EUCC, there were moments when four
players and their defenders would be
behind the disk, leaving the two receivers
the whole remainder of the field. At these
times good team defense would have
brought some of the defensive players up
to clog the lanes, but most of the time they
were content to stay with their offender,
behind the disk, where they posed no
threat. A big exception to this was Jeff from
the Lions, whose excellent poaching
resulted in at least one turnover (that I
threw directly to him - ouch!).
Also on offense, the Monkeys were by far
the best at the dump-and-swing. When
confronted with good hard trap on the line,
they were able to not only dump it to reset
the count, but also to swing it to the
opposite side of the field, which often set
up an easy forward throw. The majority of
the points that seemed easy and smooth
were thanks to this.

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

Good teams use the space on the field
well. And the small size of the fields at the
finals tourney - by my calculations at least
one-third smaller than international
regulation fields - made this the most
important factor by far. Perhaps too
important?
Like playing indoors, the small fields we
use for tournaments completely change
Ultimate. Worse, they are stifling Czech
teams' ability to improve their games, and
more particularly, their team skills. For
example, the traveling team has had great
difficulty keeping a tight stack starting 15 m
or so away from the disk, as opposed to a
longer stack starting even further away.
Why? I think it is because players are used
to stacking on a thin field where the only
place they can stay out of the way is far, far
away from the disk. For Czech Ultimate to
become internationally competitive, it must
consistently play by international standards
like the rest of the Ultimate world. It is
difficult to find proper-sized fields for
tournaments, but like an awkward teenager

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

Chrast

Kněžice

Most

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

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

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

wearing shorts too tight, Czech Ultimate has
outgrown its current set of tourney fields.
Two undersized fields are simply not
enough for eight teams to play good
Ultimate, and wouldn't we like to see even
more Czech teams born?
Okay, so enough of that. Here's what
you've been waiting for: how to beat the
top three teams.
FUJ: give them a case of Semtex energy
drink right before the game.
Lions: do everything you can do to make a
line-force as hard as possible (don't get
beaten to the line!, use team defense to
help each other out), and tell them they're
still so good they don't need to practice.
Monkeys: crank up the pressure on their
handlers in the short field - and if you can't
stop them from dumping, at least don't let
them swing! And pay off Bryn… crowns,
US dollars, and euros accepted.
Bryn

-- la Paga da Pasta
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Bratislava
Bla ... Bla ... Bla ... Blava
"No tak už sakra usni! Už na to nemysli, ...
no jasně blíží se to ..., ale ty už konečně
chrápej!" ... "No jasně tím to bude, to okno
budu muset zavřít, tím vánkem by to mohlo
být, je vlhkej a určitě mi připomíná Dunaj."
... "Tak ale teV už toho mám vážně dost, já
snad budu muset usnout s otevřenýma
očima, kdo se má pořád dívat na ten most
s restaurací nebo na hrad, co byl za
komančů na padesátkách." ... "Jo jo, tenhle
turnájek, ten se fakt nevynechává, zase
bude Bratislava, Summer Trophy, Slováci, TJ
Spoje, Smädný mnich, Rakušáci, borovička,
Mentálové, průkazky, MaVaři a samozřejmě
co? No jasně, pořádnej ultimate přece. No
tebe to zase bere. A to jsi ještě hluboko
v Čechách, co teprve až budeš TAM."
"No jasně, je to jako loni, když 7, tak
třeba 7-1, průkazka a jedno jaksepatří
chlazený lahvový v ceně na uvítanou a je
zaregistrováno. Se stanem se letos stavět
nebudu, dám si to pěkně v tělocvičně." ...
"No to mi je zase večírek takhle pěkně při
pátku. Už jsme tu zase jenom my. Jo
a hezky jsme si ten vestibul ošéfovali
a koukám, do lednice už chodíme jako
domu, to se asi budou organizátoři ráno
divit." ... "A jejda, tak ono už nám svítá."
"Bigezové nepřijeli? Žádnej tým
z Rakouska? No to je rána, to je rána.
Docela bych se s nima poměřil, no nevadí,
slovenský týmy jsou taky dobrý, snad se
potkáme s Mentálama." ... "Tak skupina šla
hladce, koho máme dál? Angláni? No,
necháme se překvapit." ... "Když vyhrajem
i ten další, půjdem dál z prvního místa
a nebudeme hrát semifinále s Mentálama."
... "Tak to vypadá na FUJe. Zatím nehrajou
nic výraznýho, mohlo by to ráno tak nějak
v pohodě klapnout." ... "MéVo, co jsem to
slyšel, to jste teda mákli. Špatný
rozlosování? No to budete muset ten

;^]]
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Mental Discorders
spodek vyhrát, abyste to dokázali. A jak to
vůbec vypadá s Whoever? Taky slega ve
skupině, si děláte prdel, ne?"
"Tak jsme si pochutnali na kuřátku
a pomalinku se do toho můžem opřít." ...
"Hele, ale do pivního závodu, kde figuruje
borovička, vážně nejdu." ... "Ještěže jsem se
tomu vyhnul, borovička na rozdýchání,
sprintík s žabkou na zádech, exáč, deset
otáček, žabka pořád na zádech, a sprintík
zpátky, slušný." ... -"Podívej, tam nahoře se
asi něco děje, hraje tam muzika." - "No ale
je fakt, že ten točenej Bažant, co maj tady
dole, je stejně dobrej jako včera." ... "Hm,
a zase svítá."
"Tak sfouknem to semifinálko ne? Jasně,
nepodceníme je, jsou to přece jenom
FUJové, uměj potrápit, navíc jim dorazili
nějaký další Rakušáci." ... "Hele, ale už
bychom s tím pomalu mohli něco dělat,
není dobrý se s nima takhle tahat." ...
"Musíme to srovnat, přece se nepoložíme."
... "Tak ale do prdele už vážně pojVte dřít,
nedá se na to koukat, takhle to proserem."
... "Poslední bod a letí mu to přímo do ruky!
No my jsme snad o to finále přišli.
Neskutečný, on to pustil, myslím, že se
umím modlit, teV to hlavně dát." ... "No, tak
to jsme si snad ani nezasloužili, takhle
utéct hrobníkovi z lopaty." ... "Ale dobrý,
vyhrát prohranej zápas je taky umění, tak
hurá sebevědomě do finále!"
Že jsme hráli dobře? Tak tenhle pocit jsem
během finále vůbec neměl. Viděl jsem
jenom ty zbytečně ztracený disky, ty chyty
jednou rukou při tom nevyzpytatelnym
větříku a ty příliš odvážný dlouhý hody,

který jsme si zakázali. Říkal jsem si: "Máme
vést tak o tři až čtyři body a ne kazit jako
oni, tahat se o skóre a zbytečně je nechávat
ve hře." K jejich stylu hry, navíc při naší
obraně, nějaký ty hody na zkoušku patří,
ale proč jsme se k tomu nechali strhnout
i my, to fakt netuším. Nemrzí mě, že jsme
prohráli, mrzí mě, že jsme si to prohráli
sami. Ještě, že mi tak brzy pomohla
zapomenout ta dívenka, ani nevím, jak se
ta hráčka domácího týmu jmenuje, když,
sotva se přiřítivši do pozápasového kolečka,
nečekala, až se někdo ujme slova
a emotivně a evidentně naprosto upřímně
nás ujistila, ako sme naozaj dobrí, a že nás
uznáva, až skoro neměla slov, jak ten obdiv
vyjádřit. TeV jenom doufám, že nás
v Roudnici tahle milá Mentálka bude muset
obdivovat ještě o něco víc.
Líbča

Terrible Monkeys - doplněni
Kristinou a Šakym, prohráli až ve
finále
FUJ - doplněni cizími hráči, sem tam
nějaká prohra
Prague Devils - smolné rozlosování,
vyhráli spodní třetinu
Whoever - prohráli všechny zápasy

PD v Blavě.
V roce 2000 jsem sotva hodil forhend,
takže jsem na tenhle turnaj vůbec
nepomýšlel, ale zaslechl jsem o něm
mnoho dobrého. O rok později už jsem byl
dychtivý po všech turnajích, ale termín Blavy
mi bohužel kolidoval se školními

summer trophy 2002
Blava 6./7. červenec 2002
1. Mental Discorders (sk)

2. Terrible Monkeys (cz)
3. Storming Ants (sk)

4. FUJ (cz)
5.
6.
7.
8.

Scorpions (sk)
Hallodigaze? (hu)
Brits & Pieces (gb)
Diskredit (sk)

9. Prague devils (cz)
10. Ufozd (hu)
11. Outsiterz (sk)

12. Whoever (cz)
Spirit of the Game:
Brits & Pieces (gb)

Beer race:
Outsiterz (sk)

FUJ - Storming Ants
PD - Outsiders

povinnostmi, krom toho dost bylo EUCC, no
a nakonec tam Prdi nejeli. TM odtamtud
přivezli spoustu chvály, čímž za mě už
tehdy rozhodli - do Blavy zkrátka v roce
2002 pojedu, aA to stojí co to stojí (vždyA
forhend už v bezvětří umím). A nakonec to
ani nestálo tolik :-))
A jak to tedy bylo? Kromě PD jeli TM, FUJ
a Whoever. Prdi vyrazili v sestavě
Marguerita a Iva(ŽZ), David, Ferda, Jason,
Lukáš, MéVa, SváAa, Štěpán a já. Nejdříve
bych podotknul k systému, že byl trochu
nefér pro čtyři lůzry ze skupin. Tam jsme se
bohužel zařadili my a výsledkem bylo, že
jsme odehráli na celém turnaji pouze
5 zápasů, z čehož 4 v sobotu a pouze
jediný v neděli. Nepíšu o Blavě sám, takže
jen krátké vysvětlení. Byly 4 skupiny po
3 týmech, dva postoupily nahoru jeden
spadl dolů. Spodní 4 dohrály svou skupinu
o konečné pořadí, horních 8 jistě popíše
někdo jiný, sorry, ale nepamatuju si. Hrálo
se na dvou normálních hřištích a jednom
"plácku". Ve skupině jsme měli maVarské
HalloDigaze a slovenské Mental Discorders.
První zápas nás čekal na onom plácku, což
bylo hřiště kratší o minimálně 20m, porostlé
tak 8cm trávou. Nastoupili proti nám
budoucí vítězové (MD), což ovšem náš
slabý výkon neomlouvá, protože po páteční
vydařené uvítací párty nastoupili v oslabené
a tudíž zdolatelné sestavě. Nakonec jsme
prohráli asi o tři body (?) a Ferdo, jestli jsi
viděl jejich zápasy i na velkým hřišti,
konečně uznej, že by nám to nepomohlo,
tu dlouhou oni házej i tam. Pak jsme hráli
s MaVarama a celkem jsme chtěli vyhrát,
byli jsme i přesvědčení, že můžeme. No, ale
zkrátka jsme zase dělali víc chyb, hlavně
házecích, protože foukal větříček. Musím
říct, že mě neschopnost házet ve větru
docela zprudila, ale jedním dechem
dodávám, že nejvíc u mě samotného.
Nutno ještě podotknouti, že tady přestal
Štěpán hrát a začal si užívat nemocenskou
na koleno. Poté, co jsme takhle opustili
skupinu směrem dolů, nám byl předurčen
osud být nejlépe devátí, k čemuž jsme
potřebovali porazit maVarský Ufozd, český
Whoever a slovenské Outsitters. MaVarům
bohužel nedorazilo jedno auto, takže jsme
s nima hráli v šesti, hladce jsme je poráželi,
dokud pro fyzickou únavu neukončili zápas
předčasně. Mám pocit, že by prohráli
i v plné sestavě, o týden dříve jsem je viděl

v Rakousku a skončili poslední. Poslední
sobotní zápas s Whoever jsme měli hrát
opět na plácku, ale na jejich návrh jsme ho
odložili na večerní hodinu a volné normální
hřiště. Zápas jsme pojali velmi osobně
a s představou Kačerova večerního
vyprávění o jejich vítězství, jsme se rozhodli,
že radši na hřišti skonáme, než bysme
prohráli :-)) Ale nakonec to zdaleka nebylo
potřeba, i tenhle zápas proběhl v klidu.
V neděli jsme se trochu tahali s Outsitters,
po párty opět nic moc, ale přeci jen jsme je
zdolali. Byl to opět zápas plný turnoverů,
většinou naprosto zbytečných. Skončili jsme
tedy devátí a celkový dojem ze hry je
alespoň pro mě spíše slabý, ale je to jistě
dost ovlivněné i nízkým počtem zápasů.
TM a FUJ si jistě zahráli mnohem lépe, vždyA
spolu bojovali o finále.
To, co nám Blava neposkytla při hře
samotné, poskytla nám v pátek i v sobotu
na párty. Krátce řečeno, v pátek zavíráme
hospodu, usínám cca ve 3:45 pod tichou
tribunou, poslední zbytky české výpravy
ještě chvilku po mě dopíjejí kdesi uvnitř (to
mě trochu mrzí, ale jsa přesvědčen, že za
venkovním spaním budu muset lézt přes
plot, se mi nechce lézt samotnému
a prchám spolu s Markem (TM) a Petrem
(FUJ) o chvíli dřív. V sobotu večeře v podobě
picy (bez hacku a bez carky) nebo půlky
kuřátka, poté pivní závod, ve kterém PD
(Ferda, Jason, Štěpán, mohutný finishman
SváAa a jeho slečna) bravurně zvládají
rozběh a po krátkém odpočinku končí,
hlavně díky své poctivosti v dodržování
pravidel, na krásném druhém místě! Poté se
opět všichni radují a povídají a poznávají se
a.... Když opouštíme venkovní prostory
a natrvalo se přesouváme do ozvučeného
vnitřního prostoru, shledávám hudbu
vzdálenou mému srdci a jdu spát pod
větrem proháněné mraky, z nichž jen občas
spadne kapka chladné vody. Usínám za
doprovodu vzdáleného hřmění.
Přes mé dojmy ze hry jsem moc rád, že
jsem se zúčastnil, znám spoustu nových
frisbijáků a odvážím si pěkné vzpomínky.
Mrzí mě pouze to, že jsem neviděl finále
MD vs. TM, prý to opravdu stálo za to. Jel
jsem stopem a nechtěl to ponechat
náhodě. No ale zase, kdo z vás byl z Blavy
v Praze za dvě a půl hoVky? Tak zase za
rok v Blavě.
Mějte se. Aleš
-- la Paga da Pasta
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Paganello02
Paganello
(podle Papáho)
Redakce se omlouvá Papámu, že tento
článek nezveřejnila již v minulém čísle.
Pokud někdo nemá tušení, co se za tímto
slovem skrývá tak vězte, že celý ultimate
národ by měl vědět, že je to neoficiální
mistrovství světa v plážovém ultimate. Hraje
se tedy na písku, v pěti, a hlavně na hřišti
zmenšeném pouze o 2/7 proti travnatému
= 75x25 (zóna je 15m hluboká). Pravidla
rozdílná v zásadě nejsou. Vtipnou
zajímavostí je hra na čas. Doběhne - li čas,
vždy se k vyššímu skóre přičte dvojka a kdo
dříve dosáhne tolika bodů v utkání, vítězí.
V jedenáctileté historii turnaje se naši
zástupci zúčastnili třikrát. V roce 1998
v open kategorii pod názvem úspěšného
týmu z Rostocku Shucky s Camera
a obsadili v konkurenci 48 týmů 26 místo.
O rok později vyjeli hráči pod hlavičkou Pd
a ve stejné kategorii skončili na 41 místě ze
48. Po dvouleté pauze se do Rimini vydal
další český tým, opět pod názvem Pd.
Tentokrát však do druhého ročníku soutěže
mixu s dvaceti čtyřmi účastníky.

Hrát jeli:
Kristina, Iva, Lenka, Pipa (SRN), MéBa,
Štěpán, David, Tomášek, Papá, Jitka,
Honza HH.
Na koukání a technickou pomoc - nalívání
panáků - tam byla Dáda a Věrka.
Při pokusech o komunikaci s pořadateli jsme
se pasovali na nasazení v polovině startovního pole. Skutečnost však byla jiná a do
turnaje jsme nastoupili jako 15. ze čtyřiadvaceti. Do prvního kola jsme ve skupině
měli 2., 7., 10., 18. a 23. Zahajovací utkání
nás čekalo s Fingers ze Švýcarska (7). Po
zkušenostech z EUCC jsem si dělal naděje,
že při nadstandardním výkonu je můžeme
porazit. Nadvýkon se nekonal a prohra přišla
celkem jednoznačná se skóre 15:7.
Poznámky ze hřiště: Od začátku nás jasně
převyšují ve všech činnostech. Naše snaha
o rychlé body nevychází. Nedodržujeme
dohodnuté taktiky - prohazují nás snadno
do zavřené strany. Zkoušíme zónu. První
pokus skvělý. Ubránili jsme a dali bod. Bylo
to však fyzicky velmi náročné, tak jsem si to
nepředstavoval. Druhý pokus o zónu jasně
;^]]
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prolomen. Soupeři velice rychle našli
kritické místo a snadno ho využili
k prolomení obrany. Špatně čteme v obraně
disky, v útoku nemáme trpělivost
a zapomínáme základy ultimate nabíháme složitě s velkou dřinou. Hráči na
hřišti nedbají pokynů z lajny a na hřišti
málo v obraně spolupracujeme. Snad je to
všechno tím, že je soupeř nad naše síly.
Druhé utkání ve skupině bylo s Pookas (18)
- Irsko. První vítězství 13 : 3. Již od začátku
vidíme, že to bude snadná záležitost. Tak
jako nás přehráli Fingers, tak si pohráváme
s nimi. Zkoušíme různé taktiky v útoku
(německo,lajna,krátká lajna) i obraně
(osobka,zóna). Vzhledem k špatnému
soupeři se nám téměř vše daří a získáváme
sebevědomí.

Poznámky ze hřiště: Pokusy o zónu FM
vycházely, zóna PAST zůstala nepochopena
a po dvou pokusech jsme ji opustili. Soupeř
špatný, jen dva chlapi schopni konkurovat.
Poslední utkání prvního dne nám přihrálo
Belgičany XLR8RS a po bitvě prohráváme
11 : 10. Opět se nám nepodařilo předvést
něco víc než běžnou hru.
Tvrdě bojujeme o každý bod a zkoušíme se
soupeři utrhnout různými obranami a útoky.
Hra má tempo a jednotlivci občas prokážou
neskutečné schopnosti, které vzápětí
znehodnotí fatální chybou.
Poznámky ze hřiště: První bod na jednu
přihrávku, jako bychom nebránili. Oplácíme
stejnou mincí a navíc se nám podařilo po
výhozu ubránit a potvrdit bodem. Poměrně
málo turnoverů - celkem trpělivá hra, mám

papáho očima

pocit že dáváme body snadněji, ale nejsme
schopni dalšího prolomení. Stále vedeme,
ale po konci času prokazujeme češství "bojíme se vyhrát" - soupeř dává dva body
a vítězí.
Den druhý. Kruté studené ráno zalité
sluncem. Pod nohama se sype krásný
jemný, ale studený písek. Srdce nám
zahřívá příjemný soupeř Tým lásky (23) Německo. Zahajujeme spiritem a povolujeme hru jen s jednou dívkou po dobu
deseti minut. Ani tato taktická varianta
soupeři nepomohla a přestože jim na hrudi
bila obrovská červená srdce, prohrávají
13 : 5.
Poznámky ze hřiště: Rychle jsme se
rozehřáli a v pohodě snadno získáváme
disky jak osobkou, tak zónou. Pouze dva

hošani dělají svou rychlostí problémy. Mám
pocit, že jsou lepší než Pookas. Zvedáme
si sebevědomí.
Poslední utkání ve skupině s nasazenou
DVOJKOU - Britové - Poughkeepsie.
Jdeme do toho s tím, že nemáme co ztratit
a ani náhoda nás nemůže posunout mezi
nejlepších osm družstev. Jsme čtvrtí ve
skupině a tak budeme nejhůře šestnáctí.
Soupeř nám dvakrát vzal disk a snadno
vedl. Pak jsme dali něco my a stav se
ustálil. Střídali jsme se v dávání bodů až do
lichotivého skóre 12 : 7.
Poznámky ze hřiště: Hrajeme v pohodě
a oni také neboS snadno utekli o čtyři body.
Při náznaku o dotažení skóre opět lehce
přidali a nepovolí nám nervózní konec. Ani
není vidět ve hře velký rozdíl - šetří síly na

později. I my do toho šli s rezervou a tak
prohra nebolí jako jindy.
Druhá runda. Další Britové - Cyrille (11). Jiná
skupina jiný soupeř a někde na jeho
nasazení bychom chtěli být. Skončili také
na čtvrtém místě ve skupině a tak se
bojíme, ale chceme vyhrát. Zodpovědná hra
přináší úspěch. Vítr nefouká, v obraně
hrajeme klasiku, útok se ustaluje na 3-2.
Přichází vítězství 13 : 5.
Poznámky ze hřiště: Vyrovnané utkání.
Máme větší chuS vyhrát a tak skóre začíná
přirůstat na naší straně rychleji. Děláme
méně chyb, jsme rychlejší a šikovnější.
Den třetí. Strange Blue - (13) opět GB.
Potkali a porazili jsme je na EUCC, tak
doufám, že to zopakujeme. Začínáme
špatně a několika chybami prohráváme o
dva. Hra se vyrovnává a daří se nám
trpělivostí dotáhnout náskok soupeře. Je to
rychlý a tvrdý boj. Pro mne jednoznačně
krizové utkání, na hřišti chybuji, jsem
platnější za lajnou. Výsledek 9 : 6.
Poznámky ze hřiště: Hrůza vůbec se mi
nedaří, asi tam vůbec nepolezu. Naštěstí
kamarádi dotáhli ztrátu a já se z toho
trošku vyběhal. Dáváme důležitý bod na
vedení v dohrávce po čase. To je asi
zlomilo, už bodujeme jen my a je to
nakonec o tři, což neodpovídá té tahanici.
Odd job - USA (8). Jde z nich strach, ale
víme, že Cyrille porazili jen těsně. Řekl bych,
že je to naše nejlepší utkání. Hrajeme již
naučené, a máme i více štěstí. V tomto
utkání nikdo z našich nedělá velké
množství chyb. Dělíme se o ně spravedlivě,
některým se na ně daří zapomenout
skvělou obranou. Se štěstím vítězíme 9 : 8.
Poznámky ze hřiště: Nic jsem nezaznamenal. Vyhráli jsme druhé kolo a čeká nás
druhý z další skupiny.
Eliminace o pořadí. Znova XLR8RS. Ve
skupině nám v kolečku řekli, že je příště
porazíme. Snažíme se to naplnit, ale daří se
nám jen částečně. Obě družstva dělají velký
počet chyb. Soupeři jsou unavenější
a v polovině utkání udělali tři hrubky za
sebou a dostali jsme se tak do trháku.
Několik našich erorů nás opět vrací na zem,
ale jejich zóna není pevná a utkání několika
overy zakončujeme 13 : 9.
Poznámky ze hřiště: Jsme netrpěliví
a pospícháme do chyb. Ještě, že dělají tolik
chyb i oni. Jejich zónu většinou snadno
prolamujeme. Krátká diskusní vložka
-- la Paga da Pasta
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Paganello 02
o pravidlech od Belgičanky. Všichni jsou
z toho smutní. Utkání se dohrává téměř za
tmy. Toho panáka jsme si zasloužili.
Rozhádané holky si pobrečely na rameni
a HH konečně vyndal disk, který zasekl
soupeřce do čela. Jsme nejhůř desátí!!
Poslední den. Kleine Tyrannen Lichtnštejnsko (24). Vlastně překvapení
turnaje - nasazeni jako poslední. Utkání
opravdu velmi vyrovnané potvrdilo náš
strach i z malého úspěchu. Jako by v těch
předchozích utkáních o nic nešlo a vášně
se probouzely až v tom posledním, které
rozhoduje o finálním pořadí. Konec času
pro nás znamenal pouze vyrovnání.
Znamenalo to, na vítězství skórovat dvakrát
za sebou. Oni začali lépe a vedli. Vyrovnání
se opět podařilo. My si vzali time out a při
odpočinku připravili obranu. Při jediném
turnoveru v posledním bodu se nám
podařilo utkání vyhrát. Obsadili jsme tak
nejlepší
místo
jakého
jsme
po
nepostoupení mezi elitu mohli dosáhnout
(9). Celkově tedy spokojenost a jistě chuA do
dalšího roku se zlepšením umístění.
Poznámky ze hřiště: hodně jsem to prožíval
a nic nepsal. Důležitá byla shoda v týmu
a důvěra v posledních bodech těm pěti co
byli vybráni jako šikovnější.
Ještě se drze pokusím stručně zhodnotit
jednotlivce. Celkově jsme se v chybách
střídali a ti, od nichž se to očekávalo jich
opravdu udělali o malinko víc než ti, kteří je
dělat neměli. Žádnou statistiku jsme
nedělali a tak je to jen odhad.
David - skvělé výkony při obraně
a dobíhání disků, horší orientace v obraně
na malém prostoru a nejistota při házení.
Honza - na řeči před turnajem odvedl dobrý
výkon jak v obraně, tak útoku. Podařilo se
mu utlumit cholerické výlevy a v posledním
utkání podržel svými výroky klid a pohodu
v týmu.
Iva - potvrdila očekávání, po skvělých
akcích předvedla několik shodných erorů při
házení. V některých fázích nestíhala obranu.
Jitka - také klasika. Relativně spolehlivá
v obraně, ale nevyzpytatelná při chytání
disku. Měl jsem pocit, že se nepouštěla do
risků v přihrávkách a chyb bylo málo, ale je
schopná zapařit i dump.
Kristina - skvělá hra, trošku cholerik na
dodržování taktiky - někdy oprávněně,
někdy ne. I tak nejlepší dívka.
;^]]
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Lenka - málo chyb, málo řečí - až moc
herně zakřiknutá. Myslím, že může hrát
lépe. Chybí jí jen málo k ženské jedničce.
MéKa - bohudík ho znám a tak mohu jen
napsat, že to co umí, to předvedl bez
velkých výkyvů k lepšímu i horšímu.
Papá - je hloupé hodnotit sám sebe, stačí
když jen řeknu - mohlo to být lepší.
Pipa - po začátku, kdy jsem si myslel, že
neumí házet se předvedla několika
skvělými tahy, dobře četla prostor. Někdy
však nestíhala v osobní obraně.
Štěpán - stejné jako Méd a, výhodu má ve
větší herní a házecí agresivitě, ze které asi
vyplývá i větší počet chyb.
Tomášek - i přes jeden nezapomenutelný
chytací eror jasně nejlepší jak v obraně, tak
útoku.
Doufám, že jsem si nenadělal dvanáct
nepřátel a jestli budu živ, rád pojedu za rok
ve stejném i vylepšeném složení bojovat
o lepší umístění - jestli takového dědka
spoluhráči vezmou. I všem dalším

doporučuji tento druh drahé, ale skvělé
zábavy. Pokud ne tam, tak alespoň do
Rostocku se jeVte podívat. Pláž s diskem,
tak vo vo vo tom to jee.
Papá

WUCC 02 - Hawaii
Nadcházejícího Mistrovství světa klubů na Hawaii
se zúčastní 120 Teamů z 24 zemí, to znamená
2350 hráčů a to vše ve 4 Kategoriích.
Rozsáhlejší zpravodajství o tomto mistrovství vám
přineseme v příštím čísle Pasti. V tomto čísle vám
přinášíme nasazení jednotlivých teamů.

Open division:
1 Condors
2 DOG
3 Furious George
4 Skogshyddan
5 JAM
6 Sub-Zero
7 Johnny Bravo
8 Clapham Ultimate
9 Electric Pig
10 Liquidisc
11 Ragnarok
12 Buzz Bullets
13 New York
14 King Brown
15 Feral
16 Sockeye
17 Flying Angels
18 Invictus
19 Chevron Action Flash
20 Mephisto
21 Feldrenner
22 RedLights
23 Bombers
24 Bonzi
25 Pelpiew
26 HUT
27 Sipoo Odd Stars
28 Fluid Druids
29 Searching Woodpeckers
30 Cergy
31 Fruehsport 0.2
32 GLU
33 Yanomamis
34 Team Shark
35 Tsetse Fly
36 Action Men
37 Too Bad
38 Caned Butt Able
39 Disco Azteca
40 Tupa

USA
USA
Canada
Sweden
USA
USA
USA
GB
USA
Finland
Denmark
Japan
USA
Australia
Australia
USA
Switzerland
Canada
GB
Canada
Germany
Netherlands
Japan
USA
Japan
Finland
Finland
GB
Germany
France
Germany
Canada
Venezuela
GB
S. Africa
Australia
Canada
Singapore
Mexico
Taiwan

Mixed division:
1 Trigger Happy
2 BRU
3 Inochi
4 Carnegie
5 Red Fish Blue Fish
6 Stenungsund
7 Endzonis
8 Pukana
9 Idle Hands
10 High Plains Drifters
11 Chaos
12 Sweet As
13 Otis
14 Ro-Sham-Bo
15 Clac-clac
16 Fingers
17 Holes and Poles
18 Chevron Action Flash
19 Down Underpants
20 Grin
21 Hang Time
22 Wanderlust
23 Circus on the run
24 HK-GC
25 Sumo
26 Blue Arse Flies
27 Donner Party
28 On Air
29 Persuader
30 SPG - Brazil
31 Copenhagen Flying Circus
32 Hana Hou
33 Kyatoon
34 Flamingoes
35 KLO
36 Freak Show
37 MO
38 SEA All Stars
39 Flap
40 Glasnost

USA
USA
Japan
Sweden
USA
Sweden
Germany
NZ
Canada
USA
Canada
NZ
USA
Canada
France
Switzerland
USA
GB
Australia
Canada
USA
Australia
Netherlands
Hong Kong
Canada
GB
USA
Japan
USA
Brazil
Denmark
USA
Japan
Canada
Canada
Singapore
Canada
Indonesia
Canada
Russia/Latvia

Womens division:
1 Lady Godiva
2 Spirals
3 Riot
4 Bliss
5 Discus
6 Schwa
7 Fury
8 Seven Green Bottles
9 Prime
10 Flo
11 Freya Australia
12 Urge
13 Ozone
14 Espoo
15 Barbarians
16 Safari
17 MUD
18 Backhoe
19 Liberos
20 Fuse
21 Naughty Kids
22 Lady Condors
23 Ambush
24 Venezuela
Masters division:
1 KWA
2 Old a nd in the way
3 Relics
4 Chronic
5 Skeleton Crew
6 Farm Accidents
7 Herniated Disc
8 Radical
9 Big Bombers
10 Cranky
11 Pagans
12 Vigi
13 Alzhaimmers
14 Aged to Perfection
15 Old Sag
16 NY Masters

-- la Paga da Pasta

USA
Japan
USA
GB
Finland
USA
USA
Australia
Canada
Canada
Canada
USA
Finland
Japan
USA
Japan
USA
Japan
Canada
Japan
USA
USA
Venezuela

USA
USA
Canada
USA
USA
Canada
USA
Switzerland
Japan
USA
Canada
Japan
USA
Canada
USA
USA
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Hecky-Kecky
ČALD
P.O.BOX 199
160 41, Praha 6
cald@email.cz
www.cald.cz
F.U.J.
Marek Holický
Ruprechtická 2277
193 00, Praha 9
marovo@volny.cz

Nábor

Snění

Klub frisbee ultimate SPLT pořádá nábor nových
členů. Každý kdo má chuA si zaházet talířem a
decentně zaběhat nechA píše na: splt@seznam.cz

Mistrovství světa Juniorů
konané od 10. - 13. července 2002 v Litvě.

www.pragueaccommodations.com/fuj.html

Prague Devils
Jan filandr
KTV FEL CVUT
Technická 2
166 27 Praha 6
prague.devils@email.cz
frisbee.freetekno.cz
Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00, Praha 9
peske@fic.cz
Pražská 7
Martina Zralá
Chodská 4
122 00, Praha 2
p7@seznam.cz
p7.actum.cz
Rollníci
Jan Malý
Poznaňská 450
181 00, Praha 8
rollnici@nofuture.cz
frisbee.webpark.cz
SPLT
Pavel Kolařík
Nad Úpadem 276
149 00, Praha 4
splt@seznam.cz

OPEN
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th

Canada
Sweden
Finland
Russia
Great Britain
Latvia
Lithuania

(8-0)
(6-2)
(4-4)
(3-5)
(2-5)
(2-5)
(1-5)

WOMEN'S
1st
Canada
2nd
Sweden
3rd
Latvia
4th
Lithuania/Russia
5th
Finland

(6-0)
(4-2)
(3-3)
(1-5)
(0-4)

Spirit of the Game:
Open - Canada
Women's - Canada

Disky
Prague Devils mají nové disky.
Info: prague.devils@email.cz

Terrible Monkeys
David Průcha
Na záhonech 60
141 00, Praha 4
monkeys@email.cz
monkeys.jinak.cz

Chomutov
Vítek Grigartzik
Sportklub 92
P.O. BOX 20
407 01, Jílové
vit.gri@iol.cz

;^]]
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-- la Paga da Pasta

EUGC 2003
Mistrovství Evropy reprezentací se uskuteční
poslední srpnový týden roku 2003 ve
francouzském letovisku Fontenay-Le-Comte.
V tomto městečku se již tato akce konala a to
v roce 1995 i za účasti české reprezentace,
která se za vynikající výkon vracela domů
letadlem (tedy pouze ta půlka, která si to svoji
předvedenou hrou zasloužila :)))

Žlutá Zimnice
Libor Saifrt
U lípy 25
155 00, Praha 5
zlutazim@volny.cz
zz.interbis.cz
České Budějovice
David Novák
Haškova 20
370 04, České Budějovice
david.novak@cb.ds.mfcr.cz

Každý rok jsme starší a starší. Bohužel mně
spoluhráči, na které jsem byl zvyklý odcházejí
a já před i po každém turnaji pracně zjišAuji, jak
jsem na tom špatně a jak mne to déle bolí.
I tak se v některých dnech budím po
překrásném snu, ve kterém hraju na
nevýznamném turnaji se všemi těmi, s kterými
jsem kdysi hrál a kteří teV v lepším případě
nastupují v jiném družstvu než já a v horším
leží na kanapíčku , převalují své změklé tělo
z jedné strany na druhou a pokukují po dětech
nebo své milované nebo po tom co by snědli.
Snění si pak při převalování v posteli prodlužuji
tím, že přemýšlím o tom, kdo z nich by byl
ochoten ještě vyběhnout na trávník a prohánět
nejen bílou placičku, ale i o mnoho let mladší
soupeře. Odhady jsou nepřesné a tak se nikdy
nemohu dopočítat a zjistit tak jestli by z těch
"odpadlíků" byl tým schopný se 4-5x za rok na
turnaji sejít a dokázat sobě i druhým, že placku
hodit umí. Výsledek utkání asi není důležitý,
neboA ho nikdy nevidím. Vidím jen krásné
chytré akce, zaujetí pro hru, ve kterém padají
okamžitě zapomenutá ostrá slova při chybách
a úsměvy, které se nezapomínají, při skvělých
zákrocích.
A tak, máme málo týmů, nechoVte do
předčasného důchodu, přijVte hrát, vytvořte
tým a prosím Vás nezapomeňte na mě
budeme skvělí.
papá

gratulujeme :)

Turnaj v Roudnici nad Labem
za 2
WUCC 2002, Chrustenice, Rostock, Petrovice,
Interflug, Roudnice, profil...

Team F.U.J. pořádá ve dnech 17. - 18. srpna
mezinárodní turnaj v Roudnici nad Labem.
Hřiště s parádním trávníkem, pivo zdarma, 16
teamů. Přihlašte se dokud je čas !!!
info: brauchli@volny.cz

Příští Past vyjde na konci září 2002. Uzávěrka je 18. 9. 2002.

“Work is something to keeps me busy between Ultimate games.”
Ajka

V tomto čísle naleznete:
• Finále ligy 2001/2002 • Blava • RumbaCup • Norimberk

Vážení sportovci,
přátelé!

Kam za létající
kultůrou

Finále ligy 01/02 - Čepirohy u Mostu
(Literární noviny - sportovní rubrika)

Nučice,

Chrast,

Kněžice,

Čepirohy

L I G A > 0 1 / 0 2

• srpen 3-11/2002
HAWAII - wucc 2002

Boj o první místo.
Poouchlý, výhružný až bojový
křik Opic zahnal někam do zapomenutých koutů oblohy mrak ve
tvaru zívajícího až znuděného
Lva.

•
•
•
•
•

Turnaj v Chodounech se nedohrál kvůli dešti.
Svůj první ligový turnaj vyhráli Fujové (v Nučicích).
Spirita vyhráli 3x Devilové, 1x Opice a 1x Rollníci.
Rollníci poprvé neskončili na turnaji poslední (Most).
Opice se stali poprvé v historii mistry ligy.

info: www.hui2002.org

• srpen 3-4/2002 /německo/
BERLIN - interflug 02 /hat tourney
info: hat.tourney@berlin.de

• srpen 10-11/2002 /německo/
DARMSTADT

Boj o třetí místo.
Devilové, zoufale hledíce na
scénu, kterou jim servírovala
obloha, na sebe naplácali kdejaké
F.U.J., které na zemi našli, až jim
to přerostlo přes hlavu.

• srpen 17-18/2002
ROUDNICE NAD LABEM
16 teamů, pivo zdarma

Boj o páté místo.
Komáři z rovníkové Afriky,
přenašeči Flavivirů, způsobujících těžké virové infekční
onemocnění lidově též nazývané
Žlutá horečka, uštípali jindy
namazané avšak dnes nedostatečně připravené správné
kluky a bezva holky z pražské
príma party Sedmička.
Boj o sedmé místo.
Mozolnaté ruce předpisově
oháknutých Rollníků porvé ve
své historii přeházely tajnou
frakci české pobočky UFOlogů
Spolek přátel létajícího talíře
a tím i potvrdily nabídnutou
výhodu domácího prostředí
v podobě hřiště připomínajícího
oranici.

Chodouny,

Hodně diskutované utkání PL-P7 v Nučicích.

3. ligový turnaj - Chrast

Ližoni uspořádali po dlouhé době zase ligový turnaj.

info: brauchli@volny.cz

• srpen 17-18/2002 /rakousko/
VIENNA - sommerliga
info: sommerliga@gmx.at

• srpen 17-18/2002 /německo/
HAMBURG
• srpen 31 - září 1/2002 /švýcarsko/
ZURICH/RUETI

Chrustenická pohoda - více se dočtete příště

info: frisbee@zof.ch

Historický zápas pro Rollníky - 7. místo v lize

4. ligový turnaj - Kněžice

Hráčů moc nepřibylo, zato psů ano.

Příjemné zpestření ligy - Mark.

Novopečení mistři ligy s novoupečenou trofejí.

• září 7-8/2002 /německo/
KOLÍN nad RÝNEM
info: frank@dieBalzers.de

• září 14-15/2002 /francie/
GRENOBLE - Spank the monkey 02
info: charlottedisle@wanadoo.fr

Krásné léto s diskem v ruce.

• září 21-22/2002 /rakousko/
KUNDL - Indian summer (mixed ult.)

Dejf a Carlos

info: Arnulf.W.Lingenhel@uibk.ac.at

• říjen 5-6/2002 /itálie/
BOLOGNA - open + women ult.

3. 2.

10. 2.

1. Lua

7,0

4,5

-

-

4,0

2. Marák

4,0

4,5

3,0

1,5

3,0

2. Dany

1,5

3,0

1,0

4,0

-

4. Carlos

6,0

6,0

-

-

6. Cz.ert

8,0

-

4,0

-

5. Petat

3,0

2,0

2,0

1,5

2,0

7. Maruška

1,5

-

5,0

-

-

-

-

3,0

5,0

-

-

-

1,0

-

plejer

8. Phillip
9. Dejf
10. Wacki

7. 4.

14. 4. 20. 5. 28. 5.

info: alejandro_aragon@virgilio.it

• říjen 25-27/2002 /španělsko/
BARCELONA - beach hat ultimate

4. 6.

11. 6.

18. 6.

25. 6.

1. 7.

15. 7.

CELKEM

-

5,5

3,5

1,0

3,0

5,0

4,0

37,5

3,0

3,0

2,0

3,5

2,0

3,5

2,0

35,0

5,0

-

5,0

5,0

4,0

3,5

3,0

35,0

-

-

4,0

-

6,0

-

-

-

22,0

V době uzávěrky ještě nebyly zveřejněny

1,0

4,0

2,0

-

-

-

1,0

-

20,0

termíny podzimních kol nového ročníku

-

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

18,5

-

-

5,5

-

-

-

1,0

-

13,0

české ligy, ale předpokládá se, že se

-

2,0

-

3,5

3,5

-

-

-

12,0

uskuteční oba dva v září, nebo jeden

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

někdy na počátku října.

-

-

1,0

-

-

-

-

-

-

2,0

info: patatasbravas@jazzfree.com

Zábava

Jarryho golfový memoriál

3. místo v lize - F.U.J.

Název: Oslaveneckej
Pořadatel: oslavenci ( nevíme jestli jsou to všichni pořadatelé,
ale tihle lidé slavili: Libor, Hoky-koky , Kristina, Libčák, Markéta,
Ludis, Wacki)
Ročník: myslíme, že 9.
Datum konání: 13. -14. 7. 2002
Počet týmů: 3 pick up týmy
Počet hřiš a jejich kvalita: jedno hřiště, mírně z kopce, plno
nerovností
Pravidla: každý s každým, kdo prohraje jde na dřevo, 2.
v pořadí rozdělává oheň, vítěz nic nedělá a příjemně se baví
Snídaně: klasika okořeněná domácími buchtičkami a koláčky
Večeře: buřty, saláty, utopenci, nakládaný hermelín nebo
hospoda

Startovné: myslíme, že 50,- na hlavu plus co kdo sní a vypije
Párty: do půlnoci poklidná, spíše ospalá, po půlnoci v režii
oslavování oslavenců a to bu6 u ohně nebo pod stříškou;
výborná muzika a zábava
Pivní závod: není rozhodně třeba
Hra: v sobotu Ultimate a v neděli Pičky
Finále: ohnivé až mrazivě napínavé
Závěr a ceny: ... možnost jen tak posedět, možnost zahrát si
stolní fotbálek a stolní hokejíček, zúčastnit se slavné Regaty
Kačáku a poté zastavení tohoto dravého potoka, možnost
zazpívat si a třeba i zatancovat, možnost jen tak posedět a …
Snad, jen: Málo jídla přes den a celková kvalita pořadatelství ze
strany pořadatelů mírně řečeno a bohužel upadá.

V tomto čísle naleznete:
• WUCC 2002 • CECL • Mnichovice

Vážení sportovci,
přátelé!

Kam za létající
kultůrou

Zemřel “otec” létajícího talíře

Babí léto konečně dorazilo a s ním
i Babí Ultimate, a ty baby
v Ultimate …A kde jsou baby tam
jsou i chlapy. Hustota výskytu
chlapů je potom přímo úměrná
nepřehlédnutelným vlnám šarmu
a kouzlu, které se kolem bab
povalují. Chlapy pak na těchto
vlnách krouží, vyšňoření jako
alegorické vozy, každý na svém
jinak barevném padajícím listu.
A neuděláte nic. Všemi milovaná
sezóna zkrátka hraje své velké
finále.
Po hřištích se jen tak líně povalují
chuchvalce pavoučích sítí a na nich
obratně surfují jejich majitelé, aby
se vyhnuli plastovému létajícímu
nebezpečí. Škoda, že nemáme
také šest, osm a více rukou jako
naši malí společníci,
protože představa
prohození obránce,
který před vámi mává
osmi rukama je
docela zábavná.

• říjen 5-6/2002 /itálie/
BOLOGNA - open + women ult.
info: alejandro_aragon@virgilio.it

• říjen 25-27/2002 /španělsko/
BARCELONA - beach hat ultimate

V Kalifornii zemřel ve věku 78 let vynálezce létajícího
talíře Ed Headrick.
Návrh této hračky či spíše sportovního náčiní
známého pod názvem frisbee, si dal Headrick prvně
patentovat v roce 1965.
Jak uvedl jeho syn, rodina se podřídí přání
zesnulého, aby byl jeho popel zataven do
památečních létajících talířů.
Ty budou rozdány rodině, přátelům a sponzorům,
kteří věnují peníze na budoucí muzeum létajících
talířů.

info: patatasbravas@jazzfree.com

• říjen 26-27/2002 /německo/
VÍDEŇ
info: patatasbravas@jazzfree.com

• říjen 27 nebo 28/2002
PRAHA - HHcup - Strahov
info: prague.devils@email.cz

• listopad 9-10/2002 /německo/
LIPSKO - halový turnaj

Silvestr 02/03
S radostí Vám oznamujeme a zároveň Vás
tímto i zveme na již tradiční FrisbeeSilvestr. Až na téma večera se asi nic
měnit nebude, tzn. že se budeme
neuvěřitelně bavit opět v Malé Kyšici, která
se nachází blizoučko Prahy (asi 20 km), za
stejnou cenu, která činí 600 Kč (a zahrnuje
úplně všechno). Již zmiňované téma bude
vyhlášeno v příští Pasti, která vyjde na
konci listopadu. A pokud je někdo takový,
kdo neví co to přesně znamená spojení
"úplně všechno" ..... ale ne, takový člověk
pochopitelně neexistuje.

Dejf a Carlos

info: www.saxydivers.de

• listopad 02 - duben 02
ZIMNÍ LIGA
info: www.cald.cz
Toto je seznam akcí, které by měly
probíhat v Čechách během halové
sezóny. Přesné termíny těchto akcí ještě
nejsou známy, a tak alespoň
předkládáme přibližně v kterém období,
který turnaj bude.

Hřiště v Roudnici nad Labem, v době, kdy zde měl probíhat
Fujácký turnaj.

Listopad, Prosinec - jeden jednodenní
turnaj každý měsíc v Praze
Leden - Liberec ( Halové Mistrovství
republiky)
Únor - FrisbeerCup (Praha)
Březen: Chomutov a asi turnaj Žluté
Zimnice (Plzeň?)

Jarryho golfový memoriál
3. 2.

10. 2.

7. 4.

4. 6.

11. 6.

18. 6.

25. 6.

1. 7.

15. 7.

6. 8.

3. 9.

CELKEM

1. Lua

7,0

4,5

-

-

4,0

-

5,5

3,5

1,0

3,0

5,0

4,0

4,0

5,0
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4,0
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2. Dany
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4,0

-
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-
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4,0
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3. Marák
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3,0

3,0
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-
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-
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7. Maruška
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10.Mezo
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11. Wacki

-
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-
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12. Jarry
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plejer

8. Phillip
9. Dejf

14. 4. 20. 5. 28. 5.

23. 7. 30. 7.

Duben - Mladá Boleslav

ČALD informuje
Zápis ze 14. schůze ČALD
Datum konání schůze: 11.9.2002
Místo: Restaurace U Čámrse
Přítomni: Petr Medek, Vít Grigartzik, Kristina
Klímová, David Průcha, Marie Borská, Petr
Schreiber
Omluveni: Luboš Passian, Martin Slížek
Hosté: Petr Kotěšovec
1) Stav rozdělaných věcí
Pravidla: korektura dokončena, pravidla
zašle Kristina mailem.
Příručka: vzhledem k navrhovaným
změnám v lize nebude vydána pro ročník
02/03. Pravidlo o hře v méně hráčích bude
przentováno na kap. meetingu na každém
turnaji členy VR.
Vizitky: schválen návrh (+6, -0, ?0), výroba
v nákladu 170ks obecných + 30ks pro
předsedu.
Banery: PK udělá návrh, diskutována
forma.
Rozvoj: akce na školení učitelů 20.9.
Plzeň a 23.9. Liberec. Na konci října turnaj
pro děti ze zúčastněných škol. Propagační
akce: činnost pozastavena pro nedostatek

PAST

5/2002

nápadů a pochybnosti o celém smyslu.
Věci z PA (trička, brožurky) se shromáždí
u Hokešů.
2) Repre
Bryn bude trénovat národní tým, preferuje
kategorii MIXED. VR ČALD souhlasí.
Na 2. ligovém turnaji bude schůzka
kapitánů jednotlivých týmů a VR pokračování diskuse z Mnichovic.
3) Obchodník
Bude dělat Pavel Voloczek, nyní si zařizuje
živnostenský list.
4) Liga
Navrhované změny v dokumentu
navrh2003.doc (šel mailem). PS
prozkoumá vliv na soutěžní řád + hrubý
návrh případných změn. Pokračování
diskuse o návrhu 2003 v Petrovicích.
Zimní liga:
Listopad, prosinec - Mára FUJ
Leden: Liberec
Únor: Frisbeercup (+ Mára FUJ)
Březen: Chomutov (+ ŽZ?)
Duben: velikonoce - Mladá Boleslav
Kormidelník Martin “Mezo” Mencl
právě dokončuje své plavidlo.

frisbíjový občasník

Česká Asociace Létajícího Disku
P.O.BOX 199, 160 41, Praha 6
cald@email.cz, www.cald.cz
5) Systém na 1. lize
Dle ohlasu týmů a vzhledem k
navrhovaným změnám v lize necháváme
systém každý s každým pro 9 týmů, 10-12
týmů dvě skupiny, pak křížem a pak o
umístění.
Nasazení pro 10 týmů: 1, 4, 5, 8+nový a 2,
3, 6, 7+nový. Zápas posledních nelze hrát
křížem + o místo -> buP zápas + odveta,
nebo delší jeden zápas. Domluví se
kapitáni týmů.
Další schůze čtvrtek 10.10. v 19.00
Zapsal PM

Zápis z 8. schůze Rozvoje
Datum konání schůze 5. 9. 2002
Přítomni: Štěpán, Martina, Aleš, Kristina,
Jana, Vítek, Jitka, Karel
Omluveni: Papá, Honza Š., Honza P.
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dejf & carlos

Redakční rada:
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všem osloveným

ter
Sprin
ral a
02
Gene
0. 20
Copy
zí 4.1
tiskne
vychá
past
ks
d 70
nákla

Jazykové korektury:
kamilka

Naše emajlová adresa:
dejfp@email.cz
carluzo@email.cz

Předplatné pro ČR a SR:
David Průcha
Na záhonech 60
Praha 4, 141 00
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1. Propagační akce bude probíhat
u 2. ligového turnaje, u turnaje konaného
28.10. na Strahově a na zimním mistrovství republiky, které se bude konat
11.-12.1. nebo 18.-19.1. v Liberci (na tuto
akci budou upozorněni učitelé při školení
učitelů v Liberci).
2. Školení učitelů - další akce proběhnou
20.9. a 23.9. v LIberci a v Plzni.
3. Turnaj pro děti - v rámci školení učitelů
proběhne v Českých Budějovicích a v Ústí
nad Labem turnaj pro děti, které se měly
naučit hrát ultimate pod vedením svých
učitelů. Termín je určen na přelom října a
listopadu.
4. Vítek zjistí v čem by nám v rámci
rozvoje pomohla spolupráce s Alcatelem a
co pro nás může udělat (plakáty, brožurky,
pravidla, reklama do prodávaných
produktů atd.).
5. Další schůze již rozdělené podle skupin.
Zapsala: Kristina
-- la Paga da Pasta
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Rostock 02
Rostock
There's a beach, there's ultimate, what
more could you ask for! For most of the
Prague contingent, the tournament began
with a long 8 hour drive through the night
and early morning. But there was a plus to
this, we were there just in time to win the
welcome party.
As most people were from out of town,
there was a healthy amount of people
crammed into the gym. There were only a
few taps for showers though... who needs
showers when there's the whole Baltic Sea
out there anyway.
Fields were marked as players stumbled to
the beach and there was free beer for
those who wanted a Saturday morning
pick-me-up. Many a Rostocker beer was to
be drunk over the course of the weekend.
There was commentary throughout the day,
and I've never heard so much crap being
talked, but it was very entertaining.
To keep the non-playing crowds there
warm and happy, many events were run.
These included a diving competition,
accuracy competition, preliminary beer race,
beer race and an assortment of other races.
Not many people ventured into the sea,
however Ales was always keen to lead the
way after every one of his games. Most
people followed him after the last games of
the day. Apparently there were stinging
jellyfish in there, but this wasn't going to
stop the Czech crew!

29/09/02 the Belgian Ultimate
Championships took place in Leuven.
There was only one division with eight
teams, including some Open and some
Mixed Teams, as there are not many
teams here nowadays and not all
Belgian teams were present.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jet Set Open - Leuven
XLR8RS - Brussel
FreezzzBeezzz - Brugge
Mooncatchers - Brussel
Arendonk UFO's - Arendonk
Diabolic Heaven - Hasselt
Jet Set Mixed - Leuven
Mooncatchers Junior Team - Brussel

SPIRIT OF THE GAME: Jet Set Open
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-- la Paga da Pasta

The party was not one of the best
international affairs, but it had a nice twist
to it. They had the voting for the best dive
competition there. The digital camera used
was coupled well with the projection unit
that the organisers had. The male winner
was at least a 1.5metres up in the air and
fully horizontal. Equally impressive was the
2nd place entrant who was holding a beer
at the time. I believe he didn't spill a drop.
Another highlight of the night was the
fireworks. They lit the sky for about 10
minutes while people (straight, drunken
and mind-altered) ohh'ed and ahhhh'd
from below.
Sunday was a magnificent day to wake up
to. After an overcast day on Saturday,
Sunday morning was bright and sunny. It
was only an illusion though.
The
application of sunscreen was in vain hope
as the rain came in during the 2nd to last
round of the tournament.
The Prague Devils were smart and got
themselves into the lowest pool so that
their games were finished before the rain.
The other 2 teams were not so lucky. Both
Zluta Zimnice and Whoever had close
games on the Sunday. The last game that
Zluta Zimnice (played in the pouring rain)
came down to the last point and was a
dramatic loss. Whoever finished the best
out of all the Czech teams.
The remainder of the games were decided
with the roll of a dice. All except for the
finals which was delayed. The Czech
teams could not witness this as we all left
early to make it back to Praha. The final
standings for the Czech teams were (out of
32 teams):

Whoever
Žlutá Zimnice
Prague Devils

22nd
24th
25th

The prizes that were won by Prague for
their placings included trophies such as
candle holders and sweets. There was a
reason for bringing the Chinese guy from
New Zealand too. He managed to get the
Czech players some mandarin cake, purely
because he was from Novy Zeland. Many
thanks to the organising committee as it
was an amazing cake. As always with a
Czech team, it was an amazing and fun
tournament.
Jasoň

Mistrovství Německa 02
22nd
German
Ultimate
Frisbee
Championships took place in Kiel in
Northern Germany.

Women's Division
1 Milder Norden (Hamburg/Berlin)
2 Panischer Osten (Rostock/ Halle)
3 Mir san Mir (Munich)
4 Mainzelmadchen (Mainz)
5 Zamperl (Munich)
6 Wilder Suden (Freiburg)
7 Chicks United (Darmstadt)
8 TeGirlas (Kiel)
9 K(l)eine Panik (Rostock/Halle)
10 DOMinas (Cologne)

Open-Division
1 Feldrenner (Mainz)
2 Mir san Mir (Munich)
3 Zamperl (Munich)
4 Searching Woodpeckers (Sauerlach)
5 Wall City (Berlin)
6 DISConnection (Freiburg)
7 Team 42 (Dreieich)
8 Fruhsport 0,2 (Cologne)
9 HardFisch (Hamburg)
10 Team der Liebe (Sauerlach/Augsburg)
11 Gummibarchen (Karlsruhe)
12 Frizzly Bears (Aachen)
13 TeKielas (Kiel)
14 7 Schwaben (Stuttgart)
15 Ars Ludendi (Darmstadt)
16 Maultaschen (Tubingen)
17 Johannes (Mainz)
18 Discipuli (Berlin)
19 Saxy Divers (Leipzig)
20 Bad Raps (Rappenau)
21 DJ Dahlems (Berlin)
22 Las Cucarachas (Bremen)
23 Frisbee Family (Pempelfort)
24 K.U.H. (Koblenz)
25 4711 (Cologne)
26 Air Pussies (Berlin)
27 Rotatoes Potatoes (Brunswick)
28 The Kids (Massenbach)
29 Ars Ludendi II (Darmstadt)
30 Lechtal Septett [Isostars] (Augsburg)

Interflug /berlin/
C z . e r t ů v

Co frčí v Berlíně

F

Když se mě někdo zeptá, proč jezdím na zahraniční pic-upové turnaje,
napadne mě pár důvodů. Nejprve dotyčného opravím, nebob jezdím jenom na
jeden. Pak mu řeknu cosi o nových lidech, kámoších za hranicema
a v neposlední řadě o jiném stylu hry. Někteří možná uhádli, že mluvím
o Interflugu. Do klasického článku už jsem navezl Markeetu (kde je ten článek
Markéto? :) - pozn. red.), takže bych si dovolil pouze doplněk na okraj.
Stalo se mi letos, že jsem na onom turnaji hrál v týmu pouze s německými
spoluhráči. Zvolili jsme si kapitána - jakéhosi Bernarda z Berlína. Před prvním
zápasem jsme dohadovali společnou herní taktiku. Bernard se nám pokoušel
vysvětlit, co nyní "hrajou všechny Berlínské týmy". Není to žádná novinka nebo
zázrak, ale nenechám si to pro sebe. Až to na vás budou Němci zkoušet,
budete trochu připravení.
Tak tedy jejich útok spočívá v lajně na šířku. Matně si vzpomínám, že u nás to
zkoušeli FUJové. Myslím, že tomu říkali horizontal stack, ale patrně se to moc
neujalo. Už jsem to u nich zase nějakou tu dobu neviděl.
Hrají 3 handleři a zbytek v lajně cca 20 metrů od disku. Lajna nesmí být moc
daleko, nebob by se tím ztěžovala dlouhá přihrávka. Jednak by se zmenšoval
prostor pro náběh od disku a jednak všichni nejsou schopni hodit dlouhou až
do zóny. Na druhou stranu ti 3 vyvolení by schopní být měli. Hráči v lajně
(midlové) mají od sebe stejné rozestupy a náběhy jdou buP dopředu, nebo
dozadu. Samozřejmostí je klamání, ale ne do strany. Potom by si midlové
překáželi navzájem. Po úspěšné nahrávce na midla se pokračuje v "brejku" na
dalšího midla, pokud je časování náběhů správné. V opačném případě
následuje klasika dump a znova postavit.
Handleři hrají jeden u disku, druhý na dumpu, třetí jde na první náběh. Handler
na dumpu ovšem na začátku stojí na swingu (nebo chcete-li "na úrovni").
Nabíhající handler stojí ve volném prostoru mezi diskem a lajnou. Není to tedy
přesně stejné, jako 4 handleři v lajně při Německu (4-1-2). Tady se handleři točí
kolem disku a nabíhat můžou i do volného prostoru. Jestliže handler nabíhá do
volného prostoru a současně nabíhá midl z lajny, handler má přednost.
Žádná speciální obrana se proti tomu nehraje. Je třeba hlídat dlouhou
a zkušenější týmy obvykle nechávají jednoho dlouhého obránce poachovat
a vhodným switchováním pokrývají běhající midly.
No a na závěr zkušenosti ze hry. Náš tým tuto taktiku zkoušel asi první dva
zápasy, než zjistil že na ní prostě nemá. Měli jsme cca 3 lidi schopné hodit
delší přihrávku a cca 5 lidí, kteří zvládli naběhnout tak, aby tu přihrávku dostali.
Bohužel ty 3 byli v těch 5ti a s tím zase tolik neuhrajete. Asi je třeba takový
útok trochu sehrát v týmu. Každopádně jak jsem mluvil s ostatními Čechy na
Interflugu, nebyl jsem jediný, komu takovou taktiku vysvětlovali. Takže
počkejme, čeho se dočkáme příští rok od Wall City, Air Pussies, Hot Love
a podobných.
Méa
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To snad né!! To snad není možný!! Ku…a já se na to
vy….u! Copak to hraju poprvé nebo co?
Přesně takhle jsem přemýšlel
nahlas i potichu na turnaji
v MaParsku. Nikdy jsem nic
podobného ještě nezažil.
Možná na tréninku, když
jsem nebyl schopen hodit
ani na tři metry, ale to bylo
v daleko menší míře. Ano,
v MaParsku na mne přišla KRIZE!
A byla to síla. Někdo z vás to jistě zná a tak bude vědět
o čem píši. A vy ostatní…. no snad je lepší ani nevědět.
Byl jsem natěšený, že si zase zahraji, byl jsem
žádostivý a asi i trochu nenasytný. Zkrátka "raketa
země vzduch, vzduch země"! A ejhle, žádná raketa se
nekonala, snad jen taková papírová vlaštovka co lítá
nekontrolovatelně vzduchem a každou chvíli ji musíš
zvedat ze zemně a když jí znovu pošleš vzduchem je
to jenom loterie. Poletí, spadne nebo někam narazí?
Spadne a narazí! A tak jí časem musíš předělat. Říkáš
si "Musím se vyvarovat těch a těch chyb. Musí ten
papír přeložit jinak, musím udělat jiný sklon křídel.
Musím …." a tak jí znovu skládáš. Ale papír si stejně
pamatuje jak byl přeložen a ty uděláš tu samou,
bláznivou vlaštovku. A ona zase letí, padá a překáží
lidem, když jí pustíš do davu….. Tak takhle nějak jsem
si připadal při prvních dvou zápasech. Hrůza. Čím víc
jsem to v sobě rozebíral, tím to bylo horší. Čiň čertu
dobře, peklem se ti odvděčí. Bylo to fakt zlý. Je to
docela problém nejen pro jedince, ale pro celý tým.
Slabší tým to podle mého názoru může i psychicky
rozložit. Nicméně kluci to ustáli, i když jsem nechtěl
moc hrát a protože nás bylo osm, tak to měli někteří
asi i dost namáhavé. Tímto se dotyčným moc
omlouvám a slibuji, že se polepším.
Nejhorší na tom bylo, že jsem si dané chyby o chvíli
později uvědomoval. Nic naplat ta samá, nebo dost
podobná situace, a ta samá chyba. Ale dost bylo KRIZE.
Proč o tom píši ???
Prvotní popud proč tento článek napsat přišel od kluků,
ač to asi nevědí. Někteří možná ani netuší, že mi nějak
pomohli a přesto pomohli. Někteří mi pomáhali jen
svou ohleduplnou přítomností, jiní konkrétními slovy a
činy. Moc si cením všech případů pomoci v mé malé
osobní válce. Je důležité, když se v době vlastní krize
můžete o někoho opřít. Tentokrát jsem se opíral já,
příště rád nastavím svá bedra někomu jinému, kdo to
bude potřebovat. Jestli o to ovšem bude stát. Takže,
píši o krizi, protože se mi dostalo pomoci. DÍKY!
Cz.ert

-- la Paga da Pasta
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c a n a d a
M a r k

K n e t t i g

Kolik času jsi naposledy v Čechách
strávil a kolik turnajů jsi za tu dobu
stihl?
Byl jsem v České republice asi tři a půl
měsíce. V létě jsem odehrál celkem osm
turnajů.
Který z nich se ti líbil nejvíc a proč?
Nejlepší byl Rumba Cup v Rakousku (Ried,
29.-30.6, pozn. red.). Všechno bylo super.
V týmu pohoda a party byla prostě
neuvěřitelná. Nikdy mě nenapadlo, že se
tak nechám unést tradiční rakouskou
hudbou, nebo že se mi podaří namluvit
několika slečnám, že Petr (Petr Josek z FUJ)
má ten den narozeniny. Prostě totální
komedie.
Jak dlouho už hraješ ultimate a jak jsi
začínal?
TeP to budou přesně čtyři roky, co ultimate
hraju. Začal jsem se vstupem na univerzitu.
Ve sportu jsem byl úplný nováček, zato
dobrý atlet. Vybrali mě, když se hrálo v roce

Mark Knettig (22) se narodil v kanadském Edmontonu rodičům
českého původu. Od roku 1990 navštívil ČR celkem pětkrát. Až přijede
příště, bude už pravděpodobně promovaným strojním inženýrem.
Jednu metu už dobyl, stal se letos v týmu Terrible Monkeys mistrem
českého ultimate. Lyžování je jeho další oblíbený sport. "Zimy jsou
tady dlouhé a velmi chladné, takže jsem si vytvořil pozitivní vztah k
extrémně nízkým teplotám. Lyžování v mínus dvaceti je vůbec
nejlepší, protože kolem není nikdo než skalní a hlavně žádný fronty."
Krom toho sbírá hudební nahrávky, sáňkuje, jezdí na kole, čte nebo
posedává s kamarády. A co kamarádky? Mark se ženami nechá velmi
snadno ovládnout a snadno propadne jejich kouzlu. A jak sám tvrdí,
docela se mu to líbí. Stejně jako česká děvčata.

1998 univerzitní mistrovství Kanady, i když
jsem neměl potuchy, co s diskem dělat.
Mám pocit, že na mě celý turnaj všichni
řvali jen "dump"!
Jak vypadá kanadská liga?
V Kanadě se hraje liga v rámci jednoho
města. V Edmontonu jsme měli tohle léto
asi 26 týmů. Družstva odehrají na začátku
sezóny nějakých šest zápasů, na základě
kterých jsou pak rozřazeny do tří úrovní A, B a C. Ultimate se hraje hodně
i v průběhu zimy. Pronajímáme si celý
stadion, ve kterém pořádáme ligové
turnaje. Ligy jsou dvě - rekreační
a sportovní. Týmy jsou tvořeny převážně
zkušenými hráči. Jejich počet je však
regulován, aby byla soutěž vyrovnaná. Obě
ligy jsou coedové. Dále máme
v Edmontonu v současné době kolem pěti
cestovních družstev, jeden open tým, jeden
ženský tým a několik coed týmů, které hrají
jen na vybraných turnajích. Open a ženský
tým musí projít kvalifikací. V létě se pak
účastní asi tří velkých turnajů. Soutěž
vrcholí mistrovstvím Kanady na konci
srpna.
Má ultimate v Kanadě dlouhou tradici?
Myslím, že ano. Pokud je mi známo,
ultimate se hraje v Calgary (300 km jižně od
Edmontonu) od roku 1982. V té době
vznikalo hodně týmů na východě, odkud je
to velmi blízko k východnímu pobřeží
Spojených států, kde to všechno začalo.
Jakých úspěchů tvůj tým zatím dosáhl?
Hraju ve třech různých týmech, přičemž v
coed týmu jenom příležitostně. Tenhle
coedový tým není nijak úspěšný, i když
jsme většinu zápasů odehráli v áčku. Měli
jsme možnost porovnat síly s týmem, který
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reprezentoval Kanadu v Japonsku. Hráli
jsme i proti jiným skvělým týmům, ale z
žádného turnaje jsme neodešli jako
vítězové. Další tým, ve kterém hraju, open
tým, se stále zlepšuje a nedávno se umístil
na devátém místě na mistrovství Kanady.
Několikrát jsme se už protlačili do A
skupiny, kde jsme sice všechno projeli, ale
zahráli si proti takovým skvělým týmům
jako “Furious George” (nejlepší kanadský
team současnosti, pozn. red.), “Sockeye” ze
Seattlu (3. místo na letošním WUCC na
Hawaii v kategorii Open, pozn. red.) nebo
“Kegworkers of America” (1. místo na
letošním WUCC na Hawaii v kategorii
Masters, pozn. red.). Poslední tři roky se
však nejvíc věnuju svému univerzitnímu
týmu. Už tři roky tým vedu. Loni jsme na
mistrovství skončili druzí.
Jakou to vyžaduje přípravu?
Trénujeme dvakrát týdně, třikrát jenom před
turnajem. Tréninky jsou hodně systematické, pilujeme techniku, nacvičujeme
obranné a útočné taktiky, pak hrajeme.
Nejdřív naplno, pak jen tak volně. Na

respektuje. To však neplatí na velkých
turnajích v open divizi, kde se často mění
hra v zuřivou bitvu s hodně ostrými fauly. S
úrovní spirita na letošním mistrovství jsem
nebyl spokojený ani v nejmenším. Naši
hráči byli faulováni neuvěřitelným
způsobem a naschvál. Prostě svinstvo. Ale
pokud odmyslím nejvyšší soutěž, spirit
zaujímá dost podstatné místo v kanadském
ultimate a týmy to respektují a hrají moc
hezké zápasy. I když musím přiznat, že
zápasy na evropských turnajích, které jsem
letos objel, byly přátelštější a čistší.
V Čechách jsi nehrál ultimate poprvé.
Změnilo se něco za tu dobu, co jsi byl
pryč? Co si myslíš o ultimate v ČR?

turnaje se snažíme brát kolem šestnácti
hráčů. Vám to možná připadá hodně, ale
my hrajeme na turnajích, kde zápasy trvají
minimálně hodinu a čtvrt a třeba jen jednou
za den je mezi nimi pauza.
Udržuje se v Kanadě tradice pivního
závodu?
Něco podobného evropskému pivnímu
závodu máme taky, i když se to trochu liší.
Říkáme tomu závod lodí. Vybere se pět
hráčů z každého týmu. Každý ze soutěžících
má před sebou dvě piva. Postupně do sebe
vyklopí jedno pivo, a když ten poslední z
pětice dopije, pořadí se otočí a druhé pivo
začíná pít ten, který pil v prvním kole jako
poslední. Závod končí v momentě, kdy
soutěžící, který pil v pětici jako první, dopije
poslední kapku. Pokaždé, když někdo
dopije, musí si nad hlavou otočit kelímek
dnem vzhůru, aby dokázal, že v něm nic
nezůstalo. Docela zábava. Ale hodně piva a
míň běhání:)
Jak se v Kanadě díváte na Spirit of the
Game?
Spirit v Kanadě je velmi choulostivá
záležitost. Hraju převážně na coedových
turnajích, kde se pravidlo spirita dost

Byl jsem v Čechách před třemi lety. Hrál
jsem na jednom turnaji - v Chrustenicích a
párkrát jsem trénoval. Mezi tím, co jsem
viděl tehdy, a co teP, je obrovský rozdíl. To
rozhodně. Český ultimate je ohromná
zábava a lidi jsou skvělí. Co se týče samotné
hry, je to boj, který vedou všechny mladé
ligy. Je potřeba více zkušených hráčů, více
týmů, více hráčů vůbec. Ten sport se musí
rozvíjet a ostatní pak přijde samo. Myslím,
že by pomohlo, kdyby se nejlepší hráči v
republice spojili do jednoho cestovního
družstva a během léta objeli pár zahraničních turnajů. Tak by se mohli dobří hráči
dále rozvíjet a stouplo by jim sebevědomí.
Také si myslím, že současné uspořádání ligy
není ideální pro získávání nových hráčů.
Strávit šest, sedm víkendů na ligových
turnajích je sice krásná teorie, ale věřím, že
byste získali mnohem více hráčů, kdyby se
ligové turnaje konaly v průběhu týdne.
Protože lidem se nechce věnovat svůj volný
čas sportu, který je jim v podstatě cizí. Český
ultimate roste a sílí. Těším se na to, co
přinesou další tři roky. Potenciál tu určitě je.
Jak se ti hrálo s Terrible Monkeys? Jak by
se vítěz české ligy umístil na Kanadském
mistrovství?
S Monkeys se mi hrálo opravdu hodně
dobře. Moc mě to bavilo. Trpělivé přihrávky
jsou jejich silnou stránkou. Je to velmi
atletický tým, silný v obraně a schopný
zabojovat, když jde do tuhého. V Kanadě by
to však měli o dost těžší. Styl hry tady v
Kanadě je daleko drsnější, s častými fauly a
agresivní obranou. Odhaduji, že by

Monkeys na mistrovství Kanady obsadili
dvanácté či čtrnácté místo a na ostatních
turnajích by hráli na úrovni lepšího týmu v
B skupině.
Co tě čeká v nejbližší době? Nějaké další
turnaje?
Doufám, že se dostanu na turnaj do Idaho,
14.-15. září (je to asi 13 hodin jízdy) a
možná si zahraju v coedu víkend potom.
TeP se připravuju na mistrovství univerzit,
které bude až 18.-20. října ve Winnipegu.
Ultimate není jediný sport, kterému se
věnuješ. Co lyžování?
Závodní lyžování jsem dělal 17 let. Dvě
sezóny jsem lyžoval v kanadském
nároPáku. Nechal jsem toho kvůli škole,
obojí šlo jen hodně těžko skloubit, a taky
proto, že mě to vzhledem k vysoké
náročnosti přestalo těšit. Poslední čtyři roky
závodím s univerzitním týmem, pro nějž by
se hodilo označení reprezentant pivní ligy.
Pod vlajkou pivovaru, který nás sponzoruje,
se sešla úzká skupina studentů, kteří závodí
v pití a občas řeší drobný problém, který je
od této činnosti zdržuje, totiž lyžování.
Můžeme se na tebe těšit příští rok? Co
chceš dělat po skončení studia?
Po škole bych chtěl nějaký čas cestovat. S
kámošem vedeme debaty o tom, kam
jednou pojedeme. Momentálně se
rozhodujeme mezi Jižní Amerikou a
jihovýchodní Asií. Co bude pak, to netuším.
Každopádně se ale v dohledné době
objevím opět v ČR. Učit v Praze angličtinu by
byl docela příjemný odpočinek a ideální
způsob, jak rozjet pracovní kolotoč.
díky za rozhovor Katy
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Darmstadt 2002
Poolimate 2002
aneb lidé už si dnes slunce vůbec neváží

Neprozřetelný slib Dejfovi, že se ujmu
napsání článku z výletu Sedmy do
Darmstadtu, se již v průběhu turnaje ukázal
jako vyložená blbost. Rizika spojená s jeho
publikováním totiž zdaleka převyšují
potěšení z psaní. Už te@ na začátku se mi
chvějí ruce a to ani nedomýšlím, co budu
muset napsat o party. Článek proto prosím
berte jako diplomatické kličkování mezi
věrohodným a objektivním popisem reality
na straně jedné a záměrným zkreslováním
či zamlčováním faktů na straně druhé.
Ostatně, to podstatné se dočtete v rubrice
Hecy-Kecy pod různými pseudonymy či
anonymními příspěvky.
Již při první společné zastávce na hranicích
v Rozvadově se totiž nejmenovaná hráčka
P7 bez okolků zeptala "jestli je naše nová
posila z Holandska zadaná." V ten okamžik
ve mně uzrálo rozhodnutí zavést deník,
kam se budou psát adepti pro Hecy-Kecy.
OdpověP na danou otázku jsem však
neznal. Později se to však ukázalo jako
nepodstatné, nebob daná hráčka (viz níže)
zcela ztratila o HolanPana zájem a namísto
něj se věnovala urostlým chlapcům z
Norimberka, kterých bylo mnohem více.
Cesta do Darmstadtu je dlouhá. Zvláště
dlouhá pak je, pokud jedete za někým, kdo
nejede nejkratší cestou. Zde je na místě
uvést, že tím prvním vozidlem byla
Martinova limuzína s Janičkou a Davidem Z
(Pd). Druhou posádku jsem tvořil já
společně s Rábou, Kostějem a Lucinkou (Pd).
Bystřejší čtenáři se v tomto okamžiku vrátí k
předchozímu odstavci a udělají si jasno.
Méně bystří se zeptají těch bystřejších.
PředpověP počasí, kterou nám Kostěj
spolehlivě zkazil náladu na větší část cesty,
nevěstila nic dobrého. Zima a vytrvalý déšb
v sobotu i neděli. Déšb nás přivítal hned za
hranicemi. Jindy veselý tým upadl do
pesimistické nálady a usnul. Tedy kromě
řidiče a navigátora, kteří sice byli vzhůru,
avšak mlčeli a v duchu počítali, kolik nás
ten zatracený výlet bude stát peněz. O
vzrušení v našem vozidle se opět postaral
Kosba, který se zhruba v jednu hodinu ráno
nedaleko Norimberka probudil a při
pohledu na hustý déšb do hrobového ticha
pravil: "Lidé už si dnes sluníčka vůbec
nevážejí." Kdybych řídil já, asi bych smíchy
;^]]
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neudržel volant. Naštěstí Rába za volantem
v tu chvíli zrovna spal a Kosbu neslyšel.
Další vzrušení na jinak veskrze nezajímavé
cestě setmělým Německem představovalo
předjíždění kamionů. To, co se za jasného
dne může zdát jako hračka, je v noci za
hustého deště něco hračce zdaleka
nepodobného. Není tedy divu, že posádku
probudil Ratibor, který s výrazem Anakina
Skywalkera ve tváři a zvoláním: "Nechb mě
provází Síla" vyrazil do mlhy drobných
kapek tříštících se o přední sklo a předjel
další kamion. Nikdo z našeho auta od toho
okamžiku ani na chvíli nezahmouřil oko.
Snad i proto jsme do Darmstadtu nakonec
dorazili, a to někdy před třetí hodinou ranní.
Rozvržení ve stanech samo o sobě
podstatné není, ale vzhledem k dalším
svědeckým výpovědím stojí za zmínku:
Janička spala s Davidem a Kosba spal s
Lucinkou. Nejmenovaná hostující hráčka v
našem týmu si hned v sobotu ráno
stěžovala, že "v jejím prostorném stanu
byla mezi karimatkama daná taška, takže
se zbytečně vytrácelo tělesné teplo, které
se dalo udržet, pokud by spící osoby byly
na sebe těsně přitisknuté."
K nám sedmi se po výzvě na EuroDiscu
přidal ještě jeden HolanPan. Jmenoval se
Jeroen, ale protože se to v holandštině
vyslovuje opravdu těžko, říkali jsme mu
prostě J. Náš tým vůbec není zvyklý na
komunikaci na hřišti v jiném, než
mateřském jazyce. V jednom zápase jsem
na J z metru a půl při obraně zařval "Votoč
to!!!" Jemu málem vypadl mozek z hlavy,
ale obranu neotočil. Tehdy jsem pochopil,
že mé české hlášky prostě nemají smysl a
komunikaci s ním jsem společně se
zbytkem týmu omezil na oblíbený pokřik
"Hey J!"
Tím se pomalu dostáváme k tomu, že se v
Darmstadtu také hrál ultimate, který nám
zpříjemnil celodenní čekání na večerní
party. Nakonec se sešlo 22 týmů
rozdělených do šesti půlů po téměř čtyřech
týmech. Náš pool byl kompletní, takže jsme
ve skupině sehráli 3 zápasy. I když pár
bodů trvalo, než si každý nalezl na hřišti
místo, kde je mu nejlíp, poměrně v klidu
jsme porazili Würzburg a hned jsme začali
pomýšlet na stupně vítězů.
Náraz přišel vzápětí při zápase s
Norimberkem. Vyrukovali na nás s uplně
divnou obranou, takže jsme vůbec netušili,

co se děje a jak na to hrát. Opravdu velkou
radost mi při tomhle zápase udělalo, když
jsme docela dobře zahráli J-ovu variantu
německého útoku se třemi handlery, kterou
Sedma poprvé nepříliš úspěšně zkoušela v
Mostě proti Zimnici. Všem se nám ten styl
zalíbil tak, že jsme se ho drželi po celý
zbytek turnaje a rozhodně to přispělo k
dobrému pocitu ze hry. Přesto jsme
zkušenému soupeři po boji podlehli. V
posledním zápase ve skupině to vypadalo
vcelku podobně, prohra tuším o dva body v
příjemném a dobře sehraném zápase.
I v průběhu dne samozřejmě neustávaly
pokusy přispět ke zvýšení nákladu Pasti
oživením rubriky Hecy-Kecy. Lucinka se
nám svěřila, že má nějaký kosmetický
problém na noze a že bude muset jít k
lékařům, aby ji opíchali. Nejmenovaný hráč
P7 se nabídl, že to klidně udělá sám. Podle
všeho však Lucka dala přednost výkonům
hrazeným ze zdravotního pojištění, čímž
celý příběh ztratil na senzačnosti a do
Heců-Keců se nedostal. Jedna z ostatních
hráček našeho týmu se zhruba ve stejnou
dobu svěřila, že chlapci z Norimberka jsou
rozhodně lepší partie než J a že by "si dala
říct." Zvláště pak "ten zelenooký plešounek"
by prý stál za hřích. Ratibor později při
bližším zkoumání zjistil, že se jedná o
barevné kontaktní čočky. Společně s Rábou
jsme pak plešounovi dali jméno Jaksemáš,
protože tuto větu, kterou jsme ho na party
nad lahví bourbonu naučili, jsme od něj tu
noc slyšeli asi stokrát. Jaksemáš s námi na
party zůstal až do rána, takže opět není
důvod pro jeho zařazení do Heců-Keců.
Svými herními výkony v první části soboty
jsme se kvalifikovali do druhé poloviny, a
tak jsme bojovali o 13.-22. místo. První
odpolední zápas s Red Barons se bohužel
trochu pokazil sérií oboustranně hloupých
hlášek v průběhu tří bodů v polovině. J
dokonce zahlásil faul za to, že marker na
něj hlasitě zařval "eight" při počítání a on se
lekl. (Petře, připomeň mi v Nučicích, že tohle
musíme začít hlásit v naší lize.) Navíc nám
při tomhle zápase oznámili poslední bod o
deset minut dřív, takže to celé bylo takové
divné. Závěr jsme nezvládli a prohráli.
Další zápas s dívčím týmem Milder Norden
měl být pohoda a odpočinek. Nebyl. Ty
holky po hřišti běhaly jak Pas a fakt se daly
jen těžko ubránit. Naštěstí samy v obraně
moc nestíhaly, takže se nám díky

spolehlivému útoku podařilo těsně zvítězit.
Z hřiště jsme se ale po těchhle 40 minutách
plazili po čtyřech. Nikdo z mužské části si
po zápase nedokázal ani vybavit, jak
soupeřky vypadaly, takže jsme to museli
dohánět později na party nad zmíněnou
lahví Jima Beama.
Poslední šestý zápas v sobotu byl s dalším
dívčím týmem Shoot from the Hip (nebo tak
nějak). Původní plán, že je porazíme
podobně jako Milder Norden narazil na
nepřekonatelnou bariéru fyzických sil. Jeden
člověk na střídání je při šesti zápasech na
den fakt málo. Možná chyběla i vůle,
možná ty holky byly vážně zatraceně dobrý.
Celý zápas jsme dotahovali jedno- až
dvoubodový náskok, v útoku jsme si podle
pomáhali věšákama do zóny, obranu jsme
naprosto nezvládli. Soupeřky zaslouženě
vyhrály a my jsme v tu chvíli doufali, že se
to nikdo nedozví. Především Janička
doufala, že se to nedozví Radílek. Když
jsme ale v autě našli jeho odposlouchávací
zařízení, pochopili jsme, že před ním si
člověk nemůže být nikde jistý a celou
pravdu raději zveřejňujeme oficiálně.
Na sobotní party jsme se dostavili po večeři
někdy po desáté večer. Ostudou našeho
týmu, kterou nemohu zamlčet, je fakt, že víc
než jeho polovina prostě na party vůbec
nešla. Nakonec nás tam bylo pouze pět: já,
Rába, J, Lucinka a Jim Beam. Jim Beam se
navíc během chvíle také vytratil, takže jsme
zbyli pouze čtyři.
Party byla jako vždy vynikající. J se ukázal
jako neobyčejně společenský a vtipný
člověk a ačkoliv mu moc nebylo rozumět a
občas říkal něco holandsky, výborně jsme
se s ním pobavili. Jako tradičně
nevynechala Sedma žádnou příležitost
udělat si nové přátele v ostatních týmech.
Nic netušící oběti zpravidla končili s lahví
bourbonu v ústech a ujištěním, že Prague 7
nejsou jen ti dva tady na party. Zvlášb nás
potěšilo seznámení s Marvinem z vítězného
týmu Sieben Schwaben. Seznámila nás s
ním jeho spoluhráčka Andrea, kterou jsme
přepadli u vchodu na party. Pod chytrou
záminkou, že nám ukáže další šváby, nás
dovedla k Marvinovi a sama se po prvním
hltu Jima Beama vytratila do bezpečí
temného lesa za domem. Marvin podle mě
nedocenil, že máme takovou radost z jeho
jména. Snažili jsme se mu vysvětlit, že jsme
ještě nikdy nepotkali někoho, kdo se

jmenuje stejně jako onen šíleně depresivní
android ze Stopařova průvodce po galaxii,
ale jemu to prostě nepřipadalo tak úžasné.
Přesto díky naší podpoře nakonec vyhrál
celý turnaj.
Rába považoval svoji účast na party za
dostatečnou kolem páté hodiny ranní. Já a
J jsme naprosto vyčerpaní neustálými
záchvaty smíchu odpadli v půl šesté.
Lucinka podle výpovědi Kosti zůstala na
party do sedmé hodiny, takže zde máme
devadesát minut nezdokumentovaného
času. Bohužel se nepodařilo ze dvou
nezávislých zdrojů potvrdit, co přesně se na
party dělo mezi 5:30 a 7:00 ráno, takže
podrobnosti o této části turnaje naleznete
na konci Pasti v rubrice Hecy-Kecy (pokud
tam nakonec projdou).
Druhý den nás čekaly už jen dva zápasy,
přičemž první začínal v sympatických 11:45.
Proti rozehranému soupeři (tuším že
Maultaschen Tübingen) jsme sehráli jeden
z našich lepších zápasů. Již spolehlivě a
efektivně hrané "německo" fungovalo a i
unavená obrana leccos ubránila. Nakonec
jsme o dva body prohráli, k čemuž přispěla
i moje zpocená ruka, která rozhodující hod
do zóny za stavu 7:8 při konci času zapařila
do země.
O 19. místo jsme tedy nakonec hráli se
žlutým týmem Ooups Saarbruecken na
lehce se svažujícím hřišti u bazénu. Janička
do tohoto zápasu vletěla jako tornádo a při
každém výhozu se na soupeře řítila se
zlověstným výrazem rozzuřené šelmy.
Házeči jí snadno četli z tváře zprávu "Mě
neprohodíš, chlapečku!" a jejich nervózní
ruce pak vršily jednu chybu na druhou. I
nejrychlejší ze soupeřů najednou v útoku
ztráceli dech a Janička se mohutnými
výskoky věšela do vzduchu vysoko nad
jejich hlavy. Ano, tak přesně to vypadá, když
člověk musí žít s mistrem české ligy v jedné
domácnosti. Představa, že by Jana měla
každý den na talíři dvojciferné umístění z
Darmstadtu začínající na dvojku, vybičovala
jí a tím i celý tým k neuvěřitelnému výkonu.
I náš holandský kamarád J jakoby získal
novou sílu a velkolepým výhozem hodil
disk až do vzdáleného bazénu. Jeho výkon
jsme nazvali "Pull to the Pool" a slíbili jsme
mu, že o něm napíšeme do Pasti. Zápas
jsme i po zvolnění tempa ke konci
přesvědčivě vyhráli a zajistili jsme tak
devatenácté místo pro Sedmu a klid v

manželství pro Janičku.
Všimněte si prosím, že od soboty není v
článku ani zmínka o dešti. Ačkoli téměř nad
celou Evropou celý víkend vytrvale pršelo a
v souladu s Kosbovou předpovědí se déšb
nevyhnul ani Německu, na stadiony
darmstadtské univerzity nespadla ani
kapka. Zbylo tedy dost času na vyzkoušení
místního bazénu, který oproti 17oC venku
nabízel příjemných 22oC ve vodě.
Poolimate víc než splnil naše očekávání.
Organizátoři si dali hodně práce se
zajištěním jeho plynulého průběhu, takže si
týmy na všech šesti hřištích užily ultimate
dosytosti. Bazén, turnaj v přesnosti házení,
flubber guts, cocktail party a další maličkosti
pak byly onou pověstnou třešní na tomhle
skvěle upečeném dortu.
Nebýt ale toho zázraku s počasím, možná
bych článek napsal poloviční a docela
smutný. I několik dní po turnaji se mi
neustále vrací objevná myšlenka z cesty na
turnaj. Lidé už si dnes sluníčka vůbec
nevážejí.
Honza, P7

Darmstadt 10/11 srpen 2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

7 Schwaben Stuttgart
Nuernberg Mix
Ars Ludendi 1 Darmstadt
Permanent Loosers
Revolution'Airs Paris
Discipuli Berlin
Blindfische Berlin
rum und oere
Gummis Karlsruhe
K.U.H. Koblenz
Fruehsport 0.2 Koeln
Augsburg
Maultaschen Tuebingen
Wunderschoene Augen London
Red Barons Heidelberg
Disc O Fever Wuerzburg
Shoot From The Hip
Main Disc Frankfurt

19. Prague 7
20. Ooups Saarbruecken
21. Ars Ludendi 2 Darmstadt
22. Milder Norden
-- la Paga da Pasta
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cecl 02
Název: "Mistrovství Rakouska-Uherska"
nebo také Central European Champions
League
Pořadatel: MaParsko
Ročník: 1.
Datum konání: 30. 8. - 1. 9. 2002
Počet týmů: 8 v Open + 4 v ženské
kategorii
Počet hřišE a jejich kvalita: 2, celkem
slušně veliká i zatravněná, jedno menší
navíc na rozházení
Pravidla: 50 minut nebo 15 bodů. Pokud
po vypršení času nedosáhne žádný z
teamů 15ti bodů, tak se k vyššímu skóre
přičtou dva a hraje se dokud jeden z teamů
nedosáhne tohoto nastaveného čísla. Asi 1
timeout.
Snídaně: housky, chleby, sýry, salámy,
jogurty a ovoce
Večeře: guláš s chlebem nebo pizza (když
došla pizza podával se smažený sýr) a
všudypřítomní komáři
Startovné: 15 Euro na osobu plus 20 Euro
na team pro Open teamy, 10 Euro plus 20
Euro na team pro ženy
Párty: Legrační maParský DJ do nás hrnul
svoje fláky s nebývalou razancí v jedné
místní hospodě s krytou zahrádkou.
Rozvlněné "mecheche" gradovalo kolem
druhé hodiny ranní narvaným parketem a
několika roztomilými
playbackovýmy
kousky v podání nejrozjetěších z rozjetých
frisbee diktátorů. A cenám jsme se tentokrát
smáli i my!
Pivní závod: Čtyřčlenná družstva, 4 úseky,
každý účastník vypije na svém úseku paňáka
a 10x se otočí okolo své osy. Až doběhne
poslední z těchto čtyř, běží celý team k
vzdálenému disku, který je naplněn pivem a
brčkem nasávají a nasávají. Vyhrávají ti, kdo
to všechno zvládli nejrychleji.
Hra: 2 skupiny po čtyřech, kde hrál každý s
každým. Poté vítěz a team na druhém místě
hráli křížem semifinále. V ženské kategorii,
kde byly 4 teamy - každý s každým. První
dva teamy - finále, Druhé dva teamy o 3.
místo.
Skupinu B ovládli s přehledem Monkeys,
když vyhráli všechny své zápasy. Skupina A
byla zajímavější, když 3 teamy (Storm,
BigEz, FUJ) bojovali o první dvě místa ve
velmi vyrovnaných zápasech. Nejlépe
nakonec skončily české teamy (1. plus 3.
místo), potom Slováci (2. plus 6. místo)
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následovaní Rakušany (4. a 5. místo) a
nejhůře dopadli MaPaři (7. a 8. místo). V
ženách vyhrály s přehledem Rakušanky,
které ve finále porazily Slovenské "Chicas".
Třetí místo vybojovaly naše kočičky nad
MaParkami.
Finále: Monkeys vs. Mental Discorders. Ze
začátku vyrovnané, zhruba v polovině
zápasu Monkeys odskočili na rozdíl
několika bodů a to už do konce udržovali,
možná i navyšovali. Trpělivá hra Monkeys
zvítězila nad častými pokusy Mentalů o
dlouhou přihrávku do zóny a také rozhodlo
více zkušených hráčů na české straně.
Závěr a ceny: diplom, sušenky, nějaký
tvrdý alkohol a pro vítěze mikropohárek

nebo zápasů. Nejhůře je na tom z těchto
čtyř zemí asi MaParsko, sedmé a osmé
místo a poslední v ženské kategorii, jsou
toho důkazem. Naopak nejlépe jsme na
tom v současnosti asi my. Začali jsme opět
jezdit na zahraniční turnaje, ab už jako
jednotlivé teamy nebo v pickupech, kde už
nekončíme v poli poražených, ale začali
jsme konečně i nějaké vyhrávat. Snad nám
to vydrží. Stejně tak i na Slovensku dochází
k mírnému nárůstu počtu teamů a zkušení
hráči si pořád udržují celkem dobrou
výkonnost (Mental a Storm), kterou ale
trochu brzdí poloha Slovenska a tím pádem
nedostatek kvalitních zápasů s vyrovnanými
teamy. Což platí i pro MaParské teamy.

Terrible Monkeys
Sice hráli jen v osmi lidech, ale tento
nedostatek smazali tím, že rozložili zátěž
rovnoměrně na všech 8 lidí a hráli jako
team, který si dokáže na hřišti vcelku dobře
vyhovět. Tím ušetřili dost sil, které jim
v závěru nechyběly.

Mental Discorders

Rakousko-Uhersko ožívá
Na této akci, která byla něco jako
1. Mistrovství "Rakouska-Uherska, jsme
měli docela dobrou příležitost se podívat do
zrcadla středoevropského Ultimate. Jaký to
byl pohled? Asi takový, jako když se ráno
probudíte a vaše nohy vás zvykem
donesou do koupelny, kde spatříte osobu,
která se vám trochu podobá. Chvílemi
nevíte zda se smát či brečet, řvát a nebo jen
tak mlčet. Někdo pro jistotu zrcadlo
z koupelny radši vyhodil, aby to každé ráno
nemusel řešit. A mám takový pocit, že to
možná byl v posledních letech i náš případ.
Současný stav Frisbee ve střední Evropě
není nikterak oslnivý, ale na druhou stranu
je tu pořád dost reálná naděje na vzestup.
Tento turnaj ukázal, že je tu konečně snaha
s tím pohnout dopředu. Všechny čtyři
zúčastněné země se potýkají s tím samým
problémem a tím je nedostatek lidí. Nejvíc
je to asi vidět na současném Frisbee
v Rakousku. Ty časy, kdy Groove
Connection byl jedním z nejlepších
evropských teamů, s obrovskou základnou,
jsou nenávratně pryč. Dalším problémem
této oblasti je nedostatek kvalitních turnajů

Využili lepšího rozlosování a v semifinále
příjezdu Chorcheho. Jinak předvedli svou
klasickou hru s velkým počtem pokusů
o dlouhé přihrávky. Jejich hra stojí a padá
s Chorchem a Lacem, takže když jeden z
nich chybí, jsou poloviční.

FUJ
Třetí místo jim patří zaslouženě a možná
měli i navíc. Chyběla jim k tomu možná
větší sehranost v té sestavě, ve které přijeli
(doplněni Jeffem, Šakym a Pájou). Až k
svému zápalu do hry přidají více zkušeností
a klidu, tak můžou myslet hodně vysoko.

TheBigEz
Nakonec doplatili na nízký počet hráčů,
s kterými přijeli, protože v neděli na nich
bylo vidět, že jim docházejí síly. Nemají moc
nových hráčů a pouze zkušenosti těch
starších, jako je Sito, už nestačí na vítězství.

Roa
Mám pocit, že to nebyl regulérní team, ale
pick-up rakouských hráčů, kteří měli chub
a čas na tento turnaj jet. Byla na nich vidět
nesehranost a také jim scházely lepší
technické dovednosti.

kimle/maBarsko
Storm
Pro mě před začátkem černý kůň turnaje.
Nechali si smolně utéct vítězství nad BigEz
na konci zápasu a to je stálo postup do
semifinále. Zbytek turnaje pro Storm byl
podle mě ovlivněný zklamáním z tohoto
nepostoupení a tím pádem ztrátou
motivace. Jinak mají zcela určitě navíc.

Hallodigaze a But
Tyto dva teamy potvrdily celkem špatnou
situaci v maParském Ultimate. Nepřibývají
žádní nový lidé, chybí kvalitní zápasy a
turnaje, které by je motivovaly ke zlepšení.

Trochu o ženách

Určitě to byl výborný nápad udělat
i ženskou kategorii a dát tak ženám
příležitost, kterou jinak skoro vůbec nemají.
Bylo by fajn, kdyby to nebyla jen taková
mimořádnost, ale naopak se z toho stalo
pravidlo a motivace pro ženy hrát spolu
a proti sobě víc než dosud.
Rakouské žabky už v minulosti absolvovaly
několik turnajů nebo dokonce Mistrovství
s ženským teamem a díky těmto zkušenostem a také lepším technickým dovednostem nakonec s přehledem vyhrály. Pro
Slovenky, naše žabky a MaParky to byla asi
skoro první takováto zkušenost, což se na
jejich hře dost projevilo. Na druhou stranu
bylo fajn pozorovat snahu, se kterou se
pouštěly do každého nového bodu.

Postupem času se hra zlepšila a pěkné
akce přibývaly. Jenom mě trochu zklamal
přístup Rakušanek a Slovenek, které
odmítly hrát jeden zápas v neděli pro
údajnou únavu (Rakušanky), respektive
strach, že by přišly o finále (Slovenky).

Závěrem
Pro všechny Open i ženské teamy, ale platí
jedna věc. Pokud se chtějí poměřovat
s teamy ze západu či zbytku Evropy, budou
muset ještě hodně přidat, protože být dobrý
ve střední Evropě ještě neznamená být
dobrý ve zbytku Evropy. Ale chuR tady
myslím je, a tak uvidíme příští rok.
carlos

výsledky českých teamů v Kimle
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terrible monkeys
terrible monkeys

15-5
15-4
15-6

roa
but
mental disc.

semifinále

15-7

terrible monkeys

fuj

finále
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15-9

mental disc.

česko
česko
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8-11

rakousko
maDarsko
slovensko

o 3. místo

česko

14-2

maDarsko

CECL/Kimle - 31. srpen/1. září 2002

1. terrible monkeys (cz)
2. mental discorders (sk)

3. f.u.j. (cz)
4.
5.
6.
7.
8.

thebigez (rak)
roa (rak)
storm (sk)
hallodigaze hun)
but (hun)

Women division
1. rakousko
2. slovensko

3. česko
4. maDarsko

Spirit of the Game a Beer race:
f.u.j. a maDarské ženy

-- la Paga da Pasta
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anketa
5 zimních otázek
1. V posledním ligovém ročníku jste
obsadili celkové “X.” místo. S jakými
ambicemi vstupujete do nového ročníku?
2. Chystáte nějaké změny či překvapení
v teamu?
3. Jak bude probíhat vaše zimní příprava
(od listopadu do března)?
4. Jakým způsobem se snažíte přilákat
nové hráče do teamu a s jakými
úspěchy?
5. Jaký je současný počet hráčů u vás v
teamu a kolik je z toho žen?
(Teamy 3SB a Atruc dostali první dvě otázky
v jiném znění)

Rollníci/7. místo (Maloch)
1. Chtěli by jsme skončit opět sedmý, pokud
bude 9 teamů.
2. Mohli bychom třeba uspořádat turnaj
příští rok na jaře.
3. Klasicky, což znamená 1x týdně v hale.
Pokud bude probíhat zimní liga, tak by jsme
se jí rádi účastnili. A pokud bude zájem, tak
zkusíme nějaký zahraniční turnaj.
4. Přes webové stránky, ale chystáme se
zkusit nabrat nějaké nové studenty z Felu a
ČZU formou plakátů.
5. 18 lidí (5 je v současnosti v zahraničí) a
z toho 8 žen.

otevřené pro všechny zájemce. V hale
trpíme,
takže
nemáme
žádnou
vypracovanou strategii na zimu. Asi
pojedeme na pár turnajů (všechny české a
možná i na nějaký do zahraničí).
4. a) Pravý způsob jsme ještě nevymysleli,
a za b)spíš nám lidi odcházejí.
Bohužel je nás méně než na začátku
sezóny, díky návratu některých hráčů
(Trevor, Brady).
5. 11 stálých a pár co s námi zatím jen
trénují. Máme 2 ženy.

Pražská 7/6. místo (Honza Havel)

1. Rozhodně lépe než Pražská Sedma.
2. Máme nového 13ti letého hráče a
doufáme, že přivede nějaké svoje
kamarády.
3. Myslím, že ty 4 lidi co chodí trénovat
budou chodit na trénink nadále k Fujům,
pokud budou mít halu.
4. Reklamní akcí na frisbee.cz a v Pasti, na
kterou se nám ozvalo asi 4 až 5 lidí, ale
přišel jenom jeden (viz. odpověP č. 2).
5. 11 bez Luboše a jeho přítelkyně. Z toho
jsou 3 ženy.

1. Chceme bojovat o 4. místo, pokud
nebudou hrát Ližoni.
2. Ne - nic zásadního, možná jen, že by
jsme rádi na turnajích střídali dvě sedmy.
3. V tělocvičně 2x týdně plus české turnaje
a turnaje v Lipsku, Bayreuthu a DrážPanech.
4. Zkoušeli jsme nábor na několika
středních školách formou předváděcích akcí
a letáčků, ale to se neujalo. Takže spíš přes
web. Nejdůležitější ale je, že nikdo
neubývá.
5. 18 aktivních a z toho je 5 holek.

FUJ/3. místo (Michael Bluhm)
1. Vyhrát ligu a dohnat tak Monkeys, kteří
nám letos stanovili labku.
2. Ano. Hodláme hrát méně chaoticky a
také chceme vymyslet způsob, jak přilákat
nové lidi.
3. Doufáme, že budeme mít 1x týdně halu,
stejnou jako loni a tréninky budou opět
;^]]
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SPLT/8. místo (Pája)

Prague Devils/4. místo (Maruška)
1. Chtěli bychom zaučit a udržet naše
nováčky, ale samozřejmě jako každý
chceme skončit co nejlépe.
2. Asi se naučíme nějakou novou nebo
oprášíme nějakou starou taktiku.
3. Běhání 1x týdně a minimálně 1x týdně
tělocvičnu. Občas by jsme si chtěli
pronajmout halu (třeba v pátek večer).

Určitě také chceme několikrát vyjet na
turnaj do zahraničí a rádi by jsme nové lidi
vzali na české turnaje. Samozřejmě také
pořádáme FrisbeerCup.
4. Loni jsme rozvěsili létaky po různých
školách, hlavně vysokých a přihlásilo se
nám asi 15 lidí. Do prázdnin nikdo
neodešel, a tak doufáme, že se po
prázdninách zase všichni vrátí.
5. 18 a z toho je 6 žen.

Terrible Monkeys/1.místo (Carlos)
1. Obhájit prvenství.
2. Rádi bychom nasadili dva teamy (A a B).
3. Budeme mít halu 1x týdně a také by
jsme rádi 1x týdně chodili běhat. Co se týče
turnajů, tak chceme absolvovat všechny
české zimní turnaje a jet asi na 4-5
zahraničních.
4. Zkoušíme to letos formou letáků, které
buP vyvěšujeme po různých školách a
nebo je dáváme přímo konkrétním lidem,
kteří nás zaujmou (hlavně ženským :). Taky
máme nové webové stránky, přes které by
se někdo mohl chytit. Letos jsme nabrali asi
5 nových lidí.
5. Celkem je nás 21, z toho jeden je v
zahraničí a dva trénujou své děti. Jinak
máme 5 žen.

Žlutá Zimnice/5. místo (Kristina)
1. Necháme se překvapit.
2. Ne.
3. V tělocvičně a běhání venku a možná
občas nějaké zpestření.
4. Oslovujeme kamarády a známé. TeP spíš

anketa
potřebujeme zlepšovat ty hráče, které už
máme.
5. Na soupisce je asi tak 20 jmen. Z toho
tak 8 holek.

Prague Lions/2. místo (Šaky)
1.Byli jsme až druhý, což pro nás bylo těžký
zklamání.
Nicméně, ab tak či tak , naše ambice jsou
samozřejmě ty nejvyšší, tzn. vyhrát opět ligu
a navázat tak na naší sérii čtyř titulů z let
98-01, na nic jiného ani nemůžeme
pomýšlet.
2. Změny nebo překvapení v týmu žádné
velké nechystáme. Plánované personální
určitě ne. Možná někdo přijde, možná
někdo odejde , kdo ví.
Snad se jen trochu zkusíme zaměřit na
organizaci hry a zavedeme asi některé
herní a taktické varianty. Nápadů máme
celou řadu a léta jsme na to kašlali a
vystačili si s naším stylem - žádná taktika ,
stačí dát víc bodů než soupeř, což nám až
do posledního finále vycházelo, i když si
myslím, že nebýt menšího rozkolu uvnitř
týmu a ztráty formy a zranění několika z
nás, zase by nám to na vítězství stačilo.
3. Naše zimní příprava je už od roku 97 ,
kdy nás přestali pouštět do tělocvičny, stále
stejná, tj. žádná. Kdo má chub, chodí občas
trénovat s jinými týmy (max.1-2) , kdo má
čas, chodí si zaběhat (max.1-2) a kdo chce,
jezdí s jinými týmy na halové turnaje
(max.1) . Až teprve v únoru či březnu se nás
sejde zhruba 6-7 na turnaji v Rýgráčích a
tam testujeme svojí formu. Když pak
skončíme až čtvrtý , tak jsme fakt nas.....
4. Nové hráče se snažíme přilákat tak, že
oslovujeme neustále svoje různé kamarády
a známé, ale protože nikde netrénujeme ,
nemáme možnost jim někde frisbí předvést
a dostat někoho rovnou na turnaj se nějak
nedaří. V poslední době se mi ozvalo i
několik lidí, kteří měli zájem vyzkoušet frisbí
v našem týmu díky tomu, že je na netu
kromě mailu i moje tel.č., ale opět jsem
narazil na to, že netrénujeme a tak jsem je
musel přesměrovat na jiné týmy. Což je
škoda, protože jsme mohli mít klidně o pět
i více lidí v týmu víc a pak by se nám
nestalo, že se nesejdeme na turnaji, jak se
nám to povedlo teP v Mnichovicích.
5. Současný počet hráčů v našem týmu je
11, v poměru 10 chlapíků a 1 šikovná
slečna.

3SB (Davídek)
1. S jakými ambicemi po vaší krátké
odmlce vstupujete do nového ligového
ročníku?
2. Co bylo tím hlavním motivem nebo
hybným kamenem, že se 3SB opět
vracejí na českou frisbee scénu?
1. Samozřejmě počítáme, že vyrovnané
zápasy nebudeme hrát s týmy, které jsme
dřív dokázali porazit. Sice hrajeme pod
zavedenou značkou, ale jde převážně o
nové hráče, takže se budeme chvíli
rozkoukávat.
2. Od po(s)tupného rozpadu původních
3SB, jde vlastně o druhý pokus obnovit
frisbee tradici v Budějkách. Původně se tu
vyloupla parta nadšenců, která si delší dobu
jenom házela s diskem a po jednoročním
pokusu o trénování se rozplynula jako pára
nad hrncem. Hoši asi na podzim sklidili a
na jaře už nezasejou. Takže jedeme zase
prakticky od nuly. A ten hybný kámen? Před
dvěma lety to byla již zmíněná partička,
která si mimochodem dala do názvu týmu
těžko přeložitelné sousloví - Kýbl Hoven.
Tehdy jsem ještě stavěl rodinné hnízdo a
času moc nebylo. Hnízdo sice ještě úplně
dolepený není, ale ta perspektiva, že na
jaře bude času mnohem víc, je pro mě a
pro Lenku určitě hlavním motivem zase
hrát, a taky se pokusit dostat 3SB tam, kde
kdysi byli.
3. Jsme nový tým a mám trochu obavu, že
zimní příprava dosavadní nadšence trochu
otráví. Už jsou psychicky připravený, že
budeme dost běhat, pro zpestření budeme
chodit plavat (jestli bude bazén v provozu)
nebo do posilovny. S tělocvičnou je to
trochu problém, ty co stojí na kopcích jsou
přecpaný oddílama vodou vyplavenýma. No
uvidíme.
4. Zatím jsme nevyčerpali možnosti
řetězových dopisů, tedy nový hráč přivede
nějaký svoje kamarády. V mojí hlavě se
teprve rodí, jak co nejrychleji doplnit tým o
další lidi. Je jasný, že studnice kamarádů a
známých brzy dojde. Docela se mi zalíbil
Dejvovo ™ nápad: vytypuj si člověka na
ulici (asi bych modifikoval - na nějaký
sportovní akci), předej mu leták o Frisbee a
popros ho, aby leták v případě nezájmu
nezahodil, ale předal ho někomu jinýmu.
5. Teoreticky je nás 12, z toho čtyři holky.
Ale prakticky se vždycky najde někdo, kdo

nemůže přijít na tréninky nebo jet na turnaj.
Náš vstup do ligy bereme jako "hazard", ale
jsme zase na začátku a každý začátky jsou
těžký.

Atrofované ruce
1. S jakými ambicemi vstupujete do
svého prvního ligového ročníku?
2. Jak jste se vůbec dostali k Frisbee?
Dr. Úd (kapitán:-)
1. neskončit na posledním místě
2. přes ME klubů pořádaném v Praze 2001
3. je to vo hvězdách
4. plakátky do škol a přes kamarády
kamarádů
5. stavy jsou proměnlivé, od šesti do
dvanácti, ženy a dívky se nás zatím bojí.
Ra@ous
1. neskončit poslední
2. já to prostě chtěl
3. nosím palčáky, tak nevím
4. hrajeme v parku a hodně řveme,
no a jsme strašně důležitý
5. Devět
DoDo
1. chci medaile
2. koupila mi ho maminka
3. teple se obleču
4. agituji bohužel bez úspěchu
5. já a ti ostatní celkem vzato
Standa
1. nechci být poslední
2. v Praze na ME 2001
3. možná tělocvična, hlavně hospoda
4. vykládat jim vo hře a tak, nic moc
5. jak kdy, bez žen
Petín
1. vydejchat to a třeba taky někdy vyhrát
2. RaPous, kterého jsem viděl prvně
v životě jednou v létě na přehradě, mi řek,
přijP ve středu do parku a tak jsem hráč
Ultimate
3. budeme dřít jak hovada!?!
4. říkám o tom všem co znám i neznám, ale
zatím nic moc, spíš nic.
5. 10:0
Poznámka redakce: Z uvedených odpovědí
na otázku č. 5 vyplývá, že počet aktivních
hráčů je v současné době 150. Z toho je,
i když to tak na první pohled (třeba na
turnajích) nemusí být vidět, neuvěřitelných
42 žen. Jen tak pro zpesření: turnaje
v Mnichovicích se zúčastnilo 89 hráčů.
-- la Paga da Pasta
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Mnichovice 02
Mnichovice

Hildebrand, Petr Josek, Colin Shea, Joe Veeser

Název: Ligový turnaj
Pořadatel: SPLT
Ročník: 1 (SPLT turnaj č. 4, Janička se
zůčastnila 3)
Datum konání: 14. - 15. 9. 2002
Počet týmů: 9 (Atrofované ruce - premiéra,
3SB - dobrý holub, který se vrátil)
Počet hřišE a jejich kvalita: 2; povrch
slušný, ale krátké
Pravidla: do 15 bodů nebo 50 minut
(přičítaly se 2 body k vyššímu skóre, pokud
to na konci nebylo o dva), 1 timeout
Snídaně a občerstvení přes den: výživná,
velký fláky šunky; přes den veselé okýnko s
hnusnými párky a dobrými nakládanými
hermelíny
Večeře: guláš nebo smažák v restauraci na
náměstí
Startovné: myslím 200,- na hráče a 1000,na team
Párty: dvoupatrový mejdan v disko klubu
na náměstí ve stylu bav se jak umíš,
fotbálek, kulečník, šipky, hustej disko DJ a
pan Pošbák za barem
Pivní závod: nebyl
Hra: Každý s každým, tzn. pro každý team
8 zápasů. Kvalita - standard v českém
frisbee, vyjímečný snad byl jen Devilácký
obrat zápasu proti Fuj ve svůj prospěch a
zápas, v němž byla Zimnice blízko cenného
skalpu posledního vítěze ligy Monkeys.
Finále: nebylo (hrál každý s každým)
Závěr a ceny: venku pršelo, tak se
vyhlášení odehrálo v klubovně; diplomy,
sušenky, maršmelous, šampaňské a
spousta tleskajících rukou a rozpálených,
ale šbastných tváří
Sestavy:

Radka Balážová, Petra Fibirová, Kristina Klímová, Petra

PD
Jana Straková, Markéta Šoutová, Jitka Balcarová, Marie
Borská, Lucie Frišová, František Fencl, Jan Filandr, Lukáš
Filandr, Chin Jason, Petr Medek, Tomáš Veselý
TM
Hana Sloupová, Libor Crha, Petr Kotěšovec, Václav Petr,
David Průcha, Tomáš Radil, Luděk Stecker, Filip Šroubek,
Jiří Vaníček, Pavel Voloczek, Jan Zadražil, Bryn Perkins
3SB
Lenka Nováková, Michaela Volfová, Martina Zralá, Jiří
Maršál, David Novák, Radek Růžička, Jan Šolta, Vlasta
Špírek
F.U.J.
Markéta Gondíková, Kateřina Svobodová, Michael
Bluhm, David Brauchli, Natham Heilmann, Steve
;^]]
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-- la Paga da Pasta

ŽZ
Mazurová, Gabriela Šroubková, Tomáš Bělohlávek, Jiří
Ditter, Ivan Fibir, Jan Novák, Karel Ringelhán, Rudolf
Ringelhán, Libor Saifrt
ROLL
Klára Kratinová, Veronika Lísalová, Jan Malý, Josek Pajer,
Hany Snášel, Václav Švec, Martin Dvořák, Petr Kotouš
SPLT
Jana Vejmělková, Líba Čečková, Jaroslav Altman, Jakub
Havelka, Petr Hroššo, Pavel Kolařík, Petr Kratochvíl
P7
Jana Kožená, Silvie Schreibrová, Lenka Čamrová, Václav
Bittner, Ondřej Bouška, Zdeněk Bouška, Jan Havel, Jiří
Kotouč, Miroslav Kotouč, Martin Kuželík, Ratibor Líbal,
Petr Schreiber
ATRUC
Milan Bartoň, Jiří Blahout, Jaroslav Fidrmuc, Petr Chládek,
David Straka, Radek Ulman, Michal Urban, Stanislav
Vacek

Czech”bee” 2003
and the EUGC
It's time. What we've been doing has
worked great, but it's just not enough
anymore. We're ready for the next level.
Czech ultimate is about to have a growth
spurt, and the next year is going to be a big
one!
I'm sure you're aware of the changes being
considered for ultimate in
2003. The idea behind them
all is creating a healthy
environment
for
Czech
ultimate to grow and improve
at all levels and divisions. For example, the
draft league should help bring more new
players into ultimate. Creating co-ed and
open divisions in the league, and opening
more Czech tournaments to foreign teams,
will give Czech open and co-ed teams more
chances to play other teams of the same
level. And, sending at least one "traveling
team" to France for Europeans next year
will raise the level of the best players in the
country. As I have been honored with the
chance to captain the national co-ed team
next year, I'll talk a little more about it and
how it will be different than what we've
had here before.
I'll say it right now: playing on the national
co-ed team will be more intense, more

difficult, and require more time, energy, and
commitment than a Czech league team; but
with this greater challenge will come a
greater opportunity to push yourself,
improve, and explore the limits of your
abilities.
The first thing we'll have is tryouts. We'll
have two practices where everyone
interested in playing will come and play
and compete for a place on the team. And
the more that come, the better. Come try
out and see - you might make it! And
experienced players, beware: you have to
play hard, or else a new player might get
your place.
Then, we'll announce the players who
made the team (probably about 10 men
and 10 women), and practices will begin.
We'll practice all the things we think we
know well; we'll practice even more the
things we don't. We'll learn new strategies
and plays (you will have homework!) and
learn to play with them, quickly and
efficiently. But most of all, we'll practice
playing hard, together. We want to see
layout D's in practice! Remember, these
will be the best players in the country, so it
will be a chance to play with and against
them every time we meet.
And then, we'll go to our first tournament,
and you'll see why we will need so many
people on the team. If you're playing
REALLY HARD defense, you'll NEED to take a
sub after just a couple of points!
After all this preparation, we'll go to France
and pursue our goal: to reach the semifinals at the EUGC. However, I'm confident
that if we practice hard and play well, we
can do even better than that…
So, with the teams preparing for France,
and all the other changes on the way,
we're in for a big year. Maybe in 2008,
when there are soft, mid, and hard-core
leagues in Prague, 30 teams in the country,
and the Czech republic makes the semifinals in all divisions at Europeans, we'll
look back and say, "Yeah! 2003… that
was a turning point."
Bryn would also like to mention that there
will be a Czech open division team too,
which he hopes will do well.
He
encourages all interested experienced men
to try out for both the co-ed and open
teams.
bryn

1. ligový turnaj 02/03
TM vs. FUJ
(podle Tomáška)

Stihli jste poslední sobotní zápas
v Mnichovicích. Pokud jste hráli na
vedlejším hřišti nebo již baštili večeři, tak si
tu o něm můžete něco málo přečíst.
F.U.J. nastoupili proti úřadujícímu mistru ligy
v sobotu večer, takže výsledek večerní party
se ještě neprojevil. TM se začátek příliš
nevydařil, jakoby zaspali a vlastními
nevynucenými chybami si připravili velice
hlasitý a nepříjemný budíček, který zvonil až
za stavu 0:4. F.U.J. se zkoncentrovali daleko
lépe a spadlé disky sbírali a házeli do zóny,
dřív než by řekl bod.
První bod pro TM byla dlouhá přihrávka z
třetiny hřiště na Bryna 1:4.
Soustředěnou a těsnou obranou získávají
opičáci další dva turnovery a dva body.
Dotahují na rozdíl jediného bodu, další
těsnou obranou získali disk těsně u
soupeřovy zóny a pak už bylo jednoduché
srovnat na 4:4. Vypadá to, že se už našli.
F.U.J. mají trochu problém s opičí obranou,
která je tlačí k chybám, zahazují disk do
země, ale dostávají ještě jednu šanci, když
je Carlosova přihrávka do zóny upuštěna.
Bohužel, podle mně trochu zbrkle, nebo
zoufale, se ihned také pokoušejí o dlouhou.
Myšlenka možná dobrá, provedení horší,
disk byl sražen ještě než doplachtil k zóně.
V tomhle momentu měli asi spíš rozjet
postupný útok. TM na druhý pokus skórují.
Další tři body se oba týmy střídaly, ani jeden
z nich neudělal chybu při útoku, dokázaly
soupeřovu obranu rozhýbat tak, že to vedlo
k rychlým a na pohled snadným bodům 6:6.
Za tohoto stavu útok byl na straně TM. F.U.J
se podařilo ubránit disk v půli hřiště. Opičáci
na oplátku ubránili přihrávku do zóny, ale
vzápětí zahodili vlastní. A to ještě není
konec, další tři turnovery na sebe nedají
dlouho čekat. Opice nakonec uklidňují svůj
útok a postupují vpřed, více méně
systémem dump-swing až do zóny. Toto se

ukázalo jako zlomový bod zápasu. TM se
dostali psychicky i herně nahoru, kdežto
F.U.J. se po dobrém začátku propadli a
ztrácí.
Toho TM dokázali využít a ještě více tlačí v
obraně, Tomáš hned v dalším bodě ubránil
rybičkou=>bod. V dalším bodě F.U.J. opět
pouští a Dejf přihrává overem napříč zónou
na 9:6.
F.U.J. se po delší době podařilo prolomit
obranu a skórovat. TM si však udržují
náskok, pohodlně donáší disk do zóny
10:7. F.U.J. si zaplňují střed hřiště a není
komu přihrát, bod získávají TM. F.U.J
získávají bod po špatném výhozu, který
doplachtil sotva za polovinu hřiště 11:8. Za
stavu 14:10 hází Carlos dlouhou na Filipa,
který ji nečekaně podskočil. F.U.J. opět po
pár bodech zahazují. Filip trochu freestyluje,
asi pro diváky, ale nakonec disk zkrotí. A
pak zahodí. To nebyl Filipův šbastný bod
14:11.
Poslední bod. F.U.J. upravují výsledek na
konečných 14:12.

Trocha shrnutí.
Po trochu rozpačitém začátku TM, kterého
F.U.J. dokázali dokonale využít, se hra více
vyrovnala, i když TM měli od té doby menší
převahu. Jejich útok byl účinnější, přihrávky
přesnější a obrana intenzivnější. F.U.J. měli
problém si při těsnější obraně přihrát,
zahodili více disků, občas jim chyběla
trpělivost v útoku a lepší strategie. Často si
zaplnili prostor před házečem tak, že neměl
komu bezpečně přihrát. Nabíhalo více lidí
najednou, čímž si prostor zacpali a navíc tím
zbytečně plýtvali síly. Naproti tomu Opičáci
si nechávali střed hřiště volný pro delší
přihrávku, ab už do otevřené nebo zavřené
strany. Další přihrávka nezřídka rovnou do
zóny již nebyla takový problém. Kdežto F.U.J.
měli tento prostor zaplněn, proto první
přihrávka pak byla kratší a následná do
zóny byla často příliš dlouhá.
Další věc, která mi zůstala na papíru, byly
výhozy. U obou týmů výhozy až možná příliš
často končily v autu. Tím dávali soupeři několik metrů zdarma již od samého počátku.
A ještě jedna a poslední poznámka.
Nevšiml jsem si, že by jeden nebo druhý
tým střídal způsob útoku, nebo obrany. Ani
jednou nehráli zónovou obranu, která by
jistě přidala na dramatičnosti.
Závěrem, byl zajímavý zápas, s pěknými

útoky i těsnou obranou, plný snahy a úsilí,
bez faulů a nervů.
A to je již ode mně ze studia vše, tak zase
někdy jindy .
výsledky z Mnichovic
prague devils
fuj
terrible monkeys
prague 7
atruc
prague devils
fuj
terrible monkeys
prague 7
žlutá zimnice
prague devils
fuj
terrible monkeys
prague 7
splt
terrible monkeys
prague devils
terrible monkeys
fuj
terrible monkeys
prague 7
splt
3SB
rollníci
terrible monkeys
prague devils
3SB
žlutá zimnice
prague devils
3SB
fuj
žlutá zimnice
terrible monkeys
3SB
prague devils
žlutá zimnice

8-4
15-6
15-5
15-4
2-15
15-11
15-1
9-8
15-3
15-0
15-4
14-6
13-3
7-5
15-5
14-3
12-9
15-3
9-4
14-12
14-2
15-2
6-11
15-2
14-12
15-1
15-0
9-4
12-2
3-10
15-2
9-6
8-3
15-9
11-9
14-6

3SB
žlutá zimnice
splt
rollníci
fuj
splt
rollníci
žlutá zimnice
3SB
atruc
rollníci
splt
rollníci
splt
atruc
3SB
žlutá zimnice
atruc
prague 7
prague devils
atruc
rollníci
žlutá zimnice
atruc
fuj
prague 7
atruc
rollníci
atruc
splt
3SB
splt
prague 7
rollníci
fuj
prague 7

Mnichovice 14./15. září 2002
played won goal+ goal- diff

1. terrible monkeys

8

8

102

49 +53

2. prague devils

8

7

100

54 +46

3. fuj

8

6

104

46 +58

4. žlutá zimnice

8

5

81

58 +23

5. prague 7

8

4

65

6. splt

8

3

73

7. 3sb

8

2

51

82 -31

8. rollníci

8

1

42

99 -47

9. atrofované ruce

8

0

16

116 -100

60

+5

70

+3

Spirit of the game: splt

-- la Paga da Pasta
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Mnichovice/turnaj pořádáný SPLT
Hodnocení turnaje
Od tohoto čísla bychom rádi takovýmto způsobem hodnotili turnaje. Ne všechny, ale pokud možno všechny české. Kritéria výběru jsou
jednoduchá. Z každého teamu, kromě pořadatelů, vybereme vždy pouze jednoho zástupce, který bude mít tuto malou povinnost.
Jak to tedy dopadlo podle vás s Mnichovickým turnajem? Celkový dojem turnaje by se dal hodnotit slovy chvalitebný. Nejlépe v hodnocení
dopadla snídaně a naopak nejhůře, pokud nepočítáme pivní-žádný závod, sociální zázemí. (Známkování je od 1 do 5 jako ve škole)

Jan
Havel

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

2

3-

2

1

1

1

-

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

2

3-

2

1

1

1

-

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

2

4

2

2

2

3

-

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

2

3-

1

1

1

4

5

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

1

4

1

1

1

3

-

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

3

4

2

1

1

2

5

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

3

4

2

1

2

3

5

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

1

3

1

1

1

4

-

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

3

3

2

2

2

2

5

2

2-

2,1

3,6

1,6

1,2

1,3

2,5

5

2,1

1,9

/prague7/

Kateřina
Svobodová
/f.u.j./

Libor
Saifrt
/žlutá zimnice/

David
Novák
/3SB/

Petr
Kotouš
/rollníci/

Hana
Sloupová
/monkeys/

Jitka
Balcarová
/devils/

Radek
Ulman?
/atruc/

Past

Celkový průměr:
;^]]
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poplatky celkový dojem

hřiště

-- la Paga da Pasta

2

2

poplatky celkový dojem

2

2

poplatky celkový dojem

2

1

poplatky celkový dojem

2

2

poplatky celkový dojem

2

2

poplatky celkový dojem

2

2

poplatky celkový dojem

3

3

poplatky celkový dojem

2

1

poplatky celkový dojem

Petrovice
výsledky z Petrovic

Petrovice
Název: Who is baby
Pořadatel: P7
Ročník: 4 (Martina) nebo 5 (Pišča)
Datum konání: 27. - 28. 7. 2002
Počet týmů: 11 + pick up
Počet hřišE a jejich kvalita: 2; jako každý
rok hustě zarostlé
Pravidla: do 13 bodů, 50 min., 1 timeout
Snídaně a občerstvení přes den: bohatá a
nápaditá, přes den P7 bufet zavalený
bagetami
Večeře: na vitamíny bohatá zeleninová
tabule a takřka již tradiční rožnění
roztodivných tvarů a druhů masa
Startovné: 1050Kč na tým, 360Kč na hráče
Párty: bohužel, předražený nepříliš
zásobený bar, lahvové pivo, ucházející
muzika a brilantní taneční pár Ludis a Lůca
(oba TM)

Pivní závod: hod diskem do lahváčů,
nesražená piva pije celé tříčlenné družstvo
Hra: 2 skupiny po šesti, přičemž se nejdříve
odehrály zápasy jedné skupiny a až po tom
zápasy druhé skupiny. První dva ve
skupinách hráli křížem semifinále. Teamy
na 3. a 4. místě hrály také křížem o 5. až 8.
místo…
Úroveň jednotlivých zápasů nebyla až tak
vysoká na to, že šlo o zahraniční turnaj.
Moje výtka - za celý turnaj jsem nepoznal,
kdo hraje za Devils, kdo za Zimnici a ještě
je podle mě dost nešbastná volba pickupu
složeného z hráčů všech ostatních teamů,
co právě nehrají.
Finále: Storm proti Terrible Monkeys, horké
letní odpoledne, do poslední minuty
vyrovnaný souboj
Závěr a ceny: melouny a šampaňské navíc
pro týmy na bedně

prague devils
storm
prague 7
prague devils
storm
prague 7
prague devils
storm
prague 7
prague devils
storm
spin
f.u.j
storm
c4

10-7
11-3
13-9
9-8
13-4
10-7
11-4
13-5
5-13
13-4
13-2
3-12
5-9
13-4
9-10

c4
spin
f.u.j.
f.u.j.
c4
spin
spin
f.u.j.
c4
prague 7
prague 7
c4
spin
prague devils
f.u.j.

žlutá zimnice
terrible monkeys
endzonis
žlutá zimnice
terrible monkeys
endzonis
žlutá zimnice
terrible monkeys
endzonis
žlutá zimnice
terrible monkeys
golden antz
pick-up
terrible monkeys
drehsten deckel

10-8
13-5
6-9
8-7
13-2
7-9
7-9
13-4
9-4
6-11
9-8
6-8
6-10
13-1
7-11

drehsten deckel
golden antz
pick-up
pick-up
drehsten deckel
golden antz
golden antz
pick-up
drehsten deckel
endzonis
endzonis
drehsten deckel
golden antz
žlutá zimnice
pick-up

fuj
c4
storm
drehsten deckel
prague 7
prague devils

13-8
9-4
13-3
6-12
5-13
3-13

pick up
žlutá zimnice
golden antz
spin
endzonis
terrible monkeys

pick-up
spin
prague 7
endzonis
prague devils
terrible monkeys

10-8
9-6
10-6
9-8
11-7
11-10

drehsten deckel
f.u.j.
žlutá zimnice
c4
golden antz
storm

Petrovice 27/28. červenec 2002
played won goal+ goal- diff

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

monkeys /cz/
storm /sk/
prague devils /cz/
golden antz /sk/
endzonis /ger/
c4 /ger/
p7 /cz/
žlutá zimnice /cz/
spin /rak/
f.u.j. /cz/
pick-up
dreh. deckel /ger/

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
5
3
4
3
3
2
3
2
3
1

85
86
61
49
63
62
49
42
47
56
55
43

33
32
56
65
50
54
74
67
62
70
65
71

+52
+54
+5
-16
+13
+8
-25
-25
-15
-14
-10
-28

Spirit of the game a beer race:

endzonis

-- la Paga da Pasta
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W F D F
Thomas Griesbaum
Thomas Griesbaum je předsedou EFDF
(evropská asociace frisbee) a členem WFDF
(světová asociace frisbee). Jelikož jsme
neměli žádného zástupce na Mistrovství
světa klubů, které se konalo na Hawaii,
zeptali jsme se na pár věcí ohledně tohoto
megaturnaje, WFDF meetingu...
I know it was the biggest frisbee
tournament ever, so how was this
tournament in general according to your
view?
Indeed, with about 2350 Players this was
the largest frisbee tournament ever. I think
such large events can only be organised in
the USA: The Waipi'o Soccer Complex had
room for more than 30 Ultimate fields with
good quality. The hotel room capacaity in
Honolulu is so large that the organisers
could easily add another 500 players just a
few months before the event.
However, the costs for the European
participants were so high, that many teams
which had signed up had to withdraw. Also,
many European teams had a hard time to
get enough players together. I assume that
many good players had to stay home. On
the other side, the Japanese and the
Australien players were very happy with the
location. It is much closer than Europe or
even the US main land for them and at
least for the Japanese the cost of living in
Hawaii was very acceptable.
We were curious about WUCC and
watching the web site, but I think that
publicity towards people who could not

;^]]

[ 16 ]

-- la Paga da Pasta

go to this tournament was not on good
level. I mean I read the newsletter, but I
did not get to know almost anything as
well as just a few photos were put on this
web site. What do you think about that?
The two largest problems in Hawaii was
score reporting and evaluation and
communication with the players and with
the outside wotld. It was nearly impossible
to find out game results during the day and
it often took more than 36 hours until they
were posted at the fields. Towards the end
of the tournament the only way to find out
on which field a team had to play its next
game was to go through the schedule plan.
I was told that the crew which collected
and evaluated the scores could not provide
a data file which could be used by the
newsletter staff. So all results had to be
retyped for the newsletter. The same was
true for the web page. Also, there was no
Internet connection at the fields, except for
one (analog) telephone line which was in
use by the web master all day. I do not
know what he did there.
It was said that this was the event where
the most photos were taken. Indeed many
players took digital photos and copied
them on computers of the photographer
staff. There was a team there which
announced it would have the latest photos
at http://www.aces.photoreflect.com/ every
evening: It took them well after the
tournament to get the first pictures up
there.
I do not think the reason for all these
problems is the large number of players. I
think there was just far too little thought put
into this aspect before the event. WFDF has
recognized this problem and might come
up with ways to help future organisers to
plan better.
3. So many teams from different places
all over the world. What about the
quality of games?
It was windy every day. Fortunately,
because there were no trees around the
fields the wind was very steady. But still,
many teams needed a while to get used to
throwing in the wind. Since several teams
dropped out very late there were a few
teams there (at least in the Open division)
which were made up at last minute and
whose players did not play together well. I
think the quality of play really went from

very low intermediate to a broad top
quality. The top teams performed very well
and while the eventual winner Santa
Barbara Condors had said "anything else
but first place would be a disappointment"
they were close to losing in the finals.
I saw tournament results and I was little
bit dissapointed about European teams
how they finished. First European team
in Open was Clapham on 11th place.
Where can you see reasons or causes of
this failure?
As I mentioned before, the costs to attend
the tournament made it very difficult for
Europeans to send teams and I think it was
also hard to send their top players. On the
other side, since many teams had to cancel
their participation the USA could send many
more teams than usual and certainly all of
the top teams were interested. The field of
teams came close to last year's UPA
championship plus teams from outside of
the USA, and I guess this is a bit how top
European teams would finish at the UPA
championships.
The UK teams as well as the ones from
Sweden and Finland have practiced hard
for Hawaii. At least from the Swedish teams
I know that they felt the heat very much.
Although I must say, it could have been a
lot worse, as the constant wind helped to
keep cool and humidity was much lower
than what I have experienced on other
occasions in Hawaii.

You can find the draft of the Congress
minutes at

Spirit of the Game:
WUCC 2002 Hawai'i

http://www.wfdf.org/2002CongressMinutes.htm

What are the biggest differences
between European and American
Ultimate?
US teams practice much more and harder
than European teams. For top US players it
is common to practice 6 to 8 times a week
(including special sprint practices or other
workouts). Top US players have slightly
better throwing skills, but the difference
here is no longer that big. Therefore I think
the better athletisme of the US players
helps them decisively to dominate over
European Ultimate.
How was the Spirit of the Game on this
tournament and how were the final
games throught SOTG?
I did not hear of any problems during the
week and I think that none of the
Tournament Rules Group committees had
to get active. As you may know, teams had
to evaluate the Spirit of their opponent
directly after each game and the points
given were collected to determine the Spirit
winner in each division:
http://www.hui2002.org/SOTG.htm.
As for the finals I think all games were
played quite spirited. Only in the Masters
final it was a bit annoying to see many foul
calls towards the end of the game.
The WFDF congress was held on this
tournament. Can you tell us the main
things what you were talking about, if
you decided anything important, for
example if some new dates of European
or World big tournaments were set up?

The most important issue was the
discussion about the future of WFDF. WFDF
needs to raise more money in the future. A
few years ago it received a grant of around
50 000.- USD and has used this to support
various aspects of disc sports (e.g. Junior
frisbee, participation of officials at World
Games). The normal income of WFDF is not
enough to keep up these efforts. Also, there
was a suggestion from the UK to close
down WFDF and set up world associations
for Ultimate, Disc Golf and the other disc
sports disciplines. At the meeting, however,
nobody spoke in favor of this suggestion
(UK was not there).
Dates:
World Disc Games 2003
July 6th - 13th, Santa Cruz, USA:
http://www.worlddiscgames.com/
EUGC 2003: Fontanay Le Comte, France
WUGC 2004: Turku, Finland
8. I rather dont imagine how were the
parties in Hawaii. It must have been so
nice and cool. Can you tell me something
more about it?
Unfortunately I am not a big party-goer.
From what I have heard, though, many
teams hosted special parties during the
week and it seems that they were all very
successful. The official parties were nice,
but I think these "private" parties really
were the social highlights of the
tournament. On Friday evening all players
could go to a water park with slides and
free food. Those who came late did not get
as much food as they wanted, so here
again the number of players was just too
much to handle.
díky za rozhovor carlos

Mixed
Flamingoes
FLAP
Red Fish Blue Fish
On Airs
Chevron Act. Flash
BRU
Copenhagen
Kyatoon
KLO
Chaos
Open
King Brown
Flying Angels
Action Men
Too Bad
JAM
Chevron Act. Flash
Caned Butt Able
Fruehsport 0.2
Team Shark
Feldrenner
Womens
Lady Godiva
Bliss
Yanomani
Prime
Discus
7 Green Bottles
Liberos
Urge
Espoo
Barbarians
Masters
Big Bombers
Radical
Aged to Perfection
Alzhammers
Pagans
Old Sag
Vigi
NY Masters
Chronic
Cranky

Team Scores
Total
113
112
110
107
106.5
106
105
104.5
103
103
Total
118
112
111
111
110
110
108
107
107
106
Total
110.5
110
109
108
106
106
106
104
103
101
Total
116
114.5
109.5
109.5
107
105.5
105.5
103.3
102.1
101.1

-- la Paga da Pasta

Position
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
Position
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
Position
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
Position
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
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world ultimate club championships
The Santa Barbara

Condors

Tento miniprofil teamu, který zvítězil v Open
kategorii je převzat z novin WUCC 02

Jason Seidler on “O” versus Brian Cameros on “D”,
1999 Club Nationals, Condors versus Boston’s DoG,

The attitude and confidence level of the
Santa Barbara Condors (Open, CA, USA) is
best summed up by a recent quote from
Condors veteran Jason Seidler who wrote,
"anything less than taking home first place
[at the WUCC 2002] will be an extreme
disappoint-ment."
Who can blame them for setting the bar so
high for themselves this time around? The
defending UPA Club Championship Series
winners for two years running have been
on a roll since their 3rd-place World
Ultimate Club Championship finish at
St.Andrews, Scotland, in 1999.
When asked about their squad for this Club
Championship, Blake Garnand (#88)
reported that, "all of our guys from
Nationals last year will be here for Worlds,
except for one." This void will be filled by a
recent UCSB Black Tide player. He’s a
"deep-threat guy," as told by Garnand.
Faced with a tough match-up in pool A
against Sockeye (Seattle, WA, USA), he
admitted that they do present a challenge
and "always put together a good team."
Winner of the first two UPA nationals in
1977-78 — and never less than a national
semi-finalist for the years until 1984 (except
1982) — the oldest con-tinuously
competing ultimate team in the world
enjoyed considerable suc-cess in its early
years.The path back into Ultimate’s upper
echelon has been a considerably long and
windy one, however.
The Condor’s give full credit to present
player Steve Dugan, "who single-handedly
kept the Condors together in the difficult
years of the early-to-mid '90s," according to
a profile posted on their website. "Without
Steve, " it also states, "the Condors may not
be here today!"
;^]]
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A teacher residing in Santa Barbara, Steve
has been a team member for 9 years and
counting. "I play because I enjoy the game,
trying to improve, the hard work towards a
goal, the together-ness of the team,
traveling to various places, meeting people,
and the bonds I feel with my teammates,"
he writes in his online ultimate bio.
"I like finding solutions to the chal-lenges
that being a teammate, being a leader, and
being an opponent present." With the skills
and cool heads of Steve Dugan and their
new & veteran players, the Condors appear
poised to make a run at their first ever
WUCC title. Look for these birds to swoop
down and pick off unwary competitors, and
maybe some spectators as well!

Semifinals
Z novin mistrovství jsme ještě jako takovou
malou zajímavost vybrali krátké popisky
o obou semifinálových zápasech v kategorii
Open.

Condors - Sockeye
In the game opening points, Seattle's
Sockeye showed the World they came to
play. Despite the absence of 5 key offensive
players and a lopsided pool play loss to
DoG, the fish returned to the source. With a
15-14 win over San Francisco JAM and
decisions over Canada's Mephisto &
Finland's SOS now behind them, Seattle
came out fired up and trading points with
top US seed, the Santa Barbara Condors. At
3-3, the tightly fought game show-cased
exceptional play and a commit-ment to
flow and sportsmanship.After one close
offensive play on an endzone huck, Condor
Ryan DeAustin (#9) returned to the sideline.
"I was thinkin' about a strip call," he said, in
discussion with teammate Greg Husak
(#83). Greg's answer, "Better not to call
that. It'll come back to you" rang true, as the

Condors went on to take the game and the
coveted berth to finals, 17-8.

DoG - Furious George
While Vancouver and Boston have hardly
met as full teams in the recent past, they
include the most well-known players in the
world. Drawing the most semi-finals fans,
this game was an epic matchup of size,
skill, experience, gamesmanship and
strategy. As the last non-US team left in the
running for Finals, Canada's Furious held on
in the longest game of the round. DoG
narrowly came out ahead to finish a back &
forth first half, fore-shadowing the final
outcome. At 12-10, despite a spectacular
Al-Bob Nichols defensive block to stay in
the game, the last all-star possession from
Fortunat Mueller (#8) to Nathan Wicks (#6)
to Jeremy Seeger (#24) to Jim Parinella
(#88), gave DoG a final score of 13-10 and
once again, a ticket to center stage.

Hawaii 2002

W
WUUCCCC 220
00
022 rree ss ui ůl tt ss

• číslo v závorce znamená nasazení před turnajem, tučně vyznačné
teamy jsou nejvýše se umístivší evropské teamy

Open division:
Condors /USA/
DOG /USA/
Sockeye /USA/
Furious George /Canada/
Sub-Zero /USA/
Electric Pig /USA/
Johnny Bravo /USA/
Bonzi /USA/
JAM /USA/
Buzz Bullets /Japan/
Clapham Ultimate /GB/
Invictus /Canada/
New York /USA/
Feral /Australia/
Mephisto /Canada/
Chevron Action Flash /GB/
Feldrenner /Germany/
Liquidisc /Finland/
Skogshyddan /Sweden/
King Brown /Australia/
Flying Angels /Swiss/
Ragnarok /Dennmark/
Bombers /Japan/
Sipoo Odd Stars /Finland/
Pelpiew /Japan/
Yanomamis /Venezuela/
S. Woodpeckers /Germany/
HUT /Finland/
Team Shark /GB/
GLU /Canada/
RedLights /Holland/
Fluid Druids /GB/
Too Bad /Canada/
Shaka /France/
Tsetse Fly /S. Africa/
Fruehsport 0.2 /Germany/
Caned Butt Able /Singarpore/
Action Men /Australia/
Disco Azteca /Mexico/
Tupa /Taiwan/

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

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

Mixed division:
Donner Party /USA/
Hang Time /USA/
Trigger Hippy /USA/
Blue Ridge Ultimate /USA/
Red Fish Blue Fish /USA/
High Plains Drifters /USA/
Sweet As /New Zeland/
Pukana /New Zeland/
Carnegie /Sweden/
Hana Hou /USA/
Inochi /Japan/
Fingers /Swiss/
Chaos /Canada/
Sumo /Canada/
Chevron Action Flash /GB/
Clac-clac /France/
Persuader /USA/
Idle Hands /Canada/
Otis /USA/
Blue Arse Flies /GB/
Endzonis /Germany/
Holes and Poles /USA/
Ro-Sham-Bo /Canada/
Stenungsund /Sweden/
Force Durian /?/
Kyatoon /Japan/
Copenhagen /Dennmark/
Grin /Canada/
On Air /Japan/
KLO /Canada/
Wanderlust /Australia/
Blue Lotus Sect /?/
Down Underpants /Australia/
Circus on the run /Holland/
Freak Show /Singapore/
Glasnost /Russi-Latvia/
MO /Canada/
Flamingoes /Canada/
SPG -Brazil /Brazil/
Flap /Canada/

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

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

Womens division:
Riot /USA/
Ozone /USA/
Lady Godiva /USA/
Schwa /USA/
Safari /USA/
Fury /USA/
Freya /Australia/
MUD /Japan/
Backhoe /USA/
Seven Green Bottles /Austr./
Lady Condors /USA/
Bliss /GB/
Spirals /Japan/
Fuse /Canada/
Barbarians /Japan/
Naughty Kids /Japan/
Prime /Canada/
Ambush /USA/
Flo /Canada/
Espoo /Finland/
Liberos /Japan/
Discus /Finland/
Urge /Canada/
Las Yanomami /Venezuela/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

/3/
/13/
/1/
/6/
/16/
/7/
/11/
/17/
/18/
/8/
/22/
/4/
/2/
/20/
/15/
/21/
/9/
/23/
/10/
/14/
/19/
/5/
/12/
/24/

Masters division:
KWA /USA/
Skeleton Crew /USA/
Old and in the way /USA/
Chronic /USA/
Vigi /Japan/
Farm Accidents /Canada/
Relics /Canada/
Herniated Disc /USA/
NY Masters /USA/
Cranky /USA/
Alzhammers /USA/
Radical /Swiss/
Old Sag /USA/
Big Bombers /Japan/
Aged to Perfection /Canada/
Pagans /Canada/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

/1/
/5/
/2/
/4/
/12/
/6/
/3/
/7/
/16/
/10/
/13/
/8/
/15/
/9/
/14/
/11/

-- la Paga da Pasta
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Kecy - Hecy
Lída: "Mařko, co jseš?"
Mařka: "Slepičí žaludek."
Lída: "A co z tebe bude?"
Mařka: "Pavlačová drbna."
(..z filmu pro pamětníky)

Atrofované Ruce
Jiří Blahout
Nám. Míru 8
301 00 Plzeň
atrucplzen@centrum.cz
F.U.J.
Marek Holický
Ruprechtická 2277
193 00, Praha 9
marovo@volny.cz

Na přání Vás čtenářů se po delší době
vracíme k rubrice Kecy-Hecy. Vše, co
někde zaslechnete, uvidíte, zažijete nebo
chystáte tady rádi zveřejníme. Víme dobře,
jak chutná poctivej silnej čaj. Příspěvky,
podobající se nápadně ovocnému pytlíku,
nám prosím neposílejte!

www.pragueaccommodations.com/fuj.html

Prague Devils
Jan filandr
KTV FEL CVUT
Technická 2
166 27 Praha 6
prague.devils@email.cz
frisbee.freetekno.cz

> MéPův žebříček přirozené frisbee přitažlivosti:
1. Markéta (PD)
2. Pišča (P7)
3. Úča (PD)
4. Iva (ŽZ)
5. Pípa (Rot. Pot.)
Imaginarní (těžko dosažitelný sen): Katy (FUJ), dříve
Kristina (ŽZ)

Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00, Praha 9
peske@fic.cz
Pražská 7
Martina Zralá
Chodská 4
122 00, Praha 2
p7@seznam.cz
p7.actum.cz

"MéPa (PD) už minimálně 4 turnaje přemlouvá
Markétu (PD), aby s námi spala ve stanu", říká
Kristina (ŽZ). A ještě dodává: "Musela jsem si
někomu postěžovat!".

> Senzační odhalení v Darmstadtu! Na noční party
na turnaji Poolimate v Darmstadtu se vybarvila
další z tajemných postav českého ultimate.
Lucinka (Pd) totiž od 5:30 do 7:00 ráno údajně
………cenzurováno……… a to několikrát.
Nakonec
přede
všemi
na
baru
………cenzurováno……… až se tráva zelenala.
Druhý den dělala, jako by se nic nestalo.

SPLT
Pavel Kolařík
Nad Úpadem 276
149 00, Praha 4
splt@seznam.cz
Terrible Monkeys
David Průcha
Na záhonech 60
141 00, Praha 4
monkeys@email.cz
monkeys.jinak.cz

V souvislosti s ohrožením reprodukčního
potenciálu vlastního týmu Pražská 7 do odvolání
přestává jezdit na veškeré zahraniční turnaje. U
všech ženských členek týmu se projevil syndrom
Norimberk. Dívky rychle ztrácejí zájem o své
původní partnery v domácích týmech a neustále
opakují poznámky o fyzických přednostech
norimberských hráčů v oblasti očí i jinde.

České Budějovice
David Novák
Haškova 20
370 04, České Budějovice
david.novak@cb.ds.mfcr.cz
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Radka a Honza

> Pražská 7 nebude jezdit do Německa na turnaje.

Žlutá Zimnice
Libor Saifrt
U lípy 25
155 00, Praha 5
zlutazim@volny.cz
zz.interbis.cz

;^]]

Bára a Honza

>

Rollníci
Jan Malý
Poznaňská 450
181 00, Praha 8
rollnici@nofuture.cz
frisbee.webpark.cz

Chomutov
Vítek Grigartzik
Sportklub 92
P.O. BOX 20
407 01, Jílové
vit.gri@iol.cz

Gábina a Filip

Silvie a Petr

za 2
2. ligový turnaj, OktoberFest, Ottawa 02,
Kundl, Profil...

Tereza a Libor

Všem novomanželům gratulujeme !!!

Příští Past vyjde na konci listopadu 02. Uzávěrka je 22. 11. 2002.

-- la Paga da Pasta

Název: Oslaveneckej
Pořadatel: oslavenci ( nevíme jestli jsou to všichni pořadatelé,
ale tihle lidé slavili: Libor, Hoky-koky , Kristina, Libčák, Markéta,
Ludis, Wacki)
Ročník: myslíme, že 9.
Datum konání: 13. -14. 7. 2002
Počet týmů: 3 pick up týmy
Počet hřiš a jejich kvalita: jedno hřiště, mírně z kopce, plno
nerovností
Pravidla: každý s každým, kdo prohraje jde na dřevo, 2.
v pořadí rozdělává oheň, vítěz nic nedělá a příjemně se baví
Snídaně: klasika okořeněná domácími buchtičkami a koláčky
Večeře: buřty, saláty, utopenci, nakládaný hermelín nebo
hospoda

Startovné: myslíme, že 50,- na hlavu plus co kdo sní a vypije
Párty: do půlnoci poklidná, spíše ospalá, po půlnoci v režii
oslavování oslavenců a to bu6 u ohně nebo pod stříškou;
výborná muzika a zábava
Pivní závod: není rozhodně třeba
Hra: v sobotu Ultimate a v neděli Pičky
Finále: ohnivé až mrazivě napínavé
Závěr a ceny: ... možnost jen tak posedět, možnost zahrát si
stolní fotbálek a stolní hokejíček, zúčastnit se slavné Regaty
Kačáku a poté zastavení tohoto dravého potoka, možnost
zazpívat si a třeba i zatancovat, možnost jen tak posedět a …
Snad, jen: Málo jídla přes den a celková kvalita pořadatelství ze
strany pořadatelů mírně řečeno a bohužel upadá.

V tomto čísle naleznete:
• WUCC 2002 • CECL • Mnichovice

Vážení sportovci,
přátelé!

Kam za létající
kultůrou

Zemřel “otec” létajícího talíře

Babí léto konečně dorazilo a s ním
i Babí Ultimate, a ty baby
v Ultimate …A kde jsou baby tam
jsou i chlapy. Hustota výskytu
chlapů je potom přímo úměrná
nepřehlédnutelným vlnám šarmu
a kouzlu, které se kolem bab
povalují. Chlapy pak na těchto
vlnách krouží, vyšňoření jako
alegorické vozy, každý na svém
jinak barevném padajícím listu.
A neuděláte nic. Všemi milovaná
sezóna zkrátka hraje své velké
finále.
Po hřištích se jen tak líně povalují
chuchvalce pavoučích sítí a na nich
obratně surfují jejich majitelé, aby
se vyhnuli plastovému létajícímu
nebezpečí. Škoda, že nemáme
také šest, osm a více rukou jako
naši malí společníci,
protože představa
prohození obránce,
který před vámi mává
osmi rukama je
docela zábavná.

• říjen 5-6/2002 /itálie/
BOLOGNA - open + women ult.
info: alejandro_aragon@virgilio.it

• říjen 25-27/2002 /španělsko/
BARCELONA - beach hat ultimate

V Kalifornii zemřel ve věku 78 let vynálezce létajícího
talíře Ed Headrick.
Návrh této hračky či spíše sportovního náčiní
známého pod názvem frisbee, si dal Headrick prvně
patentovat v roce 1965.
Jak uvedl jeho syn, rodina se podřídí přání
zesnulého, aby byl jeho popel zataven do
památečních létajících talířů.
Ty budou rozdány rodině, přátelům a sponzorům,
kteří věnují peníze na budoucí muzeum létajících
talířů.

info: patatasbravas@jazzfree.com

• říjen 26-27/2002 /německo/
VÍDEŇ
info: patatasbravas@jazzfree.com

• říjen 27 nebo 28/2002
PRAHA - HHcup - Strahov
info: prague.devils@email.cz

• listopad 9-10/2002 /německo/
LIPSKO - halový turnaj

Silvestr 02/03
S radostí Vám oznamujeme a zároveň Vás
tímto i zveme na již tradiční FrisbeeSilvestr. Až na téma večera se asi nic
měnit nebude, tzn. že se budeme
neuvěřitelně bavit opět v Malé Kyšici, která
se nachází blizoučko Prahy (asi 20 km), za
stejnou cenu, která činí 600 Kč (a zahrnuje
úplně všechno). Již zmiňované téma bude
vyhlášeno v příští Pasti, která vyjde na
konci listopadu. A pokud je někdo takový,
kdo neví co to přesně znamená spojení
"úplně všechno" ..... ale ne, takový člověk
pochopitelně neexistuje.

Dejf a Carlos

info: www.saxydivers.de

• listopad 02 - duben 02
ZIMNÍ LIGA
info: www.cald.cz
Toto je seznam akcí, které by měly
probíhat v Čechách během halové
sezóny. Přesné termíny těchto akcí ještě
nejsou známy, a tak alespoň
předkládáme přibližně v kterém období,
který turnaj bude.

Hřiště v Roudnici nad Labem, v době, kdy zde měl probíhat
Fujácký turnaj.

Listopad, Prosinec - jeden jednodenní
turnaj každý měsíc v Praze
Leden - Liberec ( Halové Mistrovství
republiky)
Únor - FrisbeerCup (Praha)
Březen: Chomutov a asi turnaj Žluté
Zimnice (Plzeň?)
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Duben - Mladá Boleslav

• Kanadské universitní mistrovství • Indian summer • Lipsko

V tomto čísle naleznete:

Vážení sportovci,
přátelé!

Kam za létající
kultůrou

Dobrá zpráva pro všechny
milovníky dozlatova zbarvených,
měkoučkých, libě vonících
a božsky chutnajících tvarůžků.
Přímo u zdroje, této jedním nenáviděné a druhým milované
pochoutky, v Olomouci, vznikl
frisbee tým. Je to zpráva
čerstvá, nikoli provoněná a uleželá a tak ještě nevíme, s
jakými úmysly tento team vstupuje na českou ultimate scénu.
Jestli si ji podmaní a učiní z ní
něco na způsob Velkomoravské
říše nebo nás pouze navnadí
a dopadne to s nimi stejně, jako
kdysi s pány z Opavy.
Venku je zima a tma, všichni se
doma nudí a tak haly praskají ve
švech. Každý rok nás znovu překvapí až zaskočí, kolik je v
Čechách najednou frisbee nadšenců. A bude hůř. Po vánocích
dostanou skoro všichni naprosto
originální nápad: "Musím začít
pro svoje tělo něco dělat....".
A rychle ho zařadí na přední
místa mezi novoroční předsevzetí.
Budeme rádi, přijedete-li si toto
novoroční předsevzetí zařadit
na 6. Frisbee ples, kam Vás
tímto srdečně zveme.
Tak, spoustu disků pod stromečkem a pěkný frisbee kolotoč
v roce 2003.

•• prosinec 21/2002
Praha - malá opičárna č. 2 - coed
info: monkeys@email.cz

• prosinec 21-22/2002 /německo/
Karlsruhe - x-mas cup 02
info: clemens.birkenhofer@web.de

• leden 18-19/2003
Ústí nad Labem
info: vit.gri@iol.cz

• únor ?/2003 - první nebo druhý víkend
Praha - malá opičárna č. 3
info: monkeys@email.cz

• únor 15-16/2003 /německo/
Berlin - winterflug
info: kontakt@winterflug.org

• březen 01-02/2003 /německo/
Stuttgart
info: ? (možná na ultilinkách)

• březen 08-09/2003
Praha - frisbeercup 03
info: prague.devils@email.cz

• březen 29-30/2003
Plzeň - yellow submarine 03
info: zz@interbis.cz

• duben 12-13/2003
Chomutov - halové mistrovství ČR

Carlos a Dejf

info: cz.ert@email.cz

• duben /velikonoce/2003
Mladá Boleslav - turnaj P7
info: p7@seznam.cz
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CELKEM

ČALD informuje
Zápis ze 16. schůze ČALD
Datum konání schůze: 12.11.2002
Místo: Restaurace U Čámrse
Přítomni: Petr Medek, David Průcha,
Kristina Klímová, Marie Borská
Omluveni: Vít Grigartzik, Luboš Passian
Nepřítomni: Petr Schreiber, Martin Slížek
1) Web ČALD
Zůstáváme u statického webu, pokud
admin nebude schopen dle požadavků
aktualizovat web, bude se řešit dále.
2) Zimní liga
Mistrovství ČR bude na konci zimní sezóny
v Chomutově.
Kalendář:
Leden - Ústí nad Labem (18.-19. 1.)
Únor - zatím nic, zřejmě jednodenní turnaj
pořádaný TM nebo Márou (Fuj)
Březen - Frisbeercup (8.-9. 3.), turnaj Žluté
Zimnice v Plzni (29.-30. 3.)
Duben - Chomutov/Mistrovství ČR (12.4.),
Velikonoční turnaj P7 (19.4)

PAST

6/2002

frisbíjový občasník

3) Hřiště ČALD
Proběhlo jednání a bude další. Správce
čeká na možné dotace od Svazu, nicméně
spolupráce s ČALD je nadále možná
(přispění na obnovu hřiště za určitý počet
hodin v týdnu + 1 víkend v měsíci pro
turnaj). Konkrétní podmínky budou ještě
domluveny. Řeši VG.
4) Nový systém ligy
Nic se neděje, je třeba připomenout týmům,
řeší DP.
5) Ostatní
Video z Havaje - koupíme 1 kopii oficiálního
videa, řeší PS.
Bannery - zjistit stav případně popostrčit,
řeší DP.
Obchodník - nic nového, technické problémy při zařizování potřebného, řeší MB.
Ekonomika - rok uzavře MB, v únoru
oslovíme Lenku Č. Je třeba připravit
rozpočet na rok 2003 - řeší MB.
Další schůze úterý 10.12. v 19.00
Zapsal Méa

Chcete skákat také tak vysoko, ale
nevíte jak na to?
V příští Pasti se to dozvíte.

Ředitelé a Vydavatelé:
dejf & carlos

Redakční rada:
no už zase halová

Redakce děkuje:
všem fotbalovým hřištím
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Jazykové korektury:
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Naše emajlová adresa:
dejfp@email.cz
carluzo@email.cz

Česká Asociace Létajícího Disku
P.O.BOX 199, 160 41, Praha 6
cald@email.cz, www.cald.cz
Co nového najdete na webu cald.cz?
• výsledky 2. ligového kola v Petrovicích
• nová přeložená a úplná pravidla ultimate
• aktualizované informace o teamech
The 2002 WFDF online election has been
completed. We were pleased to have over
half of the eligible members participate (16
of 30). This is the highest percentage in
recent years and is also the first time in
quite a while that every regular, associate
and organizational member is paid up on
dues. The weak link, which would have
helped turnout of course is that we had
very few contested positions. We'll have to
work on that in our reorganization. So, on
to the results:

PRESIDENT: Wright- 16
TREASURER: Heley- 16
TEAM EVENTS CHAIR: Mead- 16
BOARD 1: Griesbaum- 15
BOARD 2: Morooka- 15
BOARD 3: O'Neil and Potts (tied) at 7
each.
One voter erroneously voted for all 4 Board
candidates, voiding his votes in that section
and thus producing the anomaly. We also
had one voter several days late, who
incidentally, voted for both Padi and
Johnathan. So... That's interesting, huh?
Well, what do our bylaws tell us about such
a case? Nothing. We'll need to address that
in the current re-write.
Therefore, the Board is currently considering
the options. We should have some news
on that shortly.
Progress is also being made on the WFDF
reorganization process and we will have an
update for you on that as well.

Předplatné pro ČR a SR:
david průcha
Na záhonech 60
Praha 4, 141 00
Telefén: 241 482 749

Bill Wright- WFDF President
Dan Roddick- WFDF Executive Director

Foto:
dejf /tm/
internet /www/
foto na obálce: víla průcha /tm x pl v čepirohách/

-- la Paga da Pasta
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indian summer 02
Indiánské léto v Kundlu
Bez dlouhých úvodů o srazu,
cestě a jiných peripetiích
začnu psát rovnou o pěkném
turnájku "Indian Summer", na
který jsem vyrazila s F.U.J o
vikendu 21.- 22. 9. Klání se konalo v
malebném městečku blízko Insbrucku,
napravo hory, nalevo hory, počasí až na pár
spršek hodné indiánského léta.
Na soupisce figurovala jména 16
coedových týmů z Německa, Rakouska,
Itálie, Slovenska a Čech, obsazení myslím
více než solidní (viz. výsledková listina).
Náš tým (FUJ) si sice zajistil dostatečné
množství hráčů ženského pohlaví, ale
několik ztrát těsně před odjezdem
zapříčinilo, že nás nakonec bylo celkem jen
9: Mike, David, Nathan, Colin, Petr, Katka +
hostující Alena (Roll.), Jana (SPLT) a já.
Pravidlo turnaje: na lajně pořád 2 žáby.
Herním systémem vás neprovedu příliš
přesně, jelikož nám ženám různá
seskupování a přeskupování lehce zamotají
hlavu, takže jen v náznacích: na začátku 4
skupiny po čtyřech. Po té opět 4 skupiny (2
dolní, 2 horní), hra opět každý s každým,
přičemž se přebírají vzájemné zápasy z
původních skupin. Nakonec jeden křížový
zápas a úplně na nakonec zápas o pořadí.
Přes počáteční sebevědomí a optimismus z
"lehké skupiny" byly naše sobotní úspěchy
nevalné. V prvním zahřívacím zápase jsme
se utkali se SPIN a porazili je 10:2. I přes
jejich poměrně dobře zahranou zónovou
obranu. I my bráníme zónu v kombinaci 42-1 a 3-3-1, jsem trochu zmatená držením
pozice, ale soupeř vždy téměř okamžitě
zahazuje. Jinak mám tenhle týmek fakt
ráda, hlavně asi jako stálici z Whose Baby,
kdy i v časech dávno minulých končíval za
P7.
Druhé utkání je proti Upsadaisy a je pro nás
velkou katastrofou (2:13). Soupeř je rychlý,
v obraně jde dost na tělo. Nedaří se nám
dlouhé náběhy z lajny ani útok "německo",
v obraně nám prochází velké množství
přihrávek zavřenou stranou. Tak v polovině
zápasu rezignujeme na jakékoliv další fígle
a necháváme si doslova a do písmene
naplácat na prdel. Poslední utkání přináší
temperamentní Cus Bolognu, proti které (ač
je to vítěz skupiny) dokážeme hrát líp
(6:11). Vychází "německo" a asi dvakrát
;^]]
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pěkná dlouhá, přesto se přesností přihrávek
soupeřům nemůžeme rovnat. Jedna z
italských dívek je opravdovým "kultem
osobnosti" ve svém týmu. Když je na hřišti,
jde přes ní většina přihrávek a to bez
ohledu na to, zda je lépe či hůře uvolněná.
Nutno říci, že hraje opravdu pěkně,
nezapařuje a rychle běhá, neprudí. Tu
stoprocentní důvěru ostatních spoluhráčů
jsem jí snad vážně záviděla.
Vzhledem k výsledkům z prvního kola
padáme do dolních osmi, za pozdního
odpoledne se utkáváme s Wunderteamem
a prohráváme 9:11. Škoda a víc naše chyby,
než jejich um, což mě přivádí k hlubšímu
zamyšlení nad naším výkonem: hra FUJ,
ačkoliv poznamenána určitými pokusy o
taktické rozmístění hráčů po hřišti, zůstává
přesto pořád velkým chaosem. Mluvím nyní
především o bránění zóny, které spočívá v
rozdělení hráčů na dvě linie a zadního.
Samotné pokrývání prostoru (spojnic, děr

"zámku") se pak děje na základě intuice a
pokřikování posledního, a velmi často ústí
ve shlukování obránců v jednom místě.
Počítání zahajuje nejrychlejší hráč z běhající
trojice. Kdeže je stará dobrá Papáho škola.
Pokud je soupeř jen trochu zkušený, prostě
si počká a po několika přihrávkách na
úrovni proráží chaos a dosahuje bodu. Od
FUJ se v obraně, aZ již zónové či osobní,
můžeme učit především komunikaci, kdy
včasné zahulákání a fyzická zdatnost často
zachrání poziční pochybení. V útoku proti
slabším soupeřům funguje "německý" útok
se 3 nebo 4 handlery vepředu. Často (někdy
až zbytečně) se disk vrhá přes celé hřiště,
opět se spoléhá především na rychlé nohy.
Rovněž si neodpustím několik postřehů o
coedovém uspořádání týmu, když se v
současné době řeší sestava reprezentací:
FUJ, jako i další týmy v české lize, nedokáží
využívat potenciálu žabek, a to ani ve chvíli,
kdy rozdíl ve zkušenostech a fyzické
zdatnosti oproti soupeřkám je propastný.
Při rozehrávce je tak většina holek zvyklá jít
automaticky dozadu. Ve chvíli, když už si
prosadí pozici handlera, mají k dispozici tak
jeden náběh, než se ze zadních pozic
přižene middle "chlapík", který opět
automaticky zůstává na dumpu nebo
neúnavně krouží kolem disku, takže té
holce nezbývá zase nic jiného, než odehrát
a zmizet pryč.
Tím nechci říct, že by na turnaji vzniklo
nějaké velké dusno. Jen bych ráda, aby se
kluci, kteří chtějí hrát v coedu, naučili
opouštět podvědomou strategii: a) holce to
nehodím, b) holce to te[ musím hodit nebo
bude nasraná, c) hodím to radši opatrně, je
to holka. Ze všech těhle věcí pramení
obrovské chyby, způsobuje to, že se třetina
hráčů cítí na hřišti téměř izolována a
především se snižuje výkon týmu jako
celku. Připouštím, že to píšu z "ženského"
pohledu a tudíž o něco dramatičtěji. Jen si
myslím, že je důležité chtít mít v týmu
něžné pohlaví z jiného důvodu něž na
okrasu a dávat mu to alespoň trochu
najevo.
Ale zpět k turnaji. Poklidná párty se koná po
střídmé večeři v takovém velkém baráku,
někdo tančí, venku popíjí bratři Slováci
české
výčepní
lihoviny.
Jediným
překvapením večera je pouze "žraločí útok"
(údajně oblíbená scénka z amerických

kundl/rakousko

frisbee turnajů), o kterou se zaslouží právě
FUJ. Představte si tu situaci: necelé dvě
stovky zemdlených frisbijáků poklidně
večeří ve velkém osvětleném sále. Na
podium vystupuje Colin (FUJ) a říká: "Dámy
a pánové, je mou nemilou povinností vás
upozornit na nebezpečí útoku divokého
zvířete…. bla, bla, bla"… na smluvený
signál vybíhá z postraních dvířek mužské
kvarteto nesoucí na ramenech nahého
Nathana, který má v zadku zaražený disk
(=žraločí ploutev). Obíhají celý sál a mizí
užaslému publiku z dohledu.
Nedělní
ráno
nastupujeme
proti
organizátorům Old Sox a jedná se opět o
příjemnou ranní rozcvičku. Soupeř to
dokáže hrát tak přes 2-3 lepší chlapíky,
jinak jsou slabší, a my vyhráváme 12:8.
Následuje Bradipi, další italský tým a italský
temperament, přesto však o několik úrovní
nižší zkušenosti než Bologna. Dostáváme je
naší prostorovou obranou, oni nás pro
změnu útokem do pasti. Tlačíme disk
pořád podél lainy, žádný dump a swing
(odkud že tohle znám?). Dřeme se jako
koně a úspěšnost takovýchto přihrávek je
kolem 50 %. Opakovaně nevyužíváme
výhody silnějších holek, není kam
naběhnout, u disku se motá klubko 4-5 lidí.
Řešením je dlouhá, která příliš často
nevychází. Jsou rychlí. Nutno říct, že soupeř

hraje na holky asi stejně jako my nedostávají se prakticky k disku. Vyhráváme
10:5.
V pauze sledujeme parádní souboj mezi
letitými zkušenostmi a energií nabitým
mládím: Mir San Mir (Něm.) versus Storm
(SR). Jde o postup do finále. Slováci mají hru
postavenou na svých dvou hvězdách
(Branky, Andrej) a jsou posílení o Jenny a
Roberta z Rakouska.
Mir začíná útokem 3-2-2 a bez ztráty
kytičky skóruje. Slováci po výhozu chybují a
rázem je to 2:0. Až do stavu 3:1 se hraje
bez turn overů. Po té přichází další chyba
Storm - příliš odvážná sekyra na Brankyho,
4:1. Útok Slováků tvoří 3 na rozehrávce
(nejčastěji Jenny, Robert, Andrej), zbylí 4
hráči stojí v ukázkové krátké lajničce. Druhá
holka (MaZa, Maryška) hraje většinou v poli.
Házeč může velmi často volit v jednom
okamžiku ze tří náběhů: dump, náběh z
lainy, náběh na dlouhou. Za stavu 5:2 pro
Mir přichází asi nejdelší bod: Mir útočí tak,
že 4-5 hráčů si disk předává na šířku hřiště,
krátké přihrávky jdou rychle z ruky, dump se
hází prakticky okamžitě. Zbylí dva hráči se
pohybují v poli, nikdy však dále než za
půlkou hřiště, vzniká tak velká koncentrace
hráčů na malém prostoru a volná zóna pro
dlouhý náběh. Toho je využíváno při
sebemenším pochybení obrany (např.
pokusu bránit někde prostor). Bráchové
jsou úžasní, tak jak je známe. Slováci brání
jednu stranu a sráží disk. Robert v zápětí
zahazuje: 6:2.
Slovenský útok zvyšuje bez chyby na 6:3,
přihrávky však jdou, na rozdíl od soupeřů,
méně na jistotu, častěji do soubojů. Další
útok Mir je opět ukázkou trpělivosti a umu
- disk pětkrát změní držení a posouvá se do
poloviny hřiště, následuje over na jedno z
dvojčat,
7:3.
Stormu
se
podaří
rozpohybovat obranu pomocí ho[ a běž,
prohoz do zavřené na Jenny, Ma'ta chytá
bod, 7:4. V dalším bodě Slovákům
"selhává" obrana pasti, snaží se držet
soupeře u postranní čáry a nutit ho k
riskantním přihrávkám do úzkého prostoru,
Mir však disk několikrát přesunou swingem
na druhou stranu, 8:4. Storm opět chybují z
rozehrávky, Andrej s Robertem občas
dokáží hodit úplně zbytečnou parádičku
(trochu mi to připomnělo Chorcheho), trest
přichází hned v zápětí 9:4.
Slovenská strana mění postavení v útoku:

prostředek hřiště je ponechán jednomu
hráči, zbývající 3 v lajně stojí vzadu (tedy 31-3), příliš zbrklý over však chytá jedno z
dvojčat, 10:4. Další bod se konečně podaří
Slovákům dotáhnout dokonce, i když je to
zase o štěstí: Branky vybojoval disk
brilantním chytem do jedné ruky mezi
dvěma obránci, 10:5. Mir se snaží zvýšit
náskok dlouhou přihrávkou, ale kazí. Storm
se dostávají až před zónu, kde nastává
trochu chaos, venku stojí dva, vevnitř běhá
pět lidí, nakonec letí opět over na Brankyho
(proč píšu pořád o něm?). 10:6. Mir San Mir
hrají před zónou klidněji: čtyři venku, 2 v
zóně, jeden nabíhá ze zóny ven…. Zápas
končí před vypršením času 13:7. Za celou
dobu hry jsem napočítala 10 turnoverů
(sedm Storm, tři Mir San Mir). Někdy bych
taky chtěla hrát takhle krásné Ultimate.
Poslední zápas našeho týmu přináší opět
souboj s Wunderteamem, a druhou prohru
8:10. Zase škoda, protože se prodlužuje za
stavu 8:8. Přesto příjemný zápas, bohužel s
těmi stejnými chybami popsanými výše.
Běžíme se osprchovat, abychom stihli
semifinále a mohli fandit Storm. Hrají proti
Cus Bologna. Po rychlém nekompromisním
nástupu Slováků (myslím, že to bylo 6:1) se
Italové konečně probudí a začínají stahovat.
Zápas se prodlužuje a končí pouze o jeden
bod (9:10), a my se můžeme radovat, že
bývalá část naší vlasti obsadila nádherné
třetí místo.

dokončení na následující straně

Kundl 21/22 září 2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mir San Mir /ger/
The Bigez /a/
Storm /sk/
Cus Bologna /ita/
Upsadaisy /a/
Zamperl /ger/
Woodies /ger/
Catchup /a/
Wunderteam /a/

10. F.U.J. /cze/
11. Mucche
12. Bradipi /ita/
13. Team der Lieb
14. Spin /a/
15. Old Sox /a/
16. DreiFlusseDiscount
Spirit of the Game: Storm /sk/

-- la Paga da Pasta
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hh cup 02
Ještě jsem měla nějaké zápisky z finále, ale
nerada bych, aby se z článku stal román,
takže jen stručně: hrají Mir San Mir proti The
Bigez z Rakouska, a nutno říci, že se celý
zápas odehrává pod kontrolou prvně
jmenovaných. The Bigez zkouší útočit
způsobem, který jsem poprvé viděla u
britského Claphamu na EUCC: házeč a dva
hráči úrovni posouvají disk, zbylí čtyři tvoři
druhou řadu, ze které střídavě vybíhají na
dlouhou dozadu a na náběh do středu
hřiště… fyzicky celkem náročné, řekla bych,
dlouhý hod je často srážen. Finále končí
12:8 pro Mir San Mir.
No a pak jsme šli na vyhlášení a tleskali
organizátorům a vítězům a Storm za Spirita,
a ještě úplně nakonec všichni svorně
báječně strávenému víkendu. Děkuji FUJ, že
jsem měla příležitost hostovat v jejich týmu
a po dlouhé pauze si mohla připomenout
atmosféru zahraničního turnaje.
Lenka P7

HH cup2002
Pořadatel: PD
Ročník: jubilejní Desátý
Datum konání: 28.10.2002
Počet hřiš/ a jejich kvalita: 2
hřiště, i přes vlivy počasí
dobré
Pravidla: 40 minut bez
timeoutu
Občerstvení: Bohatý výběr
pití a jídla
Startovné: 10 Kč na hráče
Poturnajová zábava: hospoda Na hrádku
Hra: Pick-up (3 kategorie - začátečník, hráč,
master), 5 týmů po cca devíti až deseti
lidech, každý s každým - čím víc výher, tím
líp. Hlavní roli na turnaji hrálo počasí. Nevím

mark knettig - terrible monkeys :)

jak vy, ale já zatím nejsem s větrem moc
dobrý kamarád. Já jsem prostě ve větru
nehodil skoro nic (dokonce ani over :), za
což jsem si vysloužil pochvalu od Tomáška
:), ale nebyl jsem sám. Protože opravdu
hodně foukalo a místy i pršelo, viděl jsem
asi jenom dva nebo tři hráče, kteří házeli i
přes občasná zaváhání ve větru s jistotou.
Při našem prvním zápase foukalo tak, že
obě družstva začala hrát novou variantu
ho[ a běž, totiž ho[ co nejdál a běž bránit.
Stejně jsme hráli i v dalším utkání. Potom se
náhle vyjasnilo, vítr se trošku utišil a hra se
začela podobat frisbee. Díky vysokému
nasazení všech členů teamu jsme zbývající
dvě (stejně jako dvě první) utkání vyhráli a
stali se tak vítězi.
Krátký postřeh: o síle větru (nebo
neschopnosti v něm hrát) vypovídá i na
frisbee kuriózní skóre 3:1 z prvního (ne
našeho) zápasu. Tipnu si, že procento
pokažených hodů (ve větru)ze všech
zápasů by mohlo být někde nad 60%..
Můj dojem: hrálo se mi dobře, škoda jen
toho počasí ráno. Už aby byl další turnaj…
Frankie PD
Složení teamů:
Jednička - Lenka, Libča, Mé[a, Radek
Růžička, Honza Havel, Kuželík, Petra (ŽZ),
Gábina, Michal Ševčenko, Tomáš Řehoř,
Jana (SPLT)
Dvojka - Iva, Petr S., Pepa, Douglas, Honza
Šolta, Vašek (P7), Klára, Markéta (PD),
Standa Vacek, Filip (TM), Pája
Trojka - Maruška, Papá, Kačer, Aleš, Pedro,
Jirka (ŽZ), Katka (fuj), Hanke, Martin
Labourek, Béda, Monika
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-- la Paga da Pasta

Čtyřka - Kristina, Tomášek, Franta, Karel, Jiří
Blahout, Štěpán, Silvie, Zuzka, Vencenz
Hilbert, Mary, Holt
Pětka - JíZa, Carlos, David (fuj), Lukáš Filandr,
RáZa, Ivánek, Jana (p7), Markéta (fuj), Kuba
Oláh, Tomáš Radil
ČAU,
díky všem účastníkům HHcupu za překonání
obtížného počasí a větru, za bleskovou akci
při záchraně LENKY a také za dary, kterými
jste obšZastnili chudého pedagoga.
Důležitá věc: u někoho leží 16 kuželů
staršího typu /nedělené/, které jsem
někomu zapůjčil a ztratil přehled. Používal
jsem je téměř deset let, tak mi je prosím
vraZte nebo budu dlouho plakat.
Díky za snahu Papá
výsledky HH cupu
jednička
jednička
jednička
jednička
dvojka
dvojka
dvojka
trojka
trojka
čtyřka

3-1
5-4
4-5
7-4
5-4
5-8
6-7
4-7
7-3
9-4

dvojka
trojka
čtyřka
pětka
trojka
čtyřka
pětka
čtyřka
pětka
pětka

Praha 28. říjen 2002
played won goal+ goal- diff

1. čtyřka

4

4

29

17 +12

2. jednička

4

3

19

14

+5

3. dvojka

4

1

17

22

-5

4. trojka

4

1

19

19

0

5. pětka

4

1

18

29

-11

draftová liga 03
Imagine, for a minute, that
you'd never played ultimate.
One day, a cool friend of
yours says, "Hey, you should
play ultimate in this new
league this spring!" You ask, "What's
Ultimate?", and she describes how much
fun it is to run around and throw the frisbee
and hang out with frisbee people. "But I
can't throw a frisbee!" you protest, "I'm not
an athlete!" "It doesn't matter!" she
exclaims, "It's fun, and this league is
especially for beginners, so don't worry!"
So, you to sign up. You fill out a short form
and give her a couple of hundred crowns,
and a few weeks later…
When you show up at the field, you see
lots of people throwing frisbees. You find
your team - they're very friendly - and meet
your captain, who gives you your own tshirt and copy of the playing schedule:
you'll play once a week together for the
next two months. For a few minutes you
throw a frisbee back and forth with one of
the experienced players - he's really nice
and shows you how hold the frisbee and
throw a forehand - and then you're on the
field playing! At first, you're really nervous,
because you don't know when or where to
run, and it seems like you drop the 'bee
every time someone throws it to you… but
then you see how relaxed everyone is and
how they take you aside to explain things,
and you start to have a good time. After
playing for an hour or so, everyone heads
to a pub nearby, and you have a few beers

and hang out with your team.
You like it. In fact, after a few weeks, you
like it so much that when of your friends on
the team asks you to join his league team,
you say "Yes!"
Sounds cool, huh? Well, back to reality.
You already play frisbee and have friends
that play and know how much fun it is. No,
in this story, you are the other people - the
friend that invites the new player, the
helpful captain, the teammate who
demonstrates how to throw - that make the
beginner feel welcome and show how fun
ultimate can be.
And I do mean YOU. This is not a case
where having played for 5 years is an
advantage (it can actually work against you,
if you get too caught up in politics or
wanting to win). People who have just
learned are often the best at finding new
players.
And I realize it means a sacrifice. It's not
easy to get friends to join the draft league
(but won't it be fun once they do?) You
might not want to help teach beginners
(but you were a beginner once too!) Your
friendship league team might have to hold
less practices during the draft league, so
that more of you can play in it (but if your
league team has lots of players in the
league, then they will be able to ask more
players to join your team!)
But, in my opinion, YOU playing in the draft
league is the most important thing you can
do for Czech ultimate. New players are our
future. Without them, we can't have

worlds-quality traveling teams, women's
teams, dozens of league teams, relaxedand-barefoot pick-up ultimate, or even exist
at all… but if we want to get, we have to
GIVE! Give your time this spring. Invite
people to play. Sign up yourself. Be
welcoming to new players and help them
learn. Have a beer with them after the
game. I know it's tough job, but YOU'RE the
one to do it!

What is this Draft League,
anyway?
Well, the main point is for beginners to
have fun, and learn to play ultimate. It will
be a "draft" league because all the teams
will be as even as possible. Everyone will
fill out a form and rate themselves on a
scale from 1-5, and each team will have
about the same number of players of each
level. This really helps new players
because all the teams will have a lot of
beginners like them, so they feel more
comfortable and get more playing time.
In the winter you'll get a form that you and
your friends can fill out. After the forms are
collected, the organizers will then hold a
"draft" and pick all the teams. When the
league starts, your team will have a game
once a week for about two months. It will
be in the evening during the week on a
field (hopefully) near the center of Prague.
At the first game, the captain will give you
your own T-shirt and copy of the schedule.
Everyone will all introduce themselves,
throw the 'bee around for a few minutes,
and then play! The games will be relaxed
- no stall count - and focused on the new
players. Throw to them, explain the rules,
encourage them… you know, be a cool
ultimate player!
Games should last about an hour, and after
that most people will probably head to a
pub. At the end of the season, there will be
a 1-day final draft league tournament in
Prague.
Bryn
Poznámka redakce: v současné době se hledá osoba,
která by se organizování Draftové ligy ujala. Pokud se
nikdo nenajde, bohužel se Draftová liga neuskuteční.
Kdyby se někdo z Vás chtěl tohoto projektu účastnit
jako organizátor, nechF se prosím ozve Čald
(cald@email.cz).
-- la Paga da Pasta
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prague devils
Markéta Šoutová
Jak jsi se k Ultimate dostala, kdy to bylo
a proč Prague Devils?
S Ultimate mě seznámila před dvěma lety
kamarádka Zuzka Koloušková, tou dobou
členka Žluté Zimnice. Tenkrát jsem vůbec
nechápala, jak to může někoho bavit.
Potom začal hrát Honza a přivedl mě na pár
turnajů, mj. na EUCC, kde mě hra naprosto
uchvátila. To, že hraju za Prague Devils, je
zásluha Médi s Tomáškem, kteří mě loni na
Interflugu přemluvili, aZ to taky zkusím.
Vstoupila jsi do prostředí Ultimate s
nějakou předchozí sportovní zkušeností?
Které sporty jsou ti blízké?
Předtím jsem několik let jezdila na koni. Na
to te[ bohužel nemám moc času ani
peněz. V zimě je to hlavně snowboard.
Co ti dělá v Ultimate největší problémy?
Vůbec si nevím rady na pozici handlera. Je
úplně jedno, jestli jsem to třeba hodinu
předtím trénovala.
Kolik dní v týdnu trávíš trénováním?
Dvakrát týdně trénuji s Devils. Te[ chodím
na tréninky ještě k Opicím.
Kdo vede tréninky PD a jak vypadají?
Máme tři trenéry: Marušku, Papáho a
Tomáška. Do haly nás chodí poměrně
hodně. Tomášek mívá na starosti jednu
polovinu, Maruška druhou. Házíme,
drilujeme, běháme, na konci hrajeme.
A co Papá - zakladatel týmu, dlouholetý
trenér, otec Ultimate v Čechách - jaká je
jeho pozice v týmu dnes? Občasný hráč,
trenér, poradce? Není škoda, že už se
Devilům tolik nevěnuje?
Já myslím, že se týmu věnuje pořád docela
dost. Jezdí na turnaje, chodí na tréninky,
pomáhá s přípravou.
Jaký máš názor na navrhované změny
;^]]
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Markéta Šoutová (25) je na první pohled docela normální osoba. Po gymnáziu
nastoupila ke studiu cestovního ruchu, po jehož ukončení odjela do Ženevy jako aupair. Práci v cestovní kanceláři přerušila, aby se mohla věnovat mateřským
povinnostem. Ani její záliby nejsou ničím ojedinělým. Má ráda knihy a film. V hudbě
se také dost slušně orientuje. Je velmi společenská a ve společnosti oblíbená
(některými jedinci dokonce stavěná na první příčku v žebříčku popularity). Pravda, nejí
maso, ale i to je dnes jev poměrně rozšířený, zejména mezi mladými lidmi. Ale přeci
jenom je tu něco, co zavání přinejmenším podivínstvím. Markéta se už dva roky
paktuje s Náblem! Schází se s ním na pravidelných seancích, naslouchá jeho intrikám
a na veřejnosti je bezostyšně praktikuje. Dávejte si na to pozor!

systému české ligy? Myslíš, že má
draftová liga nějakou šanci na úspěch?
Ty by ses do ní přihlásila?
Já bych byla pro jeden nebo dva kvalifikační
turnaje a jeden finálový. Do draftové ligy se
přihlásím určitě.
V létě jsi se zúčastnila mistrovství
střední Evropy. Jak se ti hrálo v ženském
týmu? Jsi pro založení ženské kategorie?
Myslím, že se nám hrálo dobře všem. Určitě
bych byla pro založení ženské kategorie, i
když myslím, že to je v Čechách zatím v
nedohlednu. Možná na halovou sezónu by
holek bylo dost.

Máš pocit, že zkušená hráčka se prosadí
snadno, nebo že ženy to mají ve
smíšených týmech apriori těžké?
Narazila jsi někdy na tento problém ve
svém týmu?
Ty nejlepší to mají samozřejmě mnohem
snazší, ale podle mě to záleží spíše na
jednotlivých týmech. Já osobně se za
zkušenou hráčku nepovažuju, přesto jsem
se v Devils nikdy znevýhodněná necítila.
Dokážeš si prosadit svou? TeD nemám
na mysli sport.
Myslím si to.
Jak se ti daří skloubit své aktivity s rolí
matky?
Daří se mi to především díky rodičům a
bratrovi, kteří jsou ochotni hlídat prakticky
kdykoliv. Lauru brát na turnaje moc nechci.
Myslím, že by ji to moc nebavilo.
Nestane se z Laury jednou frisbee
hráčka?
Uvidíme.
Co děláš, když zrovna neplníš své
mateřské povinnosti a nehraješ
Ultimate?
Te[ hlavně dělám autoškolu a hledám
práci. Ráda bych chodila víc do kina a do
divadla.
Co pro tebe představuje Spirit of the
Game? Hraješ podle těchto zásad?
Úcta k soupeři, fair-play. Není to o vítězství
za každou cenu. Samozřejmě se snažím
podle toho hrát.
Co si slibuješ od nadcházející sezóny?
Přihlásíš se k Brynovi do reprezentace?
Doufám, že se budu i nadále zlepšovat.
Podle toho se asi rozhodnu, jestli má vůbec
smysl se k Brynovi hlásit.
díky za rozhovor Katy

rakouské mistrovství 02
Vídeň
Název: The Austrian Open
Ultimate Frisbee Championships 2002
Pořadatel: Thebigez
Ročník: ???
Datum konání: 26. - 27. 10. 2002
Počet týmů: 15
Počet hřiš/ a jejich kvalita: Velký areál,
velmi dobré zázemí a sociální zařízení.
4 hřiště - dvě hodně kvalitní, druhá dvě
poněkud blátivá a více vystavená větru.
Pravidla: Hra 35 min, po konci časového
limitu se dohrál bod + cap 2 v každém
případě.
Vyhrál ten, kdo první dosáhl tohoto bodu.
4 skupiny - každý s každým, první dva týmy
z každé skupiny vytvořili dvě horní skupiny,
poslední dva z každé skupiny vytvořili dvě
spodní. Výsledky zápasů z úvodní skupiny,
se převedly i do této vyšší skupiny. Dva
první týmy postoupily do semifinále, kde
hrál první x druhému ze druhé skupiny
a naopak. Vítězové postoupili do finále.
Obdobně fungoval systém i pro spodní
skupiny.
Snídaně a občerstvení přes den: Bufet
v areálu, snídaně v neděli ráno.
Večeře: Ve vlastní režii, zamluvená
restaurace.
Startovné: 80 euro za tým + 6 euro za
osobu.
Party: Zepte te se Pedra, nebo Petra :)
Pivní závod: nebyl
Hra: Dva české týmy - F.U.J a Temelin
HotNukes. Nás bylo dohromady asi 12,
většinou F.U.J. + hosté (4). V sobotu jsme
poměrně v poklidu vyhráli svou skupinu
a postoupili tak do horní "čtvrtfinálové"
skupiny. Byl dost silný vítr, který ztěžoval
přihrávku. To se naplno projevilo v
1. zápase čtvrtfinálové skupiny proti Mental
Discorders. Celý zápas byl vyrovnaný
a tahali jsme se o každý bod. Bohužel nás

nakonec udolali 8:6. V neděli ráno přestalo
foukat, téměř, hráli jsme proti Thebigez 2,
ač někteří z nás byli po párty, jsme je
udolali. Naší úspěšnou strategií bylo: poslat
dlouhou a pak je těsnou osobní obranou
donutit k chybě (15:4). Mental Discorders
prohráli poslední zápas proti Upsa Daisy.
Tím se posunuli až na druhé místo a my
jsme šli do semifinále z prvního místa. Proti
Upsa Daisy jsme hráli již v sobotu, a vyhráli,
tento výsledek se nám proto započítával
i do této čtvrtfinálové skupiny.
V semifinále jsme narazili, pro mě do té
doby neznámé, Flugsaurier a pustili jsme se
do nich. Bohužel vítr nás opět přišel
povzbudit, zkoušeli jsme zónovou obranu.
Prolomili nás a tak jsme opět přešli na
osobní. Tento zápas byl pravděpodobně
naším nejslabším výkonem, dělali jsme
naprosto základní chyby. Tím myslím, že
jsme upustili zcela jednoduché disky, aniž
by nás k tomu tlačila soupeřova obrana.
Flugsaurier byli v tomto zápase lepší
a jistější, proto si zasloužili vyhrát (5:7).
Ve druhém semifinále Mental Discorders
prohráli s Thebigez 1. A tak se plánované
Česko - Slovenské finále nekonalo. Zahráli
jsme si "pouze" o třetí místo.
Tento zápas začal naprosto odlišně od toho
ve skupině. Ačkoliv fučel stejně silný vítr, tak
jsme se vyvarovali zbytečných chyb,
narozdíl od Mentálů, kteří dost spoléhali na
souhru mezi Chorchem a Latsem. Možná
ztratili trochu motivaci po prohraném
semifinále a tak při konci časového limitu
jsme vedli 4:1. Hrálo se tedy do 6 bodů.
Slováci se ještě dokázali vzchopit a dát
nám tři body, ale vítězství jsme si urvat
nenechali (6:4).
Finále: Thebigez vs. Flugsaurier. Finále bylo
zcela v režii Thebigez. Většinu času hráli
zónu, zámek byl poměrně děravý, ale ty
mezery velmi dobře zaplňovali středi, kteří
hráli velmi dobře prostorově. Proto nebylo
až tak těžké prohodit zámek, ale ten disk
nemusel a často ani nedoletěl k nabíhajícímu. Flugsaurier se soustředili spíš na
osobní obranu a povedlo se jim ubránit pár
disků v zóně. Ale proti Thebigez to bylo
příliš málo.
Závěr a ceny: Na závěr Jakob předvedl
žraloka, po jeho zneškodnění již nic
nepřekáželo
somotnému
vyhlášení
výsledků.
Tomášek

Vídeň 26/27 říjen 2002
1. thebigez
2. Flugsaurier

3. F. U. J.
4. Mental Discorders
5. thebigez II
6. Wunderteam
7. Storm
8. upsadaisy
9. Hallodigaze?
10. Winona Raiders
11. Spin
12. Catchup
13. thebigez III

14. Temelín hot nukes
15. Luftwaffe 175

-- la Paga da Pasta
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canadian university
Story of my crazy
ultimate life
So here is the story of my
crazy ultimate life the past
few days, I think that it is a
great representation of what
the great Canadian ultimate
scene is like. It all started when…
My return from the Czech Republic was a
whirlwind of activity, however I quickly
lapsed into the old routine of organizing
ultimate frisbee activities, being back at
school I started hanging out with my
university buddies again. Incidentally this is
the same group of guys with whom I have
played ultimate frisbee with for the past 4
years or so and many of us were hungry
after a disappointing outcome in Ottawa,
not even mentioning last years loss in the
university finals, so we were hungry for a
shot at the Canadian University Ultimate
Championships. We started practicing
almost immediately, twice a week, with
physical training in between and recruiting
athletes like crazy. It was pretty intense
preparation squeezed into about 6 short
weeks, and trying to improve personally
and yet develop the talent that we have
summoned from Edmonton's ultimate
scene is not an easy task.
In the between school and practicing, I had
a chance to hit a few more tournaments
and the trips were absolutely epic. One
tournament was a part of the UPA
championship series, a mere 14hr drive and
just outside of Salt Lake City, Utah. I was
playing in the Open Division.
The
tournament was a new experience for me,
and I played with the 2nd best team in
Canada (Invictus) which was sweet.
However I wasn't friends with my
teammates (meaning they were a bunch of
dicks) and although the ultimate was one
of the highest levels I have played, I
discovered that the team you are playing
with is very, very important. True to any
tournament I have been to, the atmosphere
around it was a riot, and thankfully some of
the Idaho boys took me under their wings,
the Saturday party turned out to be a
college keg party (straight outta the
movies). The other tournament I played in
;^]]
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was in late September, the Ultimate High
Fest (need I say more) and it was a really
solid competitive coed tournament. This
tournament is unique to the west, a true hill
billy tournament of 30 teams or so, all
levels of ultimate, complete with camping,
and all kinds of crazy field food (bagels,
hard boiled eggs, chicken salad sandwiches
and more). This tournament was an
amazing way to rejoin the ultimate scene
out here in western Canada, and staying up
late rehashing the stories of the summer
was so great.

Thankfully, this went on in the background
when compared to the team I was living
and dying with, and in the meantime we
made the cuts to the university team,
trimmed our team down to a tight group of
15 men and called ourselves BULL.
Practicing set plays was important to us,
however we focussed on practicing them in
"game" situations, scrimmaging hard with a
whole play book, enforcing discipline with
the frisbee but not discouraging flow in the
offense and improvisation. Difficult to do
with less experienced players, I found that
this benefited the players who have already
played for a little while. Our team was a
mix of vets, rookies and some young
phenoms, making it for a great crew and
we bonded together somehow out in
Edmonton's "Letna" during layout practice
and just fooling around.
The big tournament comes up fast after
only 6 weeks of practice, and before I knew

it I piled into a minivan (actually THE supervan, complete with mattresses and TV/VCR
to make a 13 hr drive shorter). We left on
a crisp Thursday morning in Edmonton, a
warm 10 degrees and drove head on into
an 8-hr snowstorm almost right away. The
storm was actually really scary, I could
barely imagine playing ultimate in 5 cm of
blizzard conditions, but miraculously it
cleared up about an hour before Winnipeg
(also known as Winterpeg). Thursday night
was captains meeting and some trash
talking with some of the other teams, but
more importantly I got a chance to meet up
with some old friends (sadly I never met up
with Brady). The tournament was smaller
than I expected (look on a map of Canada
for Winnipeg and you'll see why) with only
14 university teams entered, and the
women's division was cancelled due to
lack of teams. One of the greatest things of
the whole tournament was that all of BULL
stayed at my good friends house spread
across the floors everywhere, and I barely
got some sleep before it was time to play
(9 am start) in a few cm of snow and cold
as shit.
Our second game was a defining moment
for our team, we were facing a strong
eastern university (Queens) and went down
13-8 just as soft cap was called. Things
looked very bleak, but we battled for four
straight points and built some confidence to
13-12, we were rolling high and Queens
couldn't stop us (no timeouts in soft cap).
We still had trouble getting the lead, but
were able to snatch a 15-14 victory and
absolutely went ballistic. From there the
top seed was ours, we defeated the
returning champions easily and walked
through an easy quarter finals. It was the
perfect situation, all my plans and dreams
and hopes were coming together, and the
Saturday party was just starting to warm up
when we showed up. The place started
jumping when our rivals from Vancouver
challenged us to a boat race (beer race) to
which we quickly agreed. (The rules of a
Canadian boat race are: everyone has two
beers in front of them and facing the other
team in a line at a table and the beer is
drank down the line and back to the start,
one beer per direction). The entire party
stopped for the race, I personally was the

championships 2002
third man from the start, and the crowd
erupted when we proceeded to show UBC
what was the real deal. Incidentally, our
women's team also boat raced - they
challenged a men's team and beat them!
Needless to say my school won the party
as we danced all through the night to some
swinging DJ grooves. However, this brought
championship day much too quickly, and I
was forced to rely on my healing power I
had learned from some brave monkeys to
recharge my batteries for semis and finals.
The semifinals started tough, but as I have
now seen many times in my career (on the
receiving end however) the start was not
indicative of the whole game. Tied at 4 we
took a timeout, and we knew we had them
where we wanted them. Quickly the score
was 11-4 and we easily went into the
finals. Once again we were destined to see
our greatest rivals whom we just barely
beat. This was it, our shot at a Canadian
championship! The team was pumped,
perhaps too much, and we came out really
tight, dropping quickly to 6-1 when we
faced a tough zone. It really hurt but we
were still confident that we could do it with
a little blood and sweat (literally bloody, the

ground was rock hard frozen which scraped
us up badly). Amazingly we drew it back to
6-5 but then catastrophically dropped the
next 3 points and Queen went on to win
15-10. It was disheartening, but still I have
a little inner smile knowing we had the
most fun from all the teams, formed such a
great team bond and personally I played
with more intensity than ever before. Oh
right I almost forgot our epic trip home, the
van broke down at 5 am and I was stuck in
small town Alberta for another 17 hours. I
have never returned home so completely
exhausted, thrilled, disappointed, and
excited from a tournament, thus far this
experience was the most enjoyable
ultimate tournaments I have ever been too,
doubled by the effort and care and thought
that went into it beforehand. It is so
different from ultimate in Czech and yet so
similar. The play style is more aggressive
(i.e. more layouts but also more fouls) but
on the majority it is pretty similar, the party
still rocked, the people were still great and
the memories were full due to severe lack
of sleep.
Thus ends another year of ultimate Frisbee
for me, I missed a great tournament out on

Vancouver Island where everyone plays in
Halloween costumes, but that was about it.
Strange how it gets in your blood and I
would do almost anything to take off for a
weekend of ultimate over doing work any
day, even if it turns out to be a 24-hr drive.
One thing that I have noticed from my
travels is that young people are the same
everywhere in the world, and that is
especially true for ultimate. This makes it
an excellent way to travel and meet new
people from all around the earth, people
that are just like me, people who love
having fun and do something that they love
requesting nothing in return (rare thing
nowadays), allowing one to see a persons
true colors. Anyways, winter has arrived
here, we just got 5cm of snow, and we
start our indoor league in early November,
we have rented out a whole 200m indoor
track two nights a week (alas there are no
indoor tournaments to go to). I also
wanted to say that my past summer
playing with you all was an experience I
will be hard pressed to top but I will
certainly try. However, now that you have
tasted some Candian ultimate you should
come over to get a full meal…
Markie

-- la Paga da Pasta
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lipsko 2002
Lipsko
Název: Novemberfog 2002
Pořadatel: Saxy Divers Leipzig
Datum konání: 9./10. 11. 02
Počet týmů: 10 (Dva české - Prague Devils,
Žlutá Zimnice)
Počet hřiš/ a kvalita: jedna průměrně
velká hala, menší prostor na rozhazování
oddělený od hrací plochy sítí, slušné zázemí
a jediná nevýhoda - nosná lana pro
oddělovací sítě ve vzdálenosti asi 10m po
celé délce tělocvičny
Pravidla: bez bodového limitu,po skončení
času tři přihrávky, remíza možná, zápasy
byly dlouhé 23min. v sobotu a 25min v
neděli, u finále remíza možná nebyla a
proto se dohrával celý poslední bod a dále
náhlá smrt
Hrací systém: sobota - dvě skupiny po pěti
týmech, neděle - dle pořadí ve skupinách
se hrály tři zápasy: 1a s 2b,3b,4b;2a s
1b,2b,3b;3a s 1b,2b,5b;4a s 1b,4b,5b; 5a s
3b,4b,5b a obdobně i v druhé skupině
Snídaně a obšerstvení přes den: pestrá
snídaně, dostatek ovoce, během turnaje
bylo dostupné občerstvení (vafle, toasty,
dorty a pití) za velice příjemné ceny
Večeře: na vlastní triko (hledání i placení)
Startovné: 12 euro/hráč
Párty: v tanečním klubu, s německým
pivem a ozvučením všeho druhu
Pivní závod: Na párty jsem byl sice velmi
krátce, ale myslím, že nebyl
Ceny: První tři místa byla ohodnocena
různými druhy německých lahvových piv
Závěr: dle mého dojmu to turnaj pro
nováčky, ale věřte, že úplně jiné nováčky
než u nás, organizační stránka turnaje
výrazně pokulhávala (bez kapitánského
meetingu, nepřipravenost na mé dotazy
Lipsko 9/10 listopad 2002
1. Endzonis

2. Prague Devils
3. Discipuli (Berlin)
4. Jena Paradisco
5. Hallunken (Halle)
6. Rotatoes Potatoes (Braunschweig)
7. Ars Ludendi (Darmstadt)
8. Saxy Divers

9. Yellow Fever
10. Funatics (Hannover)

Spirit: Yellow Fever
;^]]
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ohledně hracího systému, změna pravidel
den před turnajem a uživatelsky nepříjemný
časový hramonogram sobotního večera.
Lukáš (PD)

Zprávy z hořší
společnosti...
Takže v již zmiňovaném
termínu se konal pro nás (ŽZ),
ale i jiné (PD) první halový
turnaj sezóny. Vyrazili jsme
tam v celkem solidní sestavě
(KAčerr, Libor, Jirk@, Ivan, Fíbí,
Iva, Petva) a byli zvědavi na to, jak na tom
budou naši soupeři. (Sestava PD: Tomášek,
Medvěd, Aleš, Franta, Pedro, Lukáš, Kristína,
Maruška, Markéta). Cesta proběhla celkem
bez problému, až na pár drobností
(například, v Medvědove plánku z internetu
rozhodně nebyly ty správný ulice a nebo se
aspoň jinak jmenovaly), takže do spací haly
v pátek jsme dorazili v pořádku (jak ŽZ, tak
PD). Ve spací hale byla ovšem taková kláda,
že to celkem špatne nesli nejen ti, co si s
sebou přivezli rýmičku a batoh plnej
brufenu (Kačerr), ale i ti, kteří byli podle
všeho úplně zdraví .... prostě topení
netopilo, okna větraly a venku bylo pod
nulou .....
Nicméně možná i díky klimatickejm
podmínkám v spací hale jsme ráno všichni
celkem brzo vstali a vyrazili do hrací haly na
snídani a hru .... cestou opět došlo k
mírným zmatkům, ale výsledkem bylo jen
to, že některá auta nejela 5 minut, ale
dvacet. Snídaně nebyla podle mně na
německý poměry nijak zvláštní, nicméně
všeho bylo dost a nikomu nic nechybělo.
První z českejch týmů se do hry zapojily

PDčka a hned na úvod předvedly asi svůj
nejhorší výkon a s relativně slabým
soupeřem byli rádi za remízu (8:8?). Pak
jsme šli do hry my a v suchym tričku (kromě
mě, páč brufen je brufen a v rámci aspoň
trochu léčení jsem nastoupil v dlouhym
rukávu pod dresem) jsme vyhráli 8:6. Ještě
podotknu, že to bylo první představení
našich nádherných, luxusních, kvalitních
atd. .... dresů .... (doufám, že tu kráásu
nezničíme necitlivým potiskem). Poté
následovala asi dvouhodinová pauza
vyplněná dokončením snídaně .... mezitím
PDčka odehrály svůj další zápas, kde
nejprve hráli božsky, pak fakt špatně, ale
každopádně to stačilo na jasné vítězství.
Náš další zápas byl proti Endzonis. Zápas to
byl podle výsledku celkem vyrovnaný (9:6)

novemberfog
a v polovině zápasu to dokonce snad bylo
i 5:4 pro E., ale E. měli zápas celou dobu
pod kontrolou a nepřipustili překvapení. PD
mezitím někoho porazili v zápase, který
mne asi nezaujal nebo jsem na to nemel
čas nebo mi bylo blbe. Náš další zápas se
odehrál ve stejném duchu jako zápas s E..
Hráli jsme s Discipuli, kteří hned na začátku
získali asi tříbodový náskok, který udrželi až
do konce. Ne, že by to pro ně bylo úplně
snadný, ale rozhodně nemuseli ukázat
všechny svoje schopnosti. Před naším
posledním zápasem s Hallunkenem
odehráli svůj poslední zápas PD a byli v
situaci, že bu[ vyhrajou a budou první ve
skupině nebo prohrajou a budou nejspíš
třetí, nicméně to bylo bez problému a
vyhráli jasně (tuším, že něco jako 12:5) a
vyhráli skupinu. My jsme do zápasu s
Hallunkenem šli s tím, že v předchozích
dvou zápasech nám o nic nešlo, ale te[, že
chceme a můžeme vyhrát. V důsledku toho,
že jsme opravdu chtěli vyhrát ,došlo v
průběhu zápasu snad vůbec poprvé na
turnaji !! k mírným rozepřím v týmu.
Nicméně jsme odehráli vyrovnanou partii,
ve které jsme bohužel nezvládli část mezi
zhruba 4.-10. minutou, kdy jsme z vedení
2-0 prohrávali 2-4 a po přetahované až do
konce prohráli o bod (8:9). Poslední náš
bod byl na poslední přihrávku (Ivan házel
over) a jak se později ukázalo, rozhodl o
našem 3. místě ve skupině.
Párty jsem se nezúčastnil, protože mi
nebylo nejlíp, takže k tomu nic neřeknu.
Pokud někdo nutně potřebuje bližší
informace, aZ se zeptá Tomáška a Pedra
(PD).
Mám pocit, že protože už na to byli všichni
připravený, tak spánek ze soboty na neděli
většina lidí zvládla lépe než z pátku na
sobotu, a i cestu už jsme znali, takže ráno
bylo úplně bezproblémové (kromě dvou
výše zmíněných výjimek z PD). Hráli jsme
asi třetí zápas proti týmu, se kterým PD v
sobotu remizovali a po 15ti minutách jsme
vedli 8:2, pak jsme se lehce zasekli, ale
soupeř házel furt disky na zem, takže
dokázal stáhnout jen na 8:5. Další náš
zápas s Ars Ludendi, kteří skončili ve
skupině poslední jsme chtěli vyhrát a zajistit
si nějaký solidní umístění, ale bohužel jsme
začli hodně chybovat (poté se i trochu
hádat) a celou dobu jsme tahali za kratší
konec. Prohráli jsme tuším 6:9 a já osobně

vinu dávám obecně slabší kondici našich
hráčů. Další zápas (náš poslední) jsme
odehráli s PD a kromě spousty
nevynucených chyb v obraně i v útoku
(pramenících z toho, že už nám
pravděpodobně docházely síly a PDčka jich
měly na rozdávání a jezdili jako draci) jsme
toho moc nepředvedli a po jasným průběhu
prohráli 4:12.
Ještě k PDčkům, pdčka druhý den ráno
nepředvedly nic moc, ale stačilo to na
vítězství nevím nad kým. Druhý jejich zápas
byl zatím jejich nejdůležitější, protože v
něm hrály s Discipuli o finále. PDčka měly
ještě před zápasem trochu štěstí (protože
spilmachr D. si při nějaký příležitosti roztrh
prst a běhal tam po hale s rukou nad
hlavou a prstem v hajzlpapíru, k utkání ale
nastoupil a jestli hrál hůř než obvykle
nebylo zřejmé). Každopádně PDčka se
hecly a hned od začátku šly do vedení.
Pravděpodobně jim k tomu pomohly

nevynucené chyby soupeře, který začal
dotahovat skóre až ke konci zápasu, ale
nestihl to a po vítězství 8:7? měly PDčka
finále v kapse. Pak odehráli zapas s námi,
který jsem již zmiňoval a šli nažhavení do
finále. Tam se utkali s Endzonis, kteří
nevypadali, že by nebyli k poražení (většinu
svých zápasů vyhráli relativně těsně, ale to
asi proto, že když vedli, tak hráli poněkud
laxně). Jenže od začátku zápasu bylo jasné,
že PDčkům to nejde optimálně a Endzonis
naopak na co sáhli, to byl bod (dohromady
za zápas udělali asi tři chyby), takže od
začátku do konce Endzonis zvyšovali svůj
náskok a nakonec to skončilo tuším 12:5
pro E.
Pak již proběhlo vyhlášení, na kterém došlo
k šokujícímu odhalení a to, že vítězem
hlasování o spirit of the game se stal
pražský tým Žlutá zimnice a zajistil si tím
jistě místo v příštím ročníku turnaje.
Kačerr
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liga/petrovice
Petrovice
Název: 2. ligový turnaj
2002/2003
Pořadatel: P7
Ročník: 1. (9. ligový turnaj P7)
Datum konání: 5./6. 10. 2002
Počet týmů: 10
Počet hřiš/ a jejich kvalita: 2, krátká s
nepříliš kvalitním povrchem, vydupaná od
tlusZochů rugbystů
Pravidla: do 15 bodů nebo 50 minut, cup
two (pokud to na konci nebylo o dva), 1
timeout
Snídaně a občerstvení přes den: chutná a
hutná klasika, občerstvení (hlavně v sobotu)
bylo na dobré úrovni - saláty, polévka,
párky a spousta jiných serepetiček
Večeře: báječné grilované maso či
vegetariánské těstoviny - jeden z nejlepších
momentů turnaje
Startovné: 260 Kč i s večeří
Párty: v rugby klubovně u hřiště s
drobným tanečním parketem, slušně
zásobeným barem a zodpovědně
namíchanou směsicí lidovek
Pivní závod: 5-ti členné týmy, plastová 1.5l
láhev kolovala pod nohama účastníků, po
doputování k prvnímu následovalo pití
malého panáka (voda či vodka) a zařazení
se na konec, a tak stále dokolečka ...
nejrychlejší vyhrává; škoda jen, že některé
detaily závodu nebyly dotaženy dokonce a
opět (jak už se v případě P7 stává tradicí)
daly průchod zbytečným emocím a
dohadům
Hra: 2 skupiny po pěti týmech, potom
křížové zápasy a nakonec zápasy o
umístění; s navrátivšími se Liony se sešlo
nevídaných 10 teamů; úroveň hry nebyla

vůbec ničím překvapivá či dokonce lepší
než na jiných českých turnajích a navíc v
neděli ovlivněná počasím; kdyby se v neděli
přišel někdo z místních podívat, tak by
možná ani nepoznal, že to co vidí není
rugby
Finále: časově omezené pouze na 30
minut; na rozbahněném terénu se vedlo o
chlup víc Lionům, kteří zvládli závěr utkání
lépe než Opice a o dva body vyhráli
Závěr a ceny: čokoláda a bohemka pro
vítěze ... nic moc
Sestavy:
PD
Balcarová Jitka, Borská Marie, Fencl František, Filandr

výsledky z Petrovic
devils 1 2 - 1 0
devils 1 2 - 4
devils 1 4 - 2
devils 1 5 - 1
fuj 1 2 - 2
fuj 1 5 - 1
fuj 1 1 - 4
prague 7 1 5 - 1
prague 7 1 1 - 4
splt 6 - 8

prague
prague
prague
prague

Jan, Filandr Lukáš, Gerlach David, Chin Jason, Medek
Petr, Tomáš Aleš, Šoutová Markéta, Veselý Tomáš
TM
CrhaLibor, Kotěšovec Petr, Petr Václav, Průcha David,
Radil Tomáš, Sloupová Hana, Stecker Luděk, Perkins
Bryn, Vaníček Jiří, Voloczek Pavel, Zadražil Jan,
Radechovská Lucie
3SB
Maršán Jiří, Novák David, Nováková Lenka, Růžička
Radek, Šolta Jan, Špírek Vlasta, Volfová Michaela, Zralá
Martina, Zasadil Miroslav, Šebková Marie, Suk David
F.U.J.
Bluhm Michael, Brauchli David, Gondíková
Holický

Markéta,

Marek, Hildebrand Steve, Imhoof Joel, Shea

terrible monkeys
terrible monkeys
terrible monkeys
žlutá zimnice
žlutá zimnice
žlutá zimnice
3sb
3sb
rollníci
terrible monkeys

10-5
11-6
12-5
11-3
8-4
4-14
12-4
4-15
3-16
3-1

žlutá zimnice
3sb
rollníci
3sb
rollníci
prague lions
rollníci
prague lions
prague lions
prague lions

rollníci
žlutá zimnice
3sb
terrible monkeys
prague lions

7-6
2-5
6-3

splt
atruc
prague 7
fuj
pd

atruc
žlutá zimnice
fuj
terrible monkeys

2-6
1-7
5-6
7-9

3sb
prague 7
prague devils
prague lions

Colin, Svobodová Kateřina, Nováková Dominika, Graves
Turner, Kierans Andrew, Redden Brandon
ŽZ
Balážová Radka,Bělohlávek Tomáš, Ditter Jiří, Fibir Ivan,
Kadlecová Iva, Klímová Krtistina, Mazurová Petra, Novák
Jan, Lána Jan, Ringelhán Rudolf
ROLL
Karásek Lukáš, Kotouš Petr, Kratinová Klára, Lísalová
Veronika, Malý Jan, Pajer Josef, Semerádová Alena, Švec
Václav, Bulíček Jiří, Pulgretová Daniela

omlouváme se za nekompletní výsledky

SPLT

Petrovice 5/6 říjen 2002

Koranda Michal, Davihelková Eva, Havelka Jakub, Hroššo
Petr, Kolařík Pavel, Hubáček Filip, Vejmelková Jana, Vinš
Jan, Matějka Martin, Kluz Martin
P7
Bittner Václav, Bouška Ondřej, Bouška Zdeněk, Čamrová
Lenka, Havel Jan, Kačírek Tomáš, Schreiberová Silvie,
Kožená Jana, Kuželík Martin, Líbal Ratibor, Schreiber Petr
ATRUC
Vaník Jan, Blahout Jiří, Fidrmuc Jaroslav, Chládek Petr,
Straka David, Ulman Radek, Urban Michal, Vacek
Stanislav, Stuchl Jiří

1. prague lions
2. terrible monkeys
3. prague devils
4. f.u.j.
5. pražská 7
6. žlutá zimnice
7. 3sb
8. atruc
9. rollníci
10. splt

PL
Kříž Jaroslav, Leamer Jeff, Mejdrech Aleš, Mejdrech Jiří,
Peške Michal, Peške Tomáš, Rádio, Stromský Martin
;^]]
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fuj
prague 7
splt
atruc
prague 7
splt
atruc
splt
atruc
atruc

spirit: 3sb

petrovice/turnaj pořádáný P7
Hodnocení turnaje
Kritéria výběru jsou jednoduchá. Z každého teamu, kromě pořadatelů, vybereme vždy pouze jednoho zástupce, který bude mít tuto malou
povinnost. Jak to tedy dopadlo s petrovickým turnajem podle vašeho hodnocení? Celkový dojem turnaje by se dal hodnotit tak zhruba na
dvě mínus. Nejlépe v hodnocení dopadla večeře, která byla fakt báječná a naopak nejhůře dopadlo hřiště, i když ta volba možná byla
ovlivněna dost počasím, za které ale pořádající nemůže.
(Známkování je od 1 do 5 jako ve škole)
poplatky celkový dojem

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

4

4

3

2

1

2

1

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

4

4

2

2

1

1

1

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

4

3

3

-

1

5

3

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

3

2

3

2

1

1

2

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

4-

3

2

2

1*

1

2

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

4

2

2

2

1*

1

2

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

1

4

2

3

2

1

1

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

5

3

3

3

1

-

-

hřiště

soc. zázemí

občerstvení

snídaně

večeře

párty

pivní závod

3-

2

3

2

1

-

-

2

2

3,6

3

2,6

2,3

1

1,7

1,7

2,2

2,3

Ája
/rollníci/

3

2

poplatky celkový dojem

Míša
/3sb/

2

2

poplatky celkový dojem

Majkl
/f. u. j./

1

3

poplatky celkový dojem

Vašek
/monkeys/

2

2

poplatky celkový dojem

Kristina
/zimnice/

3

2

poplatky celkový dojem

Tomášek
/devils/

2

2-

poplatky celkový dojem

Dr. Úd
/atruc/

2

2

poplatky celkový dojem

Šaky
/lions/

3

3

poplatky celkový dojem

Janička
/splt/

Celkový průměr:
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a t r u c
Jiří Blahout
Jak vznikl tým Atruců?
S nápadem hrát Ultimate přišel jako první
Ra[ous (Radek Ulman), který to okoukal ve
Španělsku na pláži. Posbíral pár kamarádů,
kteří se nejprve ve čtyřech začali scházet na
trénink. Já jsem byl jedním z nich. Rozhodili
jsme sítě po známých a postupem času se
počet lidí v týmu ustálil na deseti. Celkem je
nás 15, ale deset lidí tvoří to pevný jádro.
Máte v týmu nějakou ženu?
Máme jednu. Ale je u nás hodně krátce.
Zatím byla jen na dvou trénincích.
Jak často máte tréninky, kde se scházíte
a kdo je vede?
Vedu je já. Když bylo hezky, scházeli jsme
se v Borském parku v Plzni jednou týdně na
hodinu a půl. Te[ trénujeme v maličkatý
tělocvičně jednou týdně hodinu.
Máš jako trenér respekt?
Snad jenom, když na ně začnu řvát. Ale na
tréninku dělají, co jim řeknu, takže bych
řekl, že spíše ano.
Snažíte se získávat další hráče?
Neustále. Rozdáváme letáčky, oslovujeme
kamarády.
Myslíš teda, že by v budoucnu mohl
vzniknou v Plzni další tým?
To je určitě možný. Dokonce mám zprávu,
že by mohl hodně brzy vzniknout tým v
Chebu. Jeden kluk, co s námi hrál, říkal, že
má k sobě už sedm lidí.
Proč jste zvolili název Atrofované ruce?
Ten název vznikl při pohledu na obrázek
jednoho mnicha v Indii, který se rozhodl
držet jednu ruku nad hlavou. Už ji tam drží
třicet let a ruka je odumřelá, vyschlá,
nefunkční - atrofovaná. Ten název říká, že
máme atrofované ruce. A s nimi se snažíme
házet plackou.
;^]]
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Česká liga má od začátku sezóny dva nové přírůstky. Jedním z nich jsou Atrofované ruce, tým, který
vznikl před půl rokem v západočeské metropoli. Poprvé se Atrucové představili na turnaji v
Mnichovicích. Neváhali přijet na turnaj, který pořádali TM 23. listopadu na Zeleném pruhu. Odsud si
dokonce odvezli spirita. Zdá se, že si Atrucákové získali naše sympatie. Jejich kapitán, Jirka Blahout
alias Dr. Úd, přiznal, že když se před půl rokem dával tým dohromady, neočekával žádné velké
výsledky. TeN je kolikrát i překvapen, "co ze sebe ty dřívější trosky dokážou vydat". Tak uvidíme, jak
se jim bude dařit. Mohlo by. VždyF mají takřka profesionální vedení. Jirka (24) vystudoval Tělesnou a
Technickou výchovu na PF JČU v Českých Budějovicích, odmala se věnuje sportu a brzy zahájí kariéru
učitele tělesné výchovy. A takhle představil svůj tým.

Vy ale zas tak atrofované ruce nemáte.
Od posledního turnaje jste se viditelně
zlepšili.
No tak tady se musím pochválit. Je to moje
zásluha, protože kluky neustále honím a
řvu na ně.
To je pravda. Dokonce jsi se uprostřed
jednoho zápasu teD v sobotu rozčílil,
vyhlásil time out a kluky pěkně sprdnul.
My už jsme se předtím dohodli, že si dáme
time out. Akorát jsem nečekal, že se u toho
budu válet po zemi. Pořád si opakujeme, že
nesmíme dávat přihrávky na paty a to byla
přesně ona.
Máte nacvičené nějaké taktiky?
Máme taktiky. Byl jsem v Plzni na školení
učitelů, kde jsem dostal kompletní skripta
ke hře od Papáho. Z nich te[ čerpáme. Taky
se snažíme něco okoukat. Na sobotní turnaj
jsem si přivezl kameru. Nechal jsem natočit
tři naše zápasy. Podíváme se na to v
hospodě na plátně a probereme to při
pohledu shora.
Jak jsi se dostal na školení učitelů?
Jako učitel tělocviku.
Myslíš, že je tento způsob získávání
nových hráčů efektivní? Začnou učitelé
tělocviku prosazovat sport, který je pro
ně i jejich žáky prakticky úplně nový?
Můžu říct, že mě trochu překvapil malý
zájem učitelů (myslím, že nás bylo osm). Ale
ti, kteří tam přišli, vypadali, že své žáky do
této hry zasvětí. Už proto, že vyfasovali
deset disků zdarma, skripta a video nebo
cd-rom.
Ty sám učíš Ultimate ve škole?
Já vlastně ještě neučím. Dokončuji civilní
vojenskou službu ve výrobních dílnách J. K.
Tyla (nosím kulisy). Ale až nastoupím do
školy jako učitel tělesné výchovy, nebudu

učit asi nic jiného než Ultimate, protože tenhle sport je u mě v
současnosti na prvním místě a moji budoucí žáci to asi hodně silně
pocítí.
Proč hrajete Ultimate? Co vás na tom sportu baví?
Tak to je složitý. Nevím, jak bych odpověděl. Asi takhle, přišlo nám to k
duhu. Jsou mezi námi lidi, kteří se svého času věnovali sportu aktivně.
Přestali. A tohle je ideální sport právě pro ně. Házet si a když někdo
pocítí potřebu se rozběhnout.... a kdo se chce hýbat víc, jezdí po
turnajích.
Kterým sportům jste se věnovali?
Ra[ous, DoDo a já jsme bývalí lyžaři a běžkaři. Standa dělal za mlada
cyklistiku. Každý z nás se nějakému sportu někdy věnoval.
Doneslo se ke mně, že se zajímáš o discgolf. Je to pravda?
O diskgolf mám zájem a v budoucnu se mu chci věnovat asi v poměru
70 % Ultimate, 30 % diskgolf. Jen mě mrzí, že v naší republice je
diskgolf skoro na mrtvém bodě (doufám, že jsem te[ nikoho neurazil).
Mám na mysli především turnaje. VždyZ kdy naposledy se u nás nějaký
turnaj konal?
Získali jste cenu Spirit of the Game. Jaký to má pro vás význam?
Co si o této ceně myslíš?
Já osobně mám ze spirita velkou radost, vždyZ je to ocenění srovnatelné
s prvním místem, ne?
Jak jste spokojeni s českou ligou?
Baví nás. Byl jsem na kapitánském mítinku v Petrovicích, kde se
projednávalo, jak liga bude vypadat dál. Nová verze se nám líbí. Na tom
jsme se už v týmu shodli. Draftová liga se nás netýká, ale uvítali bychom
několik turnajů v průběhu roku, které nebudou součástí ligy, a pak jeden
turnaj finálový. Líbí se nám to hlavně kvůli účasti zahraničních týmů.
Už jste byli na zahraničním turnaji?
Ještě jsme nebyli a asi dlouho se tak nestane. Chystáme se nejdřív před
prázdninama. Existujeme půl roku, tak si myslím, že za další půl rok by
to mohlo být dvakrát takový.
Plánujete uspořádat vlastní turnaj?
Chceme udělat turnaj v Plzni. Na jaře nebo začátkem léta.
díky za rozhovor Katy

L í b ů v
n
O
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s

Jelikož jsem jedním z těch, kteří téměř
pravidelně zůstávají na našich párty
a potréninkových odpočincích až
do konce, mám možnost poslední
dobou sledovat jeden poměrně
vážný problém. Po těch mnoho
sezón, kdy jsem, co se týče
návštěvnosti
takových
akcí,
poměrně poctivý, se nestávalo, že by
na lístku zůstávaly nezaplacené položky. Naopak, kolikrát se
nedostalo na posledního, protože velké procento tehdejší
party hráčů (ne-li všichni) zaplatilo raději víc, aby náramnou
zábavu nezatěžovali něčím takovým. Jenže návštěva hospody
se rok od roku prodražuje, ceny se přibližují cenám v Západní
Evropě, patrně se i zhoršuje finanční situace studentů. Tím
pádem je takový přístup čím dál složitější. Procento lidí, kteří
si to mohou dovolit, se snižuje a přestává se tím pokrývat
zapomínání, které je, zvlášZ na těch nejrozjetějších akcích,
logické. Takhle nějak si vysvětluji, proč tento problém
vyvstává.
Na lístku z párty, která následovala po turnaji na Zeleném
pruhu, zbyl nedoplatek 223 korun. (Konkrétně panáky za 26
a 21 korun, kdybyste si někdo vzpomněl.) Přebytek ze
startovného činil kolem tří stovek, takže tentokrát se to nějak
pokrylo. Nebylo to ale poprvé, kdy zůstal na lístku větší obnos
po podobné akci. Někdy do závěrečného placení zůstane jen
hrstka lidí a tak se už také stalo, že jsem na doplacení
přispíval čtyřiceti korunami, a možná příspíval i někdo, kdo se
celý večer snažil neutrácet. Tohle už není legrace a musíme to
řešit, všichni.
Nerad bych, abychom museli kontrolovat jeden druhého,
taková představa mě děsí. Nebo abychom se dopracovali
toho, že bude nutné, aby měl každý stůl svůj lístek, to by
svazovalo zábavu a vedlo by to k separování týmů. Jsem
přesvědčen o tom, že postačí, když každý začne sám u sebe.
Když bude zodpovědnějsí při objednávání panáků, tak, aby
vždy bylo jasné, kdo je platí, nebude je objednávat s takovou
frekvencí, aby při placení jednotlivé rundy splývaly v jednu,
když bude zodpovědnější při počítání piv, která si objednal,
bude se prostě chovat tak, jako že on bude ten, který platí
poslední. Každý zná sám sebe nejlépe a ví, jak může u sebe
docílit toho, aby se mu tohle dařilo. Ti, kteří o sobě vědí, že
často při placení tápou v tom, jestli si dali pět nebo šest
kousků (přičemž jich ve skutečnosti mohou mít klidně sedm),
nebo jim občas placení někoho druhého připomene, že měli
ještě kafe a polívku, a nezůstávají až do závěrečného placení,
můžou jít klidně až tak daleko, že si do své tréninkové tašky
pořídí speciální notes na vedení svých osobních lístků. Cokoli,
co je pro dobro věci, přeci není směšné.
Líba TM

-- la Paga da Pasta
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kecy - hecy
Atrofované Ruce
Jiří Blahout
Nám. Míru 8
301 00 Plzeň
atrucplzen@centrum.cz
F.U.J.
Marek Holický
Ruprechtická 2277
193 00, Praha 9
marovo@volny.cz
www.pragueaccommodations.com/fuj.html

Prague Devils
Jan filandr
KTV FEL CVUT
Technická 2
166 27 Praha 6
prague.devils@email.cz
frisbee.freetekno.cz
Prague Lions
Michal Peške
Bukovecká 508
199 00, Praha 9
peske@fic.cz

>>> Pražská sedma se nedávno nechala slyšet, že
dělá turnaje pouze a jen pro peníze.

OPEN:
>>> Maruška (PD) se na posledním ligovém turnaji
po dlouhé době ukázala v celé své kráse. Ožrala
se jak dělo ještě v první polovině párty. Ta trocha
času však bohatě stačila Františkovi (PD). Při
kontaktním tanci zkušeně přejel pravou rukou po
Maruščině sportovně vyladěném těle a záhy přišel
na to, že je to vlastně jeho nejlepší kamarádka a
že má Čert úžasnou ženskou. Zčerstva tuto
novinku běžel sdělit Čertovi (TM), který, až na
potutelný úsměv, nehnul ani brvou.
ježura (3sb), maruška a františek (pd)

Pražská 7
Martina Zralá
Chodská 4
122 00, Praha 2
p7@seznam.cz
p7.actum.cz
Rollníci
Jan Malý
Poznaňská 450
181 00, Praha 8
rollnici@nofuture.cz
frisbee.webpark.cz

>>> Když by dal někdo, jako dárek, mojí přítelkyni
robertka, tak by mi to přišlo trochu podezřelý
a bral bych to osobně a vážně. Řekl Štěpán z PD.

SPLT
Pavel Kolařík
Nad Úpadem 274
149 00, Praha 4
splt@seznam.cz

>>> Zaznamenáno v restauraci Na hrádku po
posledním podzimním tréninku: ...Předseda (Petr
Medek, PD, předseda ČALD) odchází a má zdravou
lesní barvu.

Terrible Monkeys
David Průcha
Na záhonech 60
141 00, Praha 4
monkeys@email.cz
monkeys.jinak.cz
Žlutá Zimnice
Libor Saifrt
U lípy 25
155 00, Praha 5
zz@interbis.cz
zz.interbis.cz
České Budějovice
David Novák
Haškova 20
370 04, České Budějovice
3sb@email.cz
http://3sb.webpark.cz

Turnaj v Bologni (itálie)

1) ULTIMATE VIBRATION (FRANCE)
2) COTA (ITALY Rimini)
3) 4 STAZIONI (GERMANY)
4) THE BIG E Z (AUSTRIA)
5) FREE SPEED (GERMANY)
6) COSBOA (ITALY Bologna)
7) SALUTAMI 'NTONIO (ITALY Milano)
8) NICE TRY (GERMANY)
9) RADICALS (SWISSE)
10) MUCCHE (ITALY Bergamo)
11) FRENCH NATIONALMASTER (FRANCE)
12) HALLODIGAZE (HUNGARY)
13) PATATAS BRAVAS (SPAIN)
14) FLYING BISCH (ITALY Prato)
15) WINONA (AUSTRIA)
16) BRADIPI (ITALY Cesena)
17) RED I'S (SWISSE)
18) POOKAS (IRELAND)
19) SUPERFLY (ENGLAND)
20) MONKEY FOO (FRANCE)
21) GNADELOS (SWISSE)
22) SNEEKYS (SCOTLAND)
23) CUSBOB (ITALY Bologna)
24) WOMBAT (SWISSE)
Spirit of the game (SOTG)
POOKAS and PATATAS BRAVAS
WOMEN

>>> Dear Ultimate-Europe.
This is the grass tournament of the spring! Come
to wonderful Copenhagen - play hardcore ultimate
- 7 on 7 - also women - minimum 16 open teams
and 8 women's teams - accomodation in
downtown - BIG saturday night dinner & party.
>Reserve the date!! Weekend of 17th - 18th af May
2003.
Stay tuned for more info....it will only get cooler...!
Copenhagen Flying Circus
www.flyingcircus.dk
PS: Working hard to find accomodation in
Christiania...

za 2

1) NEXUS (GERMANY)
2) CUSBW (ITALY Bologna)
3) HUCK BUGS (SWISSE)
4) FRENCH NATIONAL (FRANCE)
5) TEQUILA BOOM BOOM (ITALY Rimini)
6) LAF (AUSTRIA)
7) MAVIS (ENGLAND)
8) PRINCESS LAYOUT (ENGLAND)
9) YAWP (ITALY Milano)
10) CREMA CATALANA (SPAIN)
11) MUCCHE W (ITALY Bergamo)
12) LOST IN ZONE (HUNGARY)
13) BISCHE CLANDESTINE (ITALY Prato)

Chomutov
Vítek Grigartzik
Sportklub 92
P.O. BOX 20
407 01, Jílové
vit.gri@iol.cz

Braunschweig, Bratislava, Malé opičárny,
Ein-Frisbee-Buntes,
Ústí nad labem, profil...

Olomouc
Jiří Friedel
xfriedel@seznam.cz

Příští Past vyjde v únoru 2003. Uzávěrka je 31. 1. 2003.
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-- la Paga da Pasta

Spirit of the game (SOTG)
CREMA CATALANA and PRINCESS LAY OUT

• Kanadské universitní mistrovství • Indian summer • Lipsko

V tomto čísle naleznete:

Vážení sportovci,
přátelé!

Kam za létající
kultůrou

Dobrá zpráva pro všechny
milovníky dozlatova zbarvených,
měkoučkých, libě vonících
a božsky chutnajících tvarůžků.
Přímo u zdroje, této jedním nenáviděné a druhým milované
pochoutky, v Olomouci, vznikl
frisbee tým. Je to zpráva
čerstvá, nikoli provoněná a uleželá a tak ještě nevíme, s
jakými úmysly tento team vstupuje na českou ultimate scénu.
Jestli si ji podmaní a učiní z ní
něco na způsob Velkomoravské
říše nebo nás pouze navnadí
a dopadne to s nimi stejně, jako
kdysi s pány z Opavy.
Venku je zima a tma, všichni se
doma nudí a tak haly praskají ve
švech. Každý rok nás znovu překvapí až zaskočí, kolik je v
Čechách najednou frisbee nadšenců. A bude hůř. Po vánocích
dostanou skoro všichni naprosto
originální nápad: "Musím začít
pro svoje tělo něco dělat....".
A rychle ho zařadí na přední
místa mezi novoroční předsevzetí.
Budeme rádi, přijedete-li si toto
novoroční předsevzetí zařadit
na 6. Frisbee ples, kam Vás
tímto srdečně zveme.
Tak, spoustu disků pod stromečkem a pěkný frisbee kolotoč
v roce 2003.

•• prosinec 21/2002
Praha - malá opičárna č. 2 - coed
info: monkeys@email.cz

• prosinec 21-22/2002 /německo/
Karlsruhe - x-mas cup 02
info: clemens.birkenhofer@web.de

• leden 18-19/2003
Ústí nad Labem
info: vit.gri@iol.cz

• únor ?/2003 - první nebo druhý víkend
Praha - malá opičárna č. 3
info: monkeys@email.cz

• únor 15-16/2003 /německo/
Berlin - winterflug
info: kontakt@winterflug.org

• březen 01-02/2003 /německo/
Stuttgart
info: ? (možná na ultilinkách)

• březen 08-09/2003
Praha - frisbeercup 03
info: prague.devils@email.cz

• březen 29-30/2003
Plzeň - yellow submarine 03
info: zz@interbis.cz

• duben 12-13/2003
Chomutov - halové mistrovství ČR

Carlos a Dejf

info: cz.ert@email.cz

• duben /velikonoce/2003
Mladá Boleslav - turnaj P7
info: p7@seznam.cz

Jarryho golfový memoriál
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10. 2.

7. 4.

4. 6.

11. 6.
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10. 9. 20.10. 28. 10. 8. 12.
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plejer

8. Phillip
9. Dejf

14. 4. 20. 5. 28. 5.

23. 7. 30. 7.

CELKEM

