
Cena "Spirit of the game“ a 3. místo v republikovém finále korunovalo 

skvělou sezónu ve frisbee 
 
Poslední květnový den se frisbee družina pod vedením zkušeného učitelského matadora Jardy Macka 

vydala na finále ve Středoškolské lize. Celkem 16 nejlepších týmů se kvalifikovalo a my, jakožto 7. jsme 

mezi nimi měli své čestné místo. 

Oproti minulého roku se 

nám s počasím vylepšily 

i výkony podané ve 

vyrovnaných soubojích. 

Tížili nás sice střevní 

potíže a jiné problémy s 

trusem(Wolfnštajn - 

G.4B), ale nenechali 

jsme se rozhodit. Velice 

rychle jsme pochopili, 

že se už nejedná o 

kvalifikaci, ale souboj s 

nejlepšími školními 

týmy z Republiky. 

Polehčující okolnost pro 

nás byla, že se vedle 

hřiště už neobjevovala kupa hnoje jako na kvalifikaci v HK. S kupou Pražáků jsme se už smířit dokázali, 

tudíž se naše hra značně zlepšila. Skupinou jsme projeli jako nůž talířem z provizorní školní jídelny, 3 

zápasy bez jediného zakolísání a přímý postup do čtvrtfinále. I když polovina našeho týmu už za sebou 

měla maturitu a byla svými schopnostmi za hranicí chápání obyčejného člověka, přes to se s nimi 

ostatní snažili udržet tempo.  

Ani ve čtvrtfinále nás nedokázali zadržet favorité z Brna a “Pardubický vlak” si neúprosně razilo cestu 

za svým cílem stejně jako legionáři na Transsibiřské magistrále. Rozhodující pro nás bylo semifinále, 

kde jsme potkali naše největší rivaly: “Gymnázium Jilemnice“. Zápas to byl opravdu na vysoké úrovni, 

o čemž svědčilo i vyrovnané skóre. Bohužel ale utkání skončilo prohrou, částečně způsobenou tím že 

už některé z nás hra přestávala bavit. Místo rozcvičky si někteří chodili radši zakopat do kulatého 

nesmyslu (Johnny Jenda Nožík - G.4B), jen naše mladá krev v podobě Pata a Mata (Kalentino Varel , 

Dalimil Havel - 1.B) si nedala říct a borci si stále s úsměvem na tváři pohazovali s Varlovým mobilem, 

který používají na tréninku místo disku, aby nepoškodili majetek školy.   

Boj o medaile, na který jsme čekali 3 roky mohl začít. Nastoupil proti nám jeden z nejsilnějších soupeřů 

tj. Gymnázium Špitálská, který lize dominuje. Motivace ze strany asistujícího trenéra Jardy nás 

nastartovala do zápasu, v němž šlo doslova o každý bod. Vyrovnaný byl match až do konca, kdy v 

universe pointu (prodloužení) zazářil náš ušatý odchovanec Vítekk “Liška” Vlk a svým chytem nám 

zaručil kov na hrudi.  

Domů si ale neodvážíme pouze bronzové příspěvky, ale nutno zmínit i další úspěch, ten největší. Vyhráli 

jsme na finále cenu „ 

 



Spirit of the game“. S 5 hlasy ze 6 zápasů a dvěma minulými výhrami v kvalifikacích jsme dokázali, že 

pro rok 2017 jsme s přehledem nejvíce čestně, čistě a fair play hrající tým ve Středoškolské lize. 

Třešničkou na dortu je snad pak jen informace, že se našemu odchovanci Maltézskému rytíři povedlo 

bez problémů složit zkoušku dospělosti na hostování ve Skutči. 

Doufáme také, že se tradice ultimate frisbee na škole po tak vydařených výkonech udrží  a na trénincích 

se objeví nové tváře. Především pokud vás baví volejbal, tak neváhejte přijít. 

Antonius Hanus - 4.B, Jožin Cach - 4.B 

 


