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Je milým zvykem oslavit památku velké a 

celosvětově známé sportovní akce knižní 

publikací. Ultimate frisbee nepatří zatím 

mezi celosvětově rozšířené sporty, které žijí 

v povědomí široké veřejnosti. I přesto jsme 

se rozhodli k mistrovství světa klubů, které 

proběhlo v červenci v Praze, takovou publikaci 

vytvořit. 

Důvodů je více. Tím hlavním, z našeho pohledu, 

je dát možnost všem, kterým se turnaj líbil, aby 

si vzpomínky na něj mohli touto knihou kdykoli 

v budoucnu oživit. 

Turnaj byl přehlídkou mnoha nádherných 

zápasů a nezapomenutelných okamžiků. 

Kdybychom chtěli zmínit všechny, vyšel by 

z toho román. Rozhodli jsme se proto pro 

publikaci obrazovou, která spíše vyvolá emoce 

a oživí vzpomínky na atmosféru na hřišti i 

mimo něj, na turnaj, který nebyl ani největší ani 

nejlepší v historii sportu, ale pro spoustu lidí se 

možná stal nezapomenutelným. 

Smyslem publikace je též vytvořit trvalý odkaz 

pro české obecenstvo, protože turnaj takovýchto 

rozměrů se tu už asi v rámci ultimate frisbee 

konat nebude. Přesto je naším přáním tento 

sport v Česku dál rozvíjet. 

V neposlední řadě je publikace poděkováním. 

A to těm, kteří turnaj pořádali nebo se na 

organizaci podíleli, těm, co pomáhali, a 

především těm, co přijeli a hráli. Bez nich by 

žádné mistrovství nebylo.

Třeba se ultimate frisbee jednou zařadí mezi 

sporty, pro které se vydávají publikace běžně. 

Třeba bude jednou patřit do rodiny sportů, které 

lidé poznají už po vyslovení názvu. Doufáme, že 

to bude co nejdřív.  

A nice tradition for commemorating world 

famous sporting events is through the release 

of a book. Ultimate frisbee is not yet among the 

world’s most famous sports. But this past July, 

we had the privilege of hosting the world club 

championships in Prague, which seems as good 

a reason as any to create such a publication. 

There are in fact other motives for publishing 

this book. First and foremost, we wanted 

to provide those who came and had fun in 

Prague with a nice way to remember back on 

the tournament and to be able to share that 

experience with others.

The WUCC in Prague had a number of really 

fantastic games and plenty of unforgettable 

moments. It would take hundreds of pages 

to include all of these highlights in a single 

publication. Instead, we decided to tell the 

story primarily through images, which better 

than other mediums, can revive emotions 

and memories, and provide a sense of the 

atmosphere both on and off the fields. The 

tournament may not have been the largest or 

even the best in the history of sport, but we 

hope that parts of it will be fondly remembered 

for years to come.  

This book should also help build a legacy for 

the Czech audience, as it is not likely that such a 

large scale tournament will be held in the Czech 

Republic again soon. It is our deepest wish to 

further grow Czech Ultimate here.   

Last but not least, this book is our way of 

saying thanks to all those who helped make 

the tournament happen. This includes the 

organizers and volunteers, everyone who helped 

even a little, and of course, the players. 

Perhaps one day Ultimate frisbee will be a sport 

that is often captured in books. One day too it, 

it may even be readily recognizable, by name, to 

the general public. May that day be soon. 
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„Bezkontaktní týmový sport, bez rozhodčích, 

v němž sporné situace řeší hráči sami mezi 

sebou. Hraje se na hřišti s dvěma koncovými 

zónami a myšlenka fair play v něm hraje 

důležitou roli. “

“Player defined and controlled non-contact 

team sport played with a flying disc on a playing 

surface with end zones in which all actions are 

governed by the ‘Spirit of the Game.’”
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Není s podivem, že ultimate frisbee přitahuje 

každoročně stovky nových hráčů po celém 

světě. Jedná se o vzrušující a opravdu zábavný 

sport. Letové vlastnosti disku umožňují hráčům 

nepřeberné množství hodů. Žádné dva hody 

nejsou úplně stejné.

Ultimate frisbee je relativně nový sport, který se 

hraje od roku 1968, avšak jeho popularita rok 

od roku stoupá. Výzvy, které tento unikátní sport 

přináší, jsou přitažlivé pro hráče všech věkových 

kategorií a atletických úrovní. Jak s ultimate 

jednou začnete, už vás nepustí. 

Ke hře potřebujete vytrvalost fotbalistů, abyste 

vydrželi v neustálém pohybu, a schopnost 

zvládnout přesné přihrávky vzduchem, podobně 

jako tomu je v americkém fotbalu. V ultimate 

proti sobě hrají dva sedmičlenné týmy. Hřiště 

je velké zhruba jako polovina fotbalového. 

Smyslem hry je pomocí přihrávek dopravit disk do 

soupeřovy koncové zóny a jeho chycením v zóně 

získat bod. Po chycení disku se hráč musí zastavit 

a do 10 vteřin disk přihrát spoluhráči. Povoleným 

pohybem hráče s diskem je pivotování, tedy 

otáčení se kolem vlastní osy s jednou nohou 

pevně na zemi. V ultimate hráči  často střídají 

útok a obranu při ztrátě disku, ke které dochází 

záhozem disku do autu, na zem, jeho zachycením 

soupeřem nebo při dlouhém držení disku. 

Ultimate se řídí myšlenkou fair play, hráči sami 

nesou zodpovědnost za průběh hry, místo aby 

ji nesli rozhodčí, kteří v ultimate nejsou. Cena 

„Spirit of the Game“ je udělována týmu, který 

se těchto zásad drží nejvíce. Ultimate frisbee hrají 

statisíce žen, mužů, dívek a chlapců ve více než 

42 zemích světa.

CO
 JE  TO  

ULT IMATE

WHAT 
IS

ULT IMATE

There is a reason why hundreds of new people 

begin playing Ultimate each year.  Ultimate is 

genuinely fun and exciting. The unique flying 

options of the disc mean that no two throws 

look alike and the options are limitless. 

It’s relatively new in the world of sports (since 

1968) and has been gaining rapidly in popularity 

ever since. Players of all ages and levels enjoy 

the unique challenges this sport offers. Once 

you get started you will be hooked on Ultimate.

Combining the non-stop movement and 

athletic endurance of soccer with the aerial 

passing skills of football, a game of Ultimate is 

played by two seven-player squads with a high-

tech plastic disc on a field similar to football. 

The object of the game is to score by catching a 

pass in the opponent’s end zone. A player must 

stop running while in possession of the disc, but 

may pivot and pass to any of the other receivers 

on the field.  Ultimate is a transition game in 

which players move quickly from offense to 

defense on turnovers that occur with a dropped 

pass, an interception, a pass out of bounds, or 

when a player is caught holding the disc for 

more than ten seconds. Ultimate is governed by 

Spirit of the Game, a tradition of sportsmanship 

that places the responsibility for fair play on the 

players rather than referees. Ultimate is played 

in more than 42 countries by hundreds of 

thousands of men and women, girls and boys.
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Ultimate je velmi atraktivní sport kombinující 

různé atletické dovednosti. Dobrý hráč musí 

umět rychle běhat, házet a chytat. Prostor 

vyniknout i v jiném směru tu pochopitelně je. 

Ultimate v sobě zahrnuje prvky basketbalu, 

fotbalu a amerického fotbalu. Proto se v něm 

našlo už tolik sportovců, původně začínajících 

s jiným kolektivním sportem. Je jedno, jestli 

si chodíte zahrát s kamarády do parku nebo 

tvrdě trénujete třikrát týdně se svým týmem, 

hra ultimate frisbee vás vždy povzbudí a 

pobaví.

I když je ultimate frisbee často považováno 

za zábavu do parku, jedná se o zcela 

legitimní a náročný sport, který má i své 

národní a mezinárodní asociace. Jedná se o 

plnohodnotný sport, který má svá oficiální 

pravidla a národní či mezinárodní soutěže pro 

všechny věkové kategorie. Ke hře ultimate 

je třeba mít výbornou fyzickou kondici, 

vytrvalost, mrštnost a inteligenci, abyste 

pochopili, jak se pohybuje disk ve vzduchu a 

porozuměli týmové taktice v útoku či obraně. 

Neméně podstatnou součástí této hry je úcta 

k soupeři a smysl pro fair play. S ultimate se 

může začít v dětství nebo v dospělosti. Vítán 

je každý hráč, který v tomto atraktivním 

sportu najde zalíbení.

Ultimate je vhodným sportem do hodin 

tělesné výchovy na školách. Je vhodný pro 

každého, kdo chce zkusit něco nového a 

výrazně odlišného, aniž by musel vynaložit 

mnoho peněz. Jde o sport nenáročný, co 

se týče vybavení a pomůcek. Krom toho při 

něm děti uplatní dovednosti, které se učí v 

hodinách tělocviku už na základní škole. Jeho 

finanční nenáročnost a kompatibilita s jinými 

sporty činí z ultimate sport perfektní právě pro 

studenty.

Ultimate přivádí dohromady lidi společných 

zájmů a povah. Ultimate frisbee je skvělým 

prostředkem, jak potkat nové zajímavé a 

zábavné lidi, když se například přistěhujete 

do nového místa. Ultimate dělá ze spoluhráčů 

přátele na celý život. Být součástí tohoto 

jedinečného společenství je pro každého hráče 

ultimate velká pocta. O to víc, že se jedná o 

tak málo početnou komunitu ve srovnání s 

tradičními sporty. Dokonce i mezi soupeřícími 

týmy panuje jakási přátelská rivalita zpečetěná 

myšlenkou Spirit of the Game.

PROâ 
HRÁT

ULT IMATE

WHY 
PLAY

ULT IMATE

From the beginner to the elite player, Ultimate 

is a terrific sport that offers challenges at all 

levels of play. Ultimate combines athletic skills 

of running, catching and throwing. Additional 

skills and athleticism beyond that are left up to 

the player’s imagination. Many athletes of other 

sports find the transition to Ultimate both easy 

and rewarding, as the sport requires many of 

the same techniques as basketball, soccer and 

football. Whether you play-pick up occasionally 

at the local park or practice three times a week 

with your team, playing Ultimate will leave you 

feeling energized and alive. 

Although Ultimate is sometimes stigmatized 

as a “tree-hugger” sport, in reality Ultimate is 

a legitimate sport with a national governing 

body. Ultimate is a real sport, with official rules, 

leagues, competitions at all age levels. Ultimate 

demands extraordinary fitness, endurance and 

skill; an intellect which understands the physics 

of the disc and strategies of play; as well as an 

honest and trusting ttemperament committed to 

the Spirit of the Game. Ultimate is a great sport 

to begin as a child or to start getting into as an 

adult; due to the sport’s relative newness, the 

Ultimate family welcomes any player that has 

an interest.

Ultimate is a great sport for school districts or 

anyone who is interested in trying something 

new and different with minimal costs. The 

equipment needed to play are incredibly few 

and relatively inexpensive. In addition to a 

low cost, Ultimate combines athletic skills 

that children learn through out their physical 

educations and can be easily applied to the sport 

of Ultimate. Due to the low cost and the easy 

transition from other sports, Ultimate is a perfect 

sport to introduce students.

Whether you are going off to college, moving 

to a new town or just interested in meeting 

new outgoing and energetic people, Ultimate 

provides a great social outlet and opportunity 

to do so. Ultimate often brings out people 

with similar interests and even when it doesn’t; 

playing Ultimate together creates a strong bond 

in itself. Ultimate Players love feeling that they 

are a part of this unique community; especially 

since the Ultimate community is relatively small 

compared to other sports, players of Ultimate 

find themselves part of a close knit family. Also 

unique to the sport is the innate friendly dynamic 

between teammates and opposing teams which 

is also facilitated by the Spirit of the Game.
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ULTIMATE UTVÁŘÍ OSOBNOST

Ultimate frisbee učí hráče přijímat odpovědnost 

za své chování. Utváří jeho osobnost, učí ho 

samostatnosti, umění naslouchat, vyjednávat 

a rozhodovat. To vše díky morálnímu pravidlu 

Spirit of the Game.

ULTIMATE BUILDS CHARACTER 

Ultimate develops acceptance of responsibility 

for one’s own behavior. Participation truly builds 

character, self-reliance, listening and negotiating 

skills and leadership qualities due to the sport’s 

official rules of Spirit of the Game. 
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Hlavním určujícím znakem ultimate frisbee je 

Spirit of the Game. Protože se ultimate hraje 

bez rozhodčích, vyžaduje od hráčů velkou 

dávku sportovního chování a vzájemného 

respektu. Oficiální pravidla ultimate frisbee, 

sepsaná Asociací hráčů frisbee, k tomu uvádějí 

následující: 

Ultimate frisbee klade velký důraz na 

sportovního ducha. Odpovědnost za dodržování 

pravidel je vložena do rukou samotných hráčů. 

Soutěživost má zelenou, ne však na úkor 

vzájemného respektu hráčů, dodržování pravidel 

nebo prosté radosti ze hry. Dodržování těchto 

pravidel pomáhá eliminovat nežádoucí chování 

na hřišti. Nesportovní  chování, jako je posměch, 

agresivita či záměrné faulování, je v rozporu se 

zásadou Spirit of the Game a žádný z hráčů se 

ho nesmí dopouštět. 

Spirit of the Game odlišuje ultimate frisbee od 

jiných soutěživých kolektivních sportů. Během 

více než 30 let své existence se stal ultimate 

sportem, který se hraje na nejvyšší úrovni a to 

zcela bez rozhodčích. Princip fair play v ultimate 

funguje. Pravda, špatná stránka lidské povahy 

se občas projeví i zde, jak už to ve sportu a 

v životě bývá. Ale i ty nejsložitější situace se 

zpravidla řeší v klidu, což je na tomto sportu 

jedinečné a krásné. V ultimate mohou hráči 

předvést ty nejhezčí a nejúctyhodnější lidské 

vlastnosti. 

SPIR IT 
OF 

THE 
GAME

Ultimate is known for its “Spirit of the Game”, 

often abbreviated SOTG. Ultimate’s self-officiated 

nature demands a strong spirit of sportsmanship 

and respect. The following description is from the 

official Ultimate rules established by the Ultimate 

Players Association:

Ultimate has traditionally relied upon a spirit of 

sportsmanship which places the responsibility 

for fair play on the player. Highly competitive 

play is encouraged, but never at the expense of 

the bond of mutual respect between players, 

adherence to the agreed upon rules of the game, 

or the basic joy of play. Protection of these vital 

elements serves to eliminate adverse conduct 

from the Ultimate field. Such actions as taunting 

of opposing players, dangerous aggression, 

intentional fouling, or other ‘win-at-all-costs’ 

behavior are contrary to the spirit of the game 

and must be avoided by all players.

Spirit of the Game sets Ultimate apart from 

other competitive team sports. For over 30 

years, Ultimate has flourished, reaching a highly 

competitive level, without the use of referees. In 

Ultimate, the honor system works. Sure, human 

nature rears its ugly head from time to time - just 

as in any sport, just as in life. Yet, one of the 

many beauties of Ultimate is how, even amid the 

most difficult of situations, utmost graciousness 

is allowed to meet that challenge head on. 

Through this balance, Ultimate players are free to 

demonstrate the most honorable and the most 

joyous sides of human nature in sport.
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The fi rst public presentation of fl ying disc games 

in Czech Republic was at a large sporting event 

called Spartakiada. About 100.000 people took 

part in this event in 1980. However, it was only 

after the Velvet Revolution and the reopening 

of borders that the sport had any real chance of 

spreading. It was bolstered primarily by foreigners 

coming with frisbee discs to our country. In 1991, 

Italian swimmers brought frisbee discs and text 

books to their colleagues at the Czech Technical 

University and demonstrated a sport called 

Ultimate. The Czech frisbee association (ČALD) 

was founded in 1993. It binds all disc sports 

in the Czech Republic, however only Ultimate, 

freestyle, and discgolf are currently being played 

competitively here. 

Since 2007 ČALD has been supported by the 

Czech Ministry of Education, Youth and Sport 

through yearly subventions. It is therefore 

recognized among many similarly small sport 

associations and this recognition has allowed 

us to further develop disc sports in the Czech 

Republic. The main activities are Czech nationals 

in all categories, training camps, which are 

organized twice a year, coach trainings, seminars 

for teachers, leafl ets, posters and a handbook 

about Ultimate and other disc disciplines, which 

are promoted and distributed to the general 

public. In 2010 ČALD started a High School 

League project aiming to get more young high 

school students to play Ultimate. 

The Czech Republic hosted the European 

Ultimate Club Championships 2001. At that 

tournament we had 55 teams in Open, Women's, 

Mixed and Juniors divisions compete at the same 

locations as the WUCC in 2010.

Recent successes of Czech national and club 

teams:

• 2003 European Ultimate Championships

(Fontenay Le-Comte, France) – mixed national

team 3rd place + SOTG

• 2007 European Ultimate Championships

(Southampton, UK ) – mixed national team 2nd

place + SOTG

• 2008 European Ultimate Beach Championships 

(France) – mixed national team 3rd place

• 2009 European Extended Ultimate

Championship Finals – Hot Beaches women

team 3rd place + SOTG

• 2010 European Extended Ultimate

Championship Finals – Hot Beaches women

team 1st place 

ULTIMATE
V âESKÉ 

REPUBL ICE

CZECH
ULTIMATE

První veřejná prezentace sportů s létajícím 

diskem v Česku proběhla na Spartakiádě v roce 

1980 za účasti 100 000 sportovců. Opravdový 

rozvoj tento sport zaznamenal až s otevřením 

hranic po roce 1989, kdy k nám do republiky 

začali přijíždět cizinci a s sebou si přiváželi létající 

disky. Studenti z Itálie přivezli v roce 1991 svým 

kolegům na ČVUT disky a knihy o ultimate 

frisbee a tím položili základ tohoto sportu u nás. 

O dva roky později (r. 1993) byla založena Česká 

asociace létajícího disku (ČALD), která zaštiťuje 

všechny hry s létajícím talířem. Na soutěžní 

úrovni se v České republice hrají pouze tři hlavní: 

ultimate, discgolf a freestyle. 

Činnost ČALD podporuje od roku 2007 

každoročními granty Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. Tato podpora zajistila 

ČALD uznání, jaké mají asociace jiných sportů, 

což umožnilo více rozvíjet sporty s létajícím 

diskem v České republice. K hlavním aktivitám 

asociace patří organizace pravidelných 

mistrovských soutěží, tréninkových kempů, 

kempů pro trenéry českých týmů a semináře pro 

učitele středních a základních škol. Asociace dále 

připravuje a české veřejnosti distribuuje letáky, 

knihy a plakáty propagující ultimate frisbee a další 

disciplíny s létajícím diskem. V roce 2010 začala 

ČALD organizovat Středoškolskou ligu, jejímž 

cílem je rozšířit ultimate mezi studenty středních 

škol.

V roce 2001 hostila Česká republika Mistrovství 

Evropy klubů v ultimate frisbee, kterého se 

zúčastnilo 55 týmů v kategoriích open, ženy, mix 

a junioři.

Nedávné úspěchy českých týmů:

• 2003 Mistrovství Evropy v ultimate frisbee

(Fontenay Le-Comte, Francie) – česká 

reprezentace v kategorii mix se umístila na 

3. místě a vyhrála ocenění Spirit of the Game

• 2007 Mistrovství Evropy v ultimate frisbee

(Southampton, Velká Británie) – česká 

reprezentace v kategorii mix se umístila na 

2. místě a vyhrála ocenění Spirit of the Game

• 2008 Mistrovství Evropy v plážovém ultimate 

frisbee (Francie) – česká reprezentace v kategorii 

mix obsadila 3. místo

• 2009 Mistrovství Evropy klubů v ultimate 

frisbee – český ženský tým Hot Beaches se umístil 

na 3. místě a vyhrál ocenění Spirit of the Game

• 2010 Mistrovství Evropy klubů v ultimate 

frisbee – český ženský tým Hot Beaches se umístil 

na 1. místě
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The WFDF World Ultimate Club Championships 

(WUCC) are held every four years. The 

tournament brings together the best Ultimate 

club teams from around the world for a seven 

day competition.

The first WUCC was held in Cologne, Germany 

in 1989, and until 1999 was held every 2 years. 

Other host cities have been Toronto, Canada 

(1991), Madison, Wisconsin, USA (1993), 

Millfield, UK (1995), Vancouver, Canada (1997), 

St Andrews, Scotland, UK (1999), Honolulu, 

Hawaii, USA (2002) and Perth, Australia (2006).

The World Flying Disc Federation (WFDF) owns 

WUCC, determines hosting rights, allocates 

team slots to its member National Associations 

and oversees all technical aspects of the 

competition. 

WFDF granted hosting rights for WUCC 2010 

to the Czech Flying Disc Association in 2008. 

The WUCC 2010 Organizing Committee began 

forming during 2007, and all key roles were 

filled by winter 2008. The committee had 

considerable experience in managing frisbee 

sporting events, and many of them were 

members of the 2001 European Ultimate Club 

Championships Organizing Committee.

HISTORIE 
WUCC

HISTORY OF 
WUCC

Mistrovství světa klubů v ultimate frisbee 

(WUCC) je pod hlavičkou WFDF pořádáno 

každé čtyři roky. Na sedmidenní turnaj se 

sjedou ty nejlepší týmy z celého světa. První 

mistrovství světa se pořádalo v německém 

Kolíně nad Rýnem v roce 1989 a až do roku 

1999 se konalo každé dva roky. Dalšími 

hostitelskými městy byly: Toronto, Kanada 

(1991); Madison, Wisconsin, USA (1993); 

Millfield, Velká Británie (1995); Vancouver, 

Kanada (1997); St Andrews, Skotsko, Velká 

Británie (1999); Honolulu, Hawaj, USA (2002) a 

Perth, Austrálie (2006).

WFDF (Světová asociace létajícího disku) 

je zodpovědná za pořádání WUCC, vybírá 

pořadatelské země, alokuje počty týmů 

z jednotlivých zemí a dohlíží na všechny 

technické aspekty průběhu mistrovství.

Byla to WFDF, která Praze (respektive ČALDu) 

již v roce 2008 svěřila pořádání WUCC 2010. 

Tou dobou již plně funkční organizační výbor 

začal s přípravami. Ve výboru se sešli lidé 

s mnohaletými zkušenostmi s pořádáním 

sportovních akcí v oblasti frisbee. Někteří byli 

v organizačním výboru už během mistrovství 

Evropy 2001.
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WFDF is the international sanctioning body 

for Flying Disc Sports. It was fi rst established 

in Sweden in 1984 and eventually became 

a non-profi t organization registered in the 

state of Colorado, USA. The organization is 

comprised of 51 Full and Provisional Members 

from six different continents. The primary 

focus of the organization is the sport of 

Ultimate. Ultimate is currently played in more 

than 80 countries around the world.

WFDF is also tied in to the Olympic movement 

and is a full member of the International 

World Games Association (IWGA) as well 

as Sportaccord. Sportaccord is the largest 

umbrella organization for sports in the world. 

WFDF is the global sanctioning body for other 

Flying Disc sports as well. The other sports 

are the Overall Flying Disc as well as Guts. 

The Overall events are Freestyle, Disc Golf, 

Distance, Double Disc Court, Self Caught 

Flight, Accuracy and Discathon. 

More information on the World Flying Disc 

Federation can be found at the web site: 

www.wfdf.org.

Světová asociace létajícího disku (WFDF) je 

mezinárodním orgánem regulujícím sporty 

s létajícím diskem. Založena byla roku 1984 

ve Švédsku, ale později přesídlila už jako 

nezisková organizace do Colorada v USA. 

WFDF sdružuje 51 stálých i prozatímních členů 

ze šesti kontinentů. Sportem, kterému věnuje 

WFDF největší pozornost, je ultimate frisbee. 

Ultimate se v současné době hraje ve více než 

80 zemích po celém světě. 

WFDF je zapojena do olympijského hnutí 

a je řádným členem Mezinárodní asociace 

Světových her (IWGA) a Sportaccord, největší 

organizace na světě zastřešující sportovní 

aktivity. 

WFDF reguluje i další sporty s létajícím 

diskem. Sem patří guts, freestyle, discgolf, 

hod do dálky, double disc court, self caught 

flight, hod na přesnost a discathlon. 

Více informací o aktivitách WFDF jsou 

k dispozici na jejích oficiálních webových 

stránkách – www.wfdf.org.

SVùTOVÁ
ASOCIACE

LÉTAJ æC æHO
DISKU

WORLD
FLY ING

DISC
FEDERATION
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WUCC 2010 in Prague was organized by the 

World Flying Disc Federation and the Czech 

Flying Disc Association.

The core of the organizing team included three 

head members and about 17 others, who were 

in charge of individual sections. 

What does it take to organize world ultimate 

club championships? Based on the organizers‘ 

reactions, a good answer might summed up 

as: More work than you could possibly ever 

imagine. 136 teams, 3,500 people, 8 days. None 

of these numbers, except that last one, was 

known in advance. The number of participants 

kept growing and changing, which made 

organizing the event a bit tricky.  

Except for a few minor complications, such as 

the storm, challenging transportation between 

venues, and occasional thefts, the tournament 

was well organized. A majority of the players 

left satisfied. 

WUCC 2010 was the largest sporting event the 

Czech Republic hosted in 2010. It encountered 

no debts or major problems, which is also quite 

a successful feat. 

Pražské MS klubů bylo pořádáno Světovou 

asociací létajícího disku a Českou asociací 

létajícího disku.  

Jádro organizačního týmu tvořili tři hlavní 

organizátoři a zhruba 17 lidí, kteří měli na 

starosti jednotlivé sekce.  

Co vlastně obnáší pořádat mistrovství světa 

klubů v ultimate frisbee? Podle reakcí pořadatelů 

lze odpověď shrnout do jedné věty. Víc práce 

než si myslíte. 136 týmů, 3500 lidí, 8 dní. To 

jsou základní údaje, které však na začátku 

příprav nebyly k dispozici. Alespoň první dva 

údaje rozhodně ne. Počet účastníků od začátku 

stoupal a měnil se, což byla asi hlavní věc, která 

organizaci ovlivňovala a někdy komplikovala.

Až na pár drobných komplikací, jako byla 

bouřka, složitá přeprava mezi areály a občasné 

krádeže, bylo mistrovství zorganizováno dobře. 

To lze soudit i podle spokojených hráčů, kterých 

byla většina. 

WUCC 2010 bylo největší sportovní akcí, kterou 

Česká republika v roce 2010 zažila. Skončila 

úspěchem, bez dluhů a problémů. 

ORGANIZACE
WUCC

ORGANIZING
WUCC
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Tuesday afternoon, when we had to change 
the already existing schedule due to the storm. 
We had no idea how to do it, but we had to 
come up with solution, and fast.

Jan Filandr, System of Competition 

One of the hardest days was Thursday when 
I realized that the great event we had been 
working on for the past year would be over in 
just a few hours.

Míša Čakrtová, Communication & Registration 

When some of the players complained that the 
buses were not operating according to schedule. 
It was also hard to coordinate the Trading Night 
transport. Standing at the Kubánské náměstí bus 
stop, I had to explain again and again, for hours, 
that there were also trams available to take the 
participants to the party.  

Jiří Blahout, Transport

When we found out that the ID cards were 
printed incorrectly and it was only one day prior 
to check-in. Also, the huge rainstorm on Tuesday. 

Jan Šolta, Finance 

The first morning. I thought I would not 
manage! The ambulance did not arrive on 
time. We had enough ice, but it was not at the 
playing fields. The medical staff kept calling 
asking about the ice and how to package it. The 
physiotherapists lacked nearly all of their supplies. 
If it wasn’t for the support from people around, I 
would not have managed!

Jana Veselá, Medical

My father passed away a week before the 
WUCC.

Filip Zelenka, Food

One of the hardest moments was the day of 
the finals. I was so exhausted that I was falling 
asleep standing up. It was also demanding to 
rearrange the daily schedule for the staff, because 
some of the organizing team members needed 
more volunteers for the next day.

Radek Lomnický, Volunteers

A funeral a day before the tournament. 
And then also when I found how terrible the 
hospitality at Czech hotels can be. I was also 
surprised by the incredible number of thefts!

Klára Zelenková, Accommodation

Friday after midnight at Žluté lázně when I 
could not find my folder with all the contracts, 
documents and invoices covering the WUCC. 
I gave up all my hopes after three hours of 
searching. The next morning I found them at our 
Vršovice office – that was the best moment of 
the event for me. 

Martin Lomnický, Entertainment

Úterý po bouřce, kdy mi za zády stála parta 
netrpělivců a chtěla vědět, jak se bude hrát dál, 
přičemž v tom okamžiku jsem to nevěděl ani já.
Jan Filandr, hrací systém

Jeden z nejtěžších momentů byl čtvrtek, kdy 
jsem si uvědomila, že to utíká příšerně rychle, 
a to, na co jsme rok makali, bude za pár hodin 
nenávratně pryč. 
Míša Čakrtová, komunikace a registrace

Když si hráči stěžovali, že autobusy nejezdí 
podle řádu. Další nápor na nervy bylo 
koordinovat přepravu hráčů na Trading Night, 
kdy jsem na točně fungoval jako informační 
kancelář a několik hodin v kuse dokola 
vysvětloval, jak jezdí autobusy a tramvaje.
Jiří Blahout, doprava

Den před začátkem check-inu, kdy jsme zjistili, 
že máme špatně natištěné ID karty. A úterní 
velká bouřka, která nám zamotala hlavu.
Jan Šolta, fi nance

První ráno, kdy mě napadlo, že to nemůžu 
zvládnout. Sanitka ne a ne přijet. Ledy jsme 
měli, ale ne na hřištích. Zdravotníci volali, že 
jim chybí led i pytlíky na něj. Fyzioterapeutům 
chybělo téměř vše. Nebýt podpory lidí okolo, 
první den bych nezvládla.
Jana Veselá, zdravotníci

Týden před začátkem akce mi zemřel otec.
Filip Zelenka, jídlo

Asi fi nálový den, kdy vyčerpání dosáhlo takové 
míry, že jsem usínal v jakékoliv situaci a pozici. 
Náročné bylo i předělávání rozvrhů práce, kdy 
si členové organizačního týmu „najednou“ 
vzpomněli, že potřebují více dobrovolníků na 
další den. 
Radek Lomnický, dobrovolníci

Pohřeb den před akcí. A potom také zjištění, 
v jakém stavu je české hoteliérství a že se u nás 
tak neskutečně krade.
Klára Zelenková, ubytování

Pátek, když jsem ve Žlutých lázních po půlnoci 
zjistil, že nemám desky, kde jsem měl veškeré 
smlouvy, doklady a faktury za celé mistrovství. 
Po dlouhých třech hodinách jsem se smířil s tím, 
že je už nenajdu. Objevil jsem je druhý den ve 
Vršovicích na Slavii v kanceláři a to byl pro mě 
moment naopak nejlepší.
Martin Lomnický, zábava
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There were many wonderful moments! I have 
met hundred of great people. And I am still in 
contact with most of them.
Radek Lomnický, Volunteers

When I found out that all participants found 
their accommodation!
Klára Zelenková, Accommodation

The whole WUCC 2010. I like to recall the 
friendly atmosphere during the Worlds, the 
perfect weather and the co-operation of the 
organizing team. I also remember the growing 
circles under the eyes of the organizers every 
morning at our briefings. I was most surprised 
that we – a bunch of frisbee enthusiasts, not 
professional event managers – managed the 
WUCC without any major problems. I am 
still surprised that we did not go crazy during 
the preparations – not only because during 
the WUCC I slept only 3-4 hours a day – but 
also during the preparation time I married 
Klarka, she got pregnant and gave birth to our 
wonderful son Filip, and we still went on with 
the WUCC preparations and I still went to work 
as well.
Filip Zelenka, Food

When I realized the tournament was really 
over, everyone survived, and the WUCC 2010 
was a success. I was happy to see that the 
friendships between the organizing team 
members survived and that at the end of the 
day, frisbee is still a lovely thing, making it so 
easy to fly.  
Jana Veselá, Medical

The smooth check-ins. The opening ceremony 
and the great first match between Hot Beaches 
and Storm. The women’s finals and also the 
end of the WUCC.
Jan Šolta, Finance 

The opening evening in Vršovice on Sunday. 
Maybe even earlier when the participants 
began arriving and it felt like the city was being 
flooded with frisbee players. Only then did I 
realize what kind of event we had organized!
Míša Čakrtová, Communication & Registration 

Handing out the final results – no more rush! 
The never ending support of Lucinka, Janička's 
readiness, and Carlos' patience was what kept 
me going the whole week.
Jan Filandr, System of Competition 

The trouble-free last day, the promising 
weather forecasts for the last four days of the 
championship, and great atmosphere in all the 
stadiums throughout the entire WUCC.  
Vít Grigartzik, Lawyer, contracts 

Krásných momentů byla celá řada! Potkal 
jsem se s dobrou stovkou výborných a 
zajímavých lidí. S většinou z nich jsem pořád 
v kontaktu.
Radek Lomnický, dobrovolníci

Když jsem věděla, že už všichni bydlí.
Klára Zelenková, ubytování

Celé mistrovství. Velmi rád vzpomínám 
na přátelskou atmosféru během celého 
mistrovství, na perfektní počasí, na 
spolupráci našeho organizačního týmu a na 
prohlubující se kruhy pod očima každé ráno 
u snídaňové porady. Nejvíc mě překvapilo, 
že jsme to jako skupinka frisbee nadšenců a 
neprofesionálních pořadatelů tak velké akce 
zvládli bez větších potíží. Dále mě překvapilo, 
že jsme se z té přípravy nezbláznili. Nejen 
proto, že jsem během mistrovství spal 3-4 
hodiny za noc, ale protože jsme paralelně 
s přípravami měli svatbu, Klárka otěhotněla, 
porodila syna Filípka a já chodil do práce. 
Filip Zelenka, jídlo

Zjištění, že už je opravdu po všem. Že 
všichni přežili, mistrovství že mělo úspěch a 
přátelství v organizačním výboru vydrželo. I 
že disk pro nás všechny nadále zůstane milým 
předmětem, se kterým „létat je tak snadné“.
Jana Veselá, zdravotníci

Hladký průběh check-inu, zahajovací 
ceremoniál a krásný úvodní zápas Hot 
Beaches. Finálový zápas žen a závěr 
mistrovství.
Jan Šolta, fi nance

Asi nedělní zahájení na Slavii. Nebo ještě 
předtím, když se účastníci začali sjíždět do 
Prahy a mně se zdálo, že na každém rohu 
potkávám frisbijáky. V tu chvíli jsem si nějak 
plně uvědomila, do čeho jsme se to vůbec 
pustili.
Míša Čakrtová, komunikace a registrace

Když jsem odevzdal výsledky pro vyhlášení. 
V ten okamžik jsem si uvědomil, že je konec s 
pospícháním. Jinak pro mě byla po celý týden 
inspirací a povzbuzením péče Lucinky, ochota 
Janičky a trpělivý klid Carlose.
Jan Filandr, hrací systém

Hladký průběh fi nálového dne, pozitivní 
předpověď počasí na 4. - 7. hrací den 
mistrovství a parádní atmosféra na stadionech 
v průběhu celého WUCC.   
Vít Grigartzik, hřiště, právní záležitosti
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Akce takových rozměrů by nebyla možná bez 

pomoci dobrovolníků. V Praze se jich sešlo 

na 170. Přijeli z různých zemí Evropy, ale i ze 

zámoří. Hlavní část tvořili Češi a Slováci.

Dobrovolníci měli během šampionátu na 

starosti celou řadu věcí včetně přípravy hřišť na 

hru, doplňování vody před každým zápasem, 

poskytování informací hráčům a výpomoc 

na party. Pro velkou část z nich bylo hlavním 

úkolem počítání skóre, sledování času a statistik 

během zápasů. 

Dobrovolníci přispěli ohromným dílem k 

úspěšnému průběhu mistrovství světa v Praze, 

za což jim patří obrovský respekt a dík.

Such a huge event wouldn’t be manageable 

without the help of volunteers. There were 170 

volunteers who donated their time and energy 

to the WUCC 2010. They came from European 

countries, as well as from overseas, the majority 

were from the Czech and Slovak republics. 

Volunteers coordinated all matters during 

the championship, including preparing the 

fields, supplying water containers prior to each 

game, assisting with the parties, and providing 

players with information. The main task for the 

volunteers was to keep track of the scores, time, 

and statistics. Field staff members didn’t act as 

referees or observers.

The volunteers were the driving organizational 

power of the tournament and deserve our 

respect and sincere thanks.

POMOCNæCI
/  STAFF
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Pražské mistrovství světa klubů se odehrálo 

ve dvou hlavních lokalitách. Na Strahově, 

v tréninkovém areálu fotbalového klubu Sparta 

Praha a na okolních hřištích, a ve Vršovicích, 

zejména pak na tréninkových hřištích fotbalistů 

Slavia Praha. Tato dvě místa dala dohromady 30 

hřišť na ultimate frisbee, kde se odehrálo 715 

utkání. Z toho 264 v open, 160 v ženské divizi, 

211 v mixu a 80 v kategorii masters. 

H¤I·Tù/ 
F IELDS

WUCC in Prague was played in two main 

areas. At Strahov and at Vrsovice, particularly on 

the training fields for the Czech Republic's top 

football/soccer team Slavia Praha. These two 

locations together provided 30 ultimate fields, 

where 715 games were played. 264 in Open, 

160 in Women's division, 211 in Mixed and 80 in 

Masters division. 

SPARTAKIÁDY

Spartakiády byly gigantické propagandistické 

akce tehdejšího komunistického režimu v 

opravdu ohromném měřítku. Například druhé 

spartakiády v roce 1960 se přímo na Strahově 

účastnilo přes 750 000 cvičenců a zhlédlo 

ji přes dva miliony diváků. Při vystoupení se 

střídaly jednotlivé sestavy nacvičené mnoha 

lidmi, kteří byli rozděleni do velkého množství 

kategorií. Například na poslední spartakiádě 

v roce 1985 vystupovalo také 13824 vojáků, 

tedy 96 čet po 144 mužích.

SPARTAKIADS

Spartakiads were gigantic, propaganda-like 

sporting events held under the communist 

regime. They were attended by large numbers 

of people. During the 1960 Spartakiad for 

example, about 750,000 gymnasts from 

around the country took part and over 

2,000,000 spectators witnessed the event. 

Many different people of both genders and all 

ages practiced exercise routines for the event. 

Attendance at the events were mandatory 

for soldiers in service – to illustrate, at the last 

Spartakiad in 1985, 13,824 soldiers performed 

in 96 squads of 144 men.
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STRAHOVSKÝ STADION

Strahovský stadion je dle některých zdrojů 

stadion s největší rozlohou na světě. Jeho 

kapacita činí více než 200 000 míst, z toho 

56 000 k sezení. 

Výstavba prvního stadionu, který byl dřevěný, 

zde začala již roku 1926. Stadion byl o dalších 

šest let později modernizován. Po druhé světové 

válce se stavělo dále, a to v letech 1948 a 1975, 

tehdy vznikla současná podoba stadionu. Právě 

v druhé polovině 20. století se zde konaly velké 

spartakiády, a to v pětiletých odstupech.

STRAHOV STADIUM

Strahov is the stadium with the largest area in 

the world (according to some sources). It has a 

capacity of more than 200,000 spectators and 

56,000 seats.

The first construction of the stadium began in 

1926, at that time out of wood. Six years later it 

was modernized. After the Word War II, more 

construction took place – first in 1948 and then 

again in 1975, which is when the stadium took 

on the appearance it has today. In the second 

half of the 20th century, the Spartakiads were 

held in the statium every five years.
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Pořadatelství tak rozsáhlé a významné akce 
jako je mistrovství světa klubů, se rozhodli 
organizátoři využít ke zviditelnění ultimate 
frisbee, s cílem dostat tento sport více do 
povědomí široké veřejnosti. 

Kromě vydávání tiskových zpráv informujících 
o přípravě MS, domluvili prezentaci sportu i 
samotného MS na několika významných akcích, 
které se konaly většinou v Praze (FebioFest, 
United Islands of Prague, Akademické hry).

Největší mediální zájem a ohlas u veřejnosti 
vyvolal pokus zjistit, zda maratonskou 
vzdálenost 42,195 kilometrů zdolá rychleji létající 
talíř, nebo maratonský rekordman. Tento pokus 
se uskutečnil ve spolupráci s Prague International 
Marathon. Organizátoři WUCC 2010 dostali 
prostor v pátek 7. května na pražském Výstavišti 
v rámci sportovního veletrhu Marathon Sport 
Expo, doprovodného programu maratonu. 
Skupina 10 lidí si přihrávala diskem na čas na 
vzdálenost 10 metrů. Celkem museli odházet 
4220 hodů! Protože se jim povedlo odházet 
maratonskou vzdálenost v čase 1h 56m 19s, 
pokořili nejen nejrychlejší maratonský čas, ale 
dostali svůj výkon i do české knihy rekordů!

PR 
AKTIV ITY

PR 
ACTIV IT IES

Frisbee is not a very well-known sport in the 
Czech Republic. Many people are unaware 
that it can be played on a competitive level. 
The organizers of the Worlds decided to bring 
Ultimate to the attention of Czech public and 
media, both as a sport and as a way to promote 
the WUCC 2010.

The organizers took part in a series of events, 
primarily aimed at young people, including 
FebioFest (film festival), United Islands of Prague 
(music festival), and the Academic Sports 
Championships (for university students). At all 
of these events, leaflets were distributed, and 
people with disks were available to explain the 
sport and talk about upcoming events.

To draw the attention of the Czech media, there 
was one particularly successful event prepared 
in conjunction with the Prague International 
Marathon. As part of the Prague marathon 
activities, Ultimate frisbee players placed a bet to 
see if a flying disc could travel the same distance 
as a marathon runner, but faster. On the 7 May, 
2010, 10 Ultimate players got together at the 
Prague exhibition area, where the marathon's 
sport fair was taking place. They stood 10 
meters apart from one another and threw a disk 
between each other so that the disc covered a 
distance of more then 42 kilometers, the length 
of a marathon. In total, the players threw and 
caught the disk 4,220 times! Their time was 1 
hour 56 minutes and 19 seconds, which is indeed 
faster then world record for a marathon. The disc 
throwing marathon was recorded in the Czech 
book of records. 
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Úspěšným pokusem o rekord se povedlo 

zaujmout nejen návštěvníky pražského 

výstaviště, ale díky reportáži v jedné z hlavních 

zpravodajských relací televize Nova i širokou 

veřejnost. Tím byl vytvořen základ pro další PR 

aktivity, které probíhaly těsně před a během 

samotného mistrovství. Součástí těchto aktivit 

byla tisková konference a pravidelný denní 

zpravodajský servis. Organizační tým vyčlenil 

pro tuto činnost jednu osobu, která domlouvala 

rozhovory a články o akci samotné i sportu 

obecně.

This event drew the attention of the most 
watched TV channel in Czech Republic, which 
shot a short reportage on the event. Also, 
the public took an interest in the sport and 
helped pave the way for further PR activities 
for the Worlds tournament. This included a 
press conference and a regular daily press 
release during Worlds. There was also someone 
responsible for arranging player interviews and 
articles about WUCC 2010 and Ultimate frisbee 
in general.
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Během celého roku před mistrovstvím i 

během samotné akce bylo publikováno přes 

70 mediálních výstupů informujících o WUCC 

2010 či frisbee ultimate jako takovém. Patří sem 

i reportáž v hlavním televizním zpravodajství 

televize Nova, televize Prima a tři reportáže 

v hlavním sportovním zpravodajství České 

televize. Vedle toho se podařilo získat prostor 

v celostátních denících (MF Dnes, Právo, LN), 

v nejčtenějším sportovním deníku Sport, na 

nejčtenějším sportovním webovém portálu 

Sport.cz i na dalších informačních serverech, 

jako např. iDnes.cz.

Through the year long preparation leading up 

to WUCC 2010, and during the event itself, 

there were more than 70 media articles, news 

and reports published about frisbee or WUCC. 

This includes two reports on mainstream Czech 

TV channels, Prima and Nova, as well as three 

reports on Czech Television 1's main sport news 

program. There was also coverage in the most 

widely read daily newspapers, MfDnes, Právo, 

and Lidové noviny, and the most read daily 

sports newspaper Sport. There was even online 

coverage at sport.cz, together with iDnes.cz, 

which is one of the most visited online Czech 

news portals. 

WUCC 
2010
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Výkony hráčů, zajímavé situace a emoce 

provázející zápasy ultimate frisbee je potřeba 

nějak zachytit. O to se snaží právě tato kniha. 

Součástí dokumentace jsou články, fotografie, 

online záznamy, sestřihy zápasů nebo celé DVD. 

Další věcí spojenou s turnajem je jeho vizuální 

stránka, která se přenáší na oblečení, létající 

disky a jiné předměty. Ani v Praze nic z toho 

nechybělo. 

Oficiální fotografové odvedli skvělou práci, jak 

sami jistě vidíte. To samé lze říci o ostatních. 

Střižna.cz zajišťovala online přenosy, jejichž 

sledovanost byla v průměru okolo deseti tisíc 

diváků. UltiVillage vyrobila DVD o celé akci 

a během turnaje publikovala sestřihy dění 

z jednotlivých dnů. 

O vizuální stránku turnaje se zasloužily 

především výrobce disků Discraft a oficiální 

výrobce oblečení a dalšího doplňkového zboží 

pro ultimate frisbee, firma 5Ultimate.  

The exciting action, extraordinary plays and 

waves of emotion that accompany any Ultimate 

frisbee game need to be captured. This very 

book is just such an example. Throughout 

the championships, media teams also put 

together articles, photographs, organized online 

streaming, game highlights and created a full 

DVD. Visuals are an important aspect to any 

tournament, as reflected in players’ clothing, 

team discs and other items. 

None of these details went unnoticed in 

Prague. The official photographers did a great 

job, as you can see here. So did Střižna.cz, 

which provided online streaming of the games. 

Each game was viewed by and average of 

10,000 people! UltiVillage created a DVD about 

the event and produced video highlights from 

each day of the tournament. 

Special honors for providing tournament 

products goes to disc producer Discraft and the 

official Ultimate frisbee clothing and accessories 

producer 5 Ultimate.  

TVORBA
IMAGE

IMAGE
MAKERS
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Jak lépe propagovat respekt a porozumění, než 

prostřednictvím Spirit of the Game, jedinečného 

pravidla, které je duší ultimate frisbee? Přesně 

na této myšlence je založena nadace Ultimate 

Peace. Pomocí létajícího disku buduje mosty 

mezi kulturami, které se ocitly v konfliktu, jako 

například Blízký východ. Děti v těchto oblastech 

učí vzájemnému respektu, porozumění a 

přátelství zábavnou formou, hlavně při hře 

ultimate frisbee. 

Během pražského mistrovství světa se podařilo 

od účastníků vybrat více než 56 000 korun na 

podporu aktivit Ultimate Peace. Organizátoři 

dodrželi slib a za každý bod, který na mistrovství 

padl, věnovali jednu korunu do fondu projektu 

Ultimate Peace. Přispěli tak částkou 17 410 

korun. Dalších 2000 korun vynesly dobrovolné 

dary od hráčů. Nejvyšší částku – tedy 37 000 

korun – se podařilo získat dražbou oficiálních 

bannerů pražského mistrovství světa, které 

pro Ultimate Peace věnovala firma 5Ultimate. 

Bannery dražili diváci o přestávkách mezi 

finálovými zápasy. Ceny některých bannerů 

přesáhly částku 5 000 korun.

Výtěžek byl použit na uspořádání tábora 

pro 200 účastníků z Izraele a Palestiny. 

Někteří hráči na WUCC navíc dali k dobru své 

disky a sportovní oblečení. Celkem šlo o 50 

profesionálních disků a 75 kusů oblečení (dresů, 

čepic a šortek).

How better promote the ideals of respect 

and understanding than through Ultimate 

and its unique focus on Spirit of the Game? 

The organization Ultimate Peace aims to do 

exactly this; provide a bridge between cultures 

by using Ultimate as a central meeting ground 

for youths in conflict areas. By focusing on fun 

and education (as opposed to politics), Ultimate 

Peace uses the game of Ultimate to build 

friendships and understanding, as well as to 

teach teamwork and sportsmanship.

More than USD 3,000 in donations were 

collected during the WUCC in Prague for 

Ultimate Peace. Organizers stuck to their 

promise and donated CZK 1 for each point 

scored at Worlds. That alone totaled almost USD 

1,000. Additional funds were donated directly 

by the players themselves. The largest amount, 

around USD 2,000 was collected during the 

tournament banner auctions, sponsored by 5 

Ultimate. The auctions were held during the 

breaks between the finals games. Some banners 

were auctioned off for more than USD 300 a 

piece.

All the money collected went to an Ultimate 

summer camp program for 200 Israeli and 

Palestinian children. Players during the 

championships also donated their own discs and 

sport clothing, like shirts, shorts and caps, to be 

used at the camp. 

WUCC 
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Revolver

Sockeye

Chain Lightning

Ironside

Doublewide

Fury

Riot

Brute Squad

Backhoe

Zeitgeist

Showdown

Chad Larson Experience

Mental Toss Flycoons

Quiet Coyote

AMP

Axis of C'Ville

Troubled Past

Surly

OLD SAG

Invictus

Mephisto

Phoenix

Lotus Canada

Storm

Zephyr

QUB

ONYX

RIP

Chaos

Gauntlet

GLUM

Figjam

Fenix UNAM

Ahau Ik

Euforia

Absolut

2600mixedColombia

DominO

Caobos Ultimate

Brazzinga

Clapham Ultimate

Chevron Action Flash

Fire of London

EMO

LeedsLeedsLeeds

Iceni

Jeremy Codhand

Brighton Ultimate

Thundering Herd

Blue Arse Flies

Age Against the Machine

Dublin Ultimate

Little Miss Sunshine

Viksjöfors

Skogshyddans

E6

Karhukopla

UFO

Viima

Atletico

Helsinky Ultimate

Ultimate DeLux

Ultimate Vibration

Jack’Suns

YAKA

Ah Ouh Puc

OUF

Mubidisc

Guayota

Bischi

Cotarica Grandes

Tequila Boom Boom

CUS Bologna

USA

CANADA UK IRELAND

SWEDEN

FINLAND

SPAIN

FRANCE

ITALY

LUXEMBOURG

MEXICO

BRASIL

VENEZUELA

DOMINICAN REP.

COLOMBIA
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Colony

Magon

Heads of State

Redbacks

Wildcard

Honey

Newcastle Pie Wagon

Smurf

Kaboom

Eastern Greys

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

SINGAPORE

CHINA

JAPAN

Duke

Credo

Buzz Bullets

Nomadic Tribe

Loquitos

UNO

MUD

HUCK

Chukyo Uni Naughty Kids

IKU!

SQUAL

Vigi

Big Bombers

Sexy Legs

G.H.D.

Gigolo

MorHo!

Sin City

CUUP

D-CUUP

LOL

Frizmi

FDK Zagreb

Grandmaster Flash

Ultimate Decision

Stoly Ultimate

Cosmic Girls

Brilliance

M.U.C.

Feldrenner

Woodchicas

JinX

Frizzly Bears

Sugar mix

Heidees

Wolpertinger

Wall City

Flying Angels Bern

Freespeed

Lotus Switzerland

Freespeed Coed

Cambo Cakes

Gronical Dizziness

Red Lights

Mooncatchers

XLR8RS

Silence

Hot Beaches

Velka Morava

the Big Ez

Upsadaisy

CZECH REPUBLICGERMANY SWITZERLAND

CROATIA

LATVIA

ESTONIA

BELARUS

UKRAINE

HUNGARY

SLOVAKIA

SLOVENIAAUSTRIA

BELGIUM
POLAND

THE NETHERLANDS

RUSSIA

136 TEAMS,  37 COUNTRIES,  1  FLY ING DISC

Ragnarok

Copenhagen

DENMARK
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Ultimate frisbee. O to tu šlo především. 

Osm dní, z toho sedm hracích. Během nich 

17 410 zahraných bodů a nespočet jedinečných 

okamžiků, skvělých přihrávek, chytů, rybiček, 

náběhů a obran. Radost vítězů a slzy 

poražených. Bohužel i pár nepříjemných zranění. 

Spirit of the Game. To vše patří k ultimate a v 

Praze nic z toho nechybělo. Slunce svítilo téměř 

celou dobu a osmý den dal světu nové mistry 

světa. 

Ultimate frisbee. That is always the most 

important. 8 days, 7 playing days, during which 

time 17,410 points were scored. Countless 

unique moments. Great passing, stellar 

throws, solid catches, layouts, impressive cuts 

and awesome defense. A demonstrations of 

true passion and love of the game. Joy and 

tears. Winners and losers. Spirit of the Game. 

Unfortunately, a few injuries. But all of this is 

part of Ultimate and the tournament in Prague 

had it all. The sun shone nearly the entire 

tournament. On the eighth day, new world 

champions emerged.

WUCC 
2010
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Od rána do večera probíhala registrace. 

Dopoledne zasedal kongres WFDF. V 16 hodin 

dostali kapitáni poslední balík informací. 

K večeru se na strahovské louce sešlo okolo 

300 lidí z řad hráčů i dobrovolníků, aby zde 

potrénovali hody pod vedením amerického týmu 

Sockeye.

Check-in lasted for a whole day. The WFDF 

congress was held in the morning. At 4pm the 

team captains received the last update. In the 

late afternoon, 300 people, including players 

and staff, attended Sockeye’s happy hour 

throwing practice. 

SOBOTA
3. âERVENCE 2010

SATURDAY
JULY 3,  2010
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Úderem gongu odstartoval první hrací den 

mistrovství. Ředitelka turnaje Jana Vejmelková a 

prezident WFDF Jonathan Potts uvítali všechny 

účastníky WUCC 2010 na zahajovací ceremonii 

na hlavním hřišti ve Vršovicích. V úvodním 

zápase proti Kanaďankám Storm předvedl 

domácí tým Hot Beaches, že český ultimate 

má svůj lesk. Češky prohrály těsně 16:17. Zápas 

sledovalo online 9 867 lidí po celém světě. 

Favorité podle očekávání vyhráli nedělní zápasy 

s přehledem, pouze ve skupině open J překvapil 

italský tým Bischi, když prohrál s favority, 

Claphamem o bod a s Viksjöfors jen o dva body.

The striking of a gong opened the first playing 

day of the championships. Tournament director 

Jana Vejmelková and WFDF president Jonathan 

Potts welcomed all WUCC 2010 participants 

at the opening ceremony at the Vršovice 

Discraft Field. In the opening game against 

Canada’s Storm, the Czech women’s team Hot 

Beaches showed that Czech ultimate can make 

spectators wonder. The Czechs lost by only one 

point 16:17. Some 9,867 people world-wide 

watched the game via online streaming. The 

favorites won their games with ease for the 

most part. Only in Open pool J, Italian team 

Bischi surprised Clapham by losing by only one 

point and to Viksjöfors by only two. 

NEDùLE
4. âERVENCE 2010

SUNDAY
JULY 4,  2010
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German team JinX beat the high-seeded 

Women's team from Leeds. Czech Open 

team Silence didn’t make it to the top 24, 

but Fire of London, JackSuns and Bischi did. 

The hot weather increased ice consumption. 

Team representatives debated an adaptation 

to Ultimate rules at the WFDF conference. 

Games of the day went to the American teams, 

Doublewide beat Euforia, and The Chad Larson 

Experience beat Jeremy Codhand. The first 

match was watched by over 10,000 people 

online. Meanwhile, many Prague citizens left 

the city to enjoy the national holiday.

Státní svátek vylidnil Prahu. Open, ženy a mix 

dohrály své základní skupiny. Německý tým 

JinX porazil favorizované Angličanky z Leedsu. 

Domácí Silence se neprobojovali mezi horních 

24, stejně jako Fire of London, JackSuns nebo 

Bischi. Vysoké teploty zvýšily spotřebu ledu. 

O pravidlech a jejich případných úpravách 

diskutovali zástupci týmů na konferenci WFDF. 

Večerní exhibiční zápasy ovládli Doublewide, 

kteří porazili Euforii, a The Chad Larson 

Experience, kteří vyhráli nad Jeremy Codhand. 

První utkání sledovalo na internetu přes 10 tisíc 

diváků.

PONDùL æ
5.  âERVENCE 2010

MONDAY
JULY 5,  2010
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Power pools were started. Prague was hit 

by big summer rain storm around noon. 

Afternoon games were canceled or postponed 

for Wednesday because of the soggy fields. 

Surly and Troubled Past in masters division 

finished another day unbeaten. A new games 

booth began printing photos on discs at the 

Vršovice area. All four players in Disquito’s 

survey said they would favor Ultimate 

becoming an Olympic sport. The WUCC 

organizers asked players to be careful of their 

belongings as several thefts occurred.  

Týmy rozehrály zápasy v nově vytvořených 

skupinách. V poledne se nad Prahou přehnala 

silná bouře. Kvůli podmáčeným hřištím byly 

odpolední zápasy přeloženy na další den. 

Favorité kategorie Masters, Surly a Trouble Past, 

odehrály další den bez porážky. Ve Vršovicích 

se začaly tisknout fotografie na létající disky. 

Všichni čtyři respondenti v denní anketě 

prohlásili, že by rádi viděli ultimate frisbee na 

olympijských hrách. V souvislosti s několika 

nahlášenými krádežemi upozornili organizátoři 

účastníky, aby věnovali zvýšenou pozornost 

svým osobním věcem. 

ÚTER¯
6. âERVENCE 2010

TUESDAY
JULY 6,  2010
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Po dešti opět zasvítilo slunce. Hráči se mohli 

poprvé ponořit do sudů s ledem. Kvůli úterní 

bouřce musela většina týmů odehrát tři namísto 

dvou zápasů. Zpřístupněna byla dvě nová hřiště 

na hru a další hřiště na rozcvičování. Open týmy 

se přiblížily dohrávce power pools. Bez dosud 

jediné porážky od neamerického týmu uzavřely 

den týmy Spojených států. V ženské divizi se 

rozhodlo o 16 nejlepších, mezi které se dostaly 

i domácí Hot Beaches. Hráči prozradili, že jim 

chutná české pivo. Kvůli semifinálovému zápasu 

mistrovství světa ve fotbale došlo ke změnám 

ve večerním programu. Trading Night v Mánesu 

uzavřela čtvrtý den mistrovství. 

After a rainy day, the sun came up. Ice barrels 

were made available for players. Most teams 

had three matches, instead of two, to make up 

for games canceled the day before due to the 

storm. Two new fields and one practice field 

were opened for players. Open division teams 

got closer to finishing Power Pool. The five 

American teams concluded another day with 

no losses except to each other. Power Pool in 

Women’s division was finished with the home 

team Hot Beaches among the top 16 teams. 

Players revealed their love for Czech beer. 

Trading Night was rearranged so that players 

could watch the football World Cup’ semifinals. 

ST¤EDA
7. âERVENCE 2010

WEDNESDAY
JULY 7 ,  2010
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Diváci na stadionu Evžena Rošického sledovali 

jeden z nejlepších zápasů celého turnaje mezi 

týmy Ironside a Sockeye. Fantastická rybička 

Andrew Flemminga se vzápětí stala hitem na 

Youtube a Facebooku. O jeden bod porazil 

švédský Viksjöfors tým Doublewide, čímž si 

zajistil místo v nejlepší osmičce a stal se prvním 

neamerickým týmem v divizi open, který vyhrál 

nad týmem ze Spojených států. Japonky se 

ocitly v horní čtyřce spolu s třemi americkými 

týmy. Nečekaná porážka od kanadských Onyx 

odsoudila favorizované Axis of C’Ville do bojů 

o deváté místo v kategorii mix. V semifinále 

Masters se nepodařilo australským Eastern Greys 

ani finským Helsinkám Ultimate zastavit rozjetý 

vlak neporažených a do finále mířících týmů 

Surly a Troubled Past. 

Ironside and Sockeye had one of the best 

games of the Prague tournament at Rošického 

stadium in Strahov. Andrew Flemming’s 

amazing layout became an instant hit on 

YouTube. Sweden’s Viksjöfors became the first 

non-American team to beat a US team in the 

Open division by beating Doublewide 15-14, 

and securing a ranking in the 1st to 8th place 

bracket. One Japanese team made it among 

the top four, along with three US teams. 

Canada’s Onyx in the Mixed division handed 

top-seeded Axis of C’Ville from US their first loss 

of the tournament. In the Masters’ semifinals, 

Australian team Eastern Greys and Finland’s 

Helsinki Ultimate failed to stop the American 

double-whammy of Surly and Troubled Past 

from barreling ahead to face off in the finals. 

âTVRTEK
8. âERVENCE 2010

THURSDAY
JULY 8,  2010
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Troubled Past celebrated with Champagne 

becoming the new World Champions for 2010 

in Masters division. All teams, except for the 

Saturday’s finalists, finished their last games 

of the tournament. Hot Beaches lost for the 

second time by only one point to the Japanese 

university team Naughty Kids and ranked 12th, 

2nd best in Europe, following their final match 

against USA’s Zeitgeist. Spirit of the Game was 

really high throughout the tournament, players 

said in a survey. Special WUCC trams took party 

goers from all teams to the closing party at Žluté 

lázně. The energetic rhythms of the Czech band 

Čankišou opened the dance party on the Vltava 

River. The party continued through to the early 

morning.  

Šampaňským oslavil americký tým Troubled 

Past své vítězství v kategorii Masters. Kromě 

finalistů zbývajících kategorií dohrály všechny 

ostatní týmy. Hot Beaches prohrály už podruhé 

o jediný bod s japonským univerzitním týmem 

Naughty Kids a po posledním zápase proti 

Američankám Zeitgeist obsadily 12. místo, 

druhé nejlepší v rámci Evropy. Spirit of the Game 

měl na turnaji velmi vysokou úroveň, shodli se 

náhodně oslovení hráči. Tramvaje odvezly veselé 

a zpívající účastníky WUCC na závěrečnou party 

do Žlutých lázní. Divokými rytmy roztančila 

kapela Čankišou oslavu v areálu na břehu Vltavy. 

Zábava pokračovala až do ranních hodin.  

PÁTEK
9. âERVENCE 2010

FR IDAY
JULY 9,  2010
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The temperature climbed close to 35 degrees 

Celsius on the final game day. Thousands of 

people watched the best teams in Mixed, 

Women's and Open divisions play at Vršovice. 

A camera floated above the field. One by one, 

The Chad Larson Experience, Fury and Revolver, 

all from USA, took world club titles. As much 

as USD 300 dollars was paid for a 5 Ultimate 

banner to benefit Ultimate Peace. German 

teams won Spirit of the Game in two out of four 

divisions. The final ceremony closed the Prague 

event, the biggest WUCC ever. 

V den finálových zápasů se teploty vyšplhaly 

k 35 stupňům Celsia. Tisíce diváků sledovali 

ve Vršovicích utkání těch nejlepších týmů 

v kategorii mix, ženy a open. Nad hřištěm 

poletovala kamera. Postupně titul mistra světa 

vybojovaly týmy The Chad Larson Experience, 

Fury a Revolver, všechny z USA. Až na 5 tisíc 

vyšplhala cena některých bannerů z dílny 

5Ultimate, které firma dražila o přestávkách 

mezi finálovými zápasy. Dva německé týmy 

získaly cenu Spirit of the Game. Slavnostním 

vyhlášením výsledků skončil pražský turnaj, který 

byl největším v historii klubových mistrovství 

světa.   

SOBOTA
10.  âERVENCE 2010

SATURDAY
JULY 10,  2010
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Je to dlouhá cesta. Čtyři roky trvá, než přijde 

ten okamžik, kvůli kterému se svět smrskne do 

velikosti 100 x 37 metrů, kolem nic, jen hlasy 

spoluhráčů a jeden bílý předmět o váze 175 

gramů. 

4 fi nálové zápasy, 4 novopečení mistři světa, 

4000 lidí v hledišti a skoro 40 stupňů na slunci. 

Emoce všemi cloumají, soustředění jede na plné 

obrátky, únavu nikdo nevnímá. Spirit je tu také a 

vše pozoruje z čestné lóže.  

The journey is long, it lasts 4 years, and then 

the moment comes, the moment when world is 

condensed into a 100 x 37 meter fi eld. Nothing 

is around, only the voices of teammates and 

one white object, weighting 175 grams, fl ies 

through that changed world.

4 fi nal games and at the end 4 new world 

champions. 4,000 spectators and almost 40 

degree Celsius. Emotions were high, focus was 

even higher. Tiredness was not even noticed. 

Spirit was watching from an Honorary Lodge.

„Být světovým šampionem pro mě i mé 

spoluhráče znamená strašně moc. Náš tým měl 

několikrát příležitost vyhrát americkou ligu, 

ale fi nále nikdy nedotáhl do vítězného konce. 

Tím spíš si teď ceníme vítězství na mistrovství 

světa. Podobně na tom byli Onyx, kteří skončili 

několikrát druzí ve fi nále kanadské ligy. Mistrem 

světa mohl být ale jen jeden z nás. Co mě však 

potěšilo, je že Onyx konečně získali po mistro-

vství v Praze vytoužený kanadský titul.“ 

Kevin Seiler, The Chad Larson Experience  

„It means a lot to me and to the team to be 

considered a world club champion.  CLX has 

had a lot of close fi nishes in the past, but had 

never won a UPA (now USAU) club national 

championship.  To fi nally come through and 

win a championship meant a lot to a team 

that had come up short in a number of 

opportunities before.  We shared this same 

attribute with Onyx, who had fi nished 2nd in 

Canadian nationals a couple of times before.  

Unfortunately, only one of our teams could win 

the title, but I was happy to see that Onyx won 

their fi rst ever Canadian Ultimate Championship 

following Worlds.“

Kevin Seiler, The Chad Larson Experience

BOJ 
O T ITUL

F IGHT FOR 
THE T ITLE
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Both teams made it to the finals with no 

losses. Surly started off well, as if aiming to get 

revenge on the team that beat them in the US 

Nationals the year before, and went up 4:1. 

They held a three-point lead up to 7:4, that's 

when Troubled Past launched their comeback. 

Troubled Past took possession of the disc 

and scored. They added another point after 

halftime. With their opponent now only one 

point behind, Surly scored another few points. 

However, at 10:7 Surly let up and Troubled Past 

gained four points to take the lead. Surly tied 

the game just before end time. Score 11:11, 

game to 13. Troubled Past scored on offence, 

Surly did not. Troubled Past scored the last 

point and became the first world champion of 

2010. 

V pátečním finále masters proti sobě 

nastoupily týmy, které prošly turnajem bez 

jediné prohry. Surly do zápasu vlétli, jakoby 

chtěli soupeři oplatit porážku z amerického 

mistrovství z předchozího roku, a vytvořili si 

náskok 4:1. Tříbodový rozdíl si drželi dál do 

stavu 7:4. Poté ztratili svůj útok a po poločase 

Troubled Past opět skórovali, čímž stáhli rozdíl 

na jediný bod. Surly odpověděli stejnou mincí 

a dalšími body odskočili znovu o tři body, na 

10:7. V tuto chvíli ale jakoby Surly přestali hrát. 

Troubled Past skórovali čtyřikrát za sebou, 

dostali se o bod do vedení a zápas obrátili.  

Ještě před koncem času Surly dorovnali na 

11:11 a hrálo se do 13 bodů. Troubled Past svůj 

útok proměnili, Surly nikoliv. Troubled Past se 

tak stal prvním mistrem světa roku 2010. 

F INÁLE 
MASTERS

MASTERS 
F INAL

TROUBLED PAST (USA) 
vs .  SURLY (USA)
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The Mixed match on Saturday was the 

least dramatic. The American Chad Larson 

Experience showed a strong will to win, 

creating a 3:0 lead. Canada’s Onyx, although 

having beaten the title hopefuls, America’s 

Axis of C’Ville, seemed nervous and made 

a few fumbles on offence. The Americans 

on the other hand, performed with great 

certainty adding one point after another. They 

started the second half with a 5-point lead, 

which they soon increased to 7. In the Masters 

division final, one team successfully managed a 

comeback to victory, however, it was clear that 

that wasn't going to happen here. The Chad 

Larson Experience won 17:10. 

První zápas sobotního finálového dne byl tím 

nejméně napínavým. Americký tým to vzal 

od podlahy a ujal se vedení 3-0. Kanaďané, 

kteří v osmifinále vyřadili největší favority na 

vítězství, tým Axis of C'Ville, působili nervózně 

a kazili v útoku. Američané naopak působili 

naprosto sebevědomě a postupně svůj náskok 

stále zvyšovali. Na začátku druhého poločasu 

už měli sedmibodové vedení. Ve finále 

Masters se podařilo týmu téměř ztracené 

utkání otočit, ale v tomto utkání bylo jasné, že 

k tomu nedojde. The Chad Larson Experience 

zvítězil suverénně 17:10. 

F INÁLE 
MIX

MIXED 
F INAL

THE CHAD LARSON 
EXPERIENCE (USA) 

vs .  ONYX (CANADA)
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Women’s final between the two top-seeded 

teams was the game not to be missed. Thrilling 

and exciting, don't even begin to describe the 

tension and great gamesmanship. The game 

was one of the best of the whole WUCC. 

Neither team was able to get more than a 

single-point lead. Fury was up at 4:3 but UNO 

scored two points in a row to take over. A long 

period followed when both teams, despite 

occasional drops, always scored on offence. 

The score was tight when time was reached. 

Nobody at the stadium really thought Fury 

could take the lead again. UNO played their 

absolute best. Until one mistake, which Fury 

took advantage of, and scored on. UNO tied 

but Fury scored the last point and celebrated. 

Finále ženské kategorie mezi dvěma nejlépe 

nasazenými týmy slibovalo dramatickou 

podívanou, což se potvrdilo beze zbytku. Toto 

utkání bylo jedním z nejkrásnějších na celém 

mistrovství. Ani jednomu týmu se nepodařilo 

odskočit o více než jeden bod. Američanky 

si držely vedení do stavu 4-3. Japonky pak 

skórovaly a v dalším bodě sebraly soupeřkám 

útok a ujaly se vedení. Následovala dlouhá 

pasáž, kdy oba týmy, i přes občasné ztráty, 

pravidelně skórovaly při svých útocích. Časový 

limit zápasu vypršel a skóre bylo vyrovnané. 

Málokdo na stadionu věřil, že Fury utkání otočí. 

Tým UNO hrál výborně. Ale pak udělaly Japonky 

nečekaně chybu v útoku, čehož Fury využily a 

dostaly se do vedení. Japonky ještě srovnaly, ale 

Fury ten poslední bod dokázaly dát a nakonec se  

radovaly z vítězství. 

F INÁLE 
ÎENY

WOMEN 
F INAL

FURY (USA)  vs . 
UNO (JAPAN)
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This is the second time Revolver and Sockeye 

have played each other at the tournament. 

Revolver won the first game 13:11. Both teams 

played intensive Ultimate at the start of the 

game, with Sockeye showing they were ready 

to win this time. The break point came half 

way through the first period. Sockeye lost 

their one-point lead and Revolver scored four 

straight points, entering halftime at 9:6. Sockeye 

tried hard, but couldn’t keep up with their 

opponent’s superb performance. Revolver lost 

only one offence in the second period, while 

taking two from Sockeye. With a comfortable 

lead of 17:13, Revolver took the title. All four 

titles went to US teams and they were all very 

well deserved. 

Finále dvou týmů, které se už na turnaji potkaly. 

První zápas vyhrál Revolver 13:11. Začátek finále 

nabídl vyrovnanou bitvu, kdy se oba týmy 

střídaly ve vedení a Sockeye ukazovali, že jsou 

připraveni porážku soupeři oplatit. Zlom nastal 

v polovině prvního poločasu, kdy Sockeye ztratili 

své jednobodové vedení a Revolver čtyřmi body 

v řadě získal poločas v poměru 9-6. Sockeye 

zkusili takřka vše, ale Revolver svoji šanci držel 

pevně v rukou. Během druhého poločasu ztratil 

útok pouze jednou, naopak soupeři jej vzal 

ještě dvakrát a k titulu mistra světa tak dokráčel 

jistě a s přehledem. Po výsledku 17:13 završil 

dominanci amerických týmů na pražském 

turnaji. Týmy USA ovládly všechny kategorie a 

nutno podotknout, že zaslouženě.  

F INÁLE 
OPEN

OPEN 
F INAL

REVOLVER (USA)  vs . 
SOCKEYE (USA)
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OPEN WOMEN MIXED MASTERS

 Gold  Revolver  Fury  The Chad Larson Exp.  Troubled Past

 Silver  Sockeye  UNO  Onyx  Surly

 Bronze  Buzz Bullets  Riot  Mental Toss Flycoons  Eastern Greys

 4th  Chain LIghtning  Brute Squad  Quiet Coyote  Helsinki Ultimate

 5th  Ironside  MUD  Pie Wagon  O.L.D. S.A.G.

 6th  Colony  HUCK  Smurf  Wolpertinger

 7th  Invictus  Lotus Canada  AMP  Red Lights

 8th  Viksjofors If  Woodchicas  Upsadaisy  Wall City

 9th  Doublewide  Backhoe  Axis of C'Ville  Vigi

 10th  Clapham Ultimate  Chukyo University  RIP  Gauntlet

 11th  Karhukopla  Zeitgeist  Kaboom  OUF

 12th  Ragnarok  Hot Beaches  Chaos  GLUM

 13th  Chevron Action Flash  Storm  Jeremy Codhand  Figjam

 14th  Flying Angels Bern  LeedsLeedsLeeds  Frizzly Bears  Age Against the Machine

 15th  Mephisto  Showdown  Sugar Mix  Caobos Ultimate Club

 16th  Magon  Zephyr  Iku!  BIG BOMBERS

 17th  Skogs Ultimate  Iceni  Duke  

 18th  Euforia  E6  Sin City  

 19th  Phoenix  Wildcard  Brighton Ultimate  

 20th  Heads of State  Lotus Switzerland  SQOAL  

 21th  M.U.C.  Atletico  Credo  

 22th  Feldrenner Mainz  YAKA  CUS BOLOGNA  

 23th  Freespeed  JinX  Gronical Dizziness  

 24th  Nomadic Tribe  Cosmic Girls  2600mixedColombia  

 25th  Bischi  Copenhagen  Ah Ouh Puc  

 26th  Silence  Tequila Boom Boom  guayota ull  

 27th  Fire of London  Honey  Thundering Herd  

 28th  Ultimate Vibration  Viima  Sexy legs  

 29th  LOQUITOS  Little Miss Sunshine  Frizmi  

 30th  Mor ho!  QUB  Brazzinga  

 31th  Jack’Suns  D-CUUP  Blue Arse Flies  

 32th  Absolut  Brilliance  GrandMaster Flash  

 33th  Cotarica Grandes    Freespeed Coed  

 34th  Stoly Ultimate    Velka Morava  

 35th  theBigEz - Vienna    XLR8RS  

 36th  CUUP    Ahau Ik  

 37th  CamboCakes    Heidees  

 38th  Dublin Ultimate    G.H.D.  

 39th  UFO    Ultimate deLux  

 40th  Mooncatchers    FDK Zagreb  

 41th  EMO      

 42th  DominO      

 43th  Fénix U.N.A.M.      

 44th  Mubidisk      

 45th  LOL      

 46th  Redbacks      

 47th  Gigolo      

 48th  Ultimate Decision      
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V roce 2006 založili Nick Handler, Chris 

McManus a Marc Weinberger tým Revolver, do 

kterého přizvali mladé talentované hráče z okolí 

San Francisca. Tým hrající s velkým nasazením, 

disciplínou a houževnatostí brzy vystoupal na 

přední místa národních soutěží. V roce 2009 

vyhrál Revolver pět turnajů a skončil druhý na 

mistrovství Spojených států, čímž se kvalifikoval 

do Prahy na WUCC 2010.

Nick Handler, Chris McManus, and Marc 

Weinberger founded Revolver in 2006 from 

the youthful ranks of the San Francisco Bay 

Area.  Built on a team ethic of intensity, 

humility, and discipline, the team quickly 

gelled and ascended the national stage.  In 

2009 Revolver won fi ve tournaments and 

fi nished 2nd at the championships, qualifying 

for WUCC 2010 in Prague.

REVOLVER

MISTR SVùTA -  OPEN

OPEN DIV IS ION 
WINNER
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Fury je elitní ženský tým z okolí San Francisca, 

i když některé hráčky dojíždějí z větší dálky. 

Od svého vzniku v roce 1997 dosahují Fury 

výtečných výsledků ve hře ultimate frisbee, 

což lze přičíst jejich atletickým schopnostem, 

zkušenostem, odhodlání a týmové spolupráci. 

Takto vybavený tým vyhrál už sedm národních 

mistrovství (1999, 2003, 2006, 2007, 

2008, 2009 a 2010) a kvalifikoval se na pět 

světových šampionátů (2000, 2002, 2004, 

2008 a 2010). Zlato si odvezly z posledních 

dvou. Fury považují za velmi důležitou 

spolupráci s koučem, kterým je už pět let 

Matty Tsang.

 Fury is an elite women’s Ultimate Frisbee 

team based in the San Francisco Bay Area, 

although a few players commute from afar. 

Since its inception in 1997, Fury has earned a 

reputation for excellence on the ultimate fi eld 

by melding athleticism, experience, dedication, 

and teamwork. That combination has helped 

Fury earn seven National Championships 

(1999, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009 and 

2010) and the right to represent the USA 

at fi ve World Championships (2000, 2002, 

2004, 2008 and 2010) winning Gold in 2008 

and 2010. The team also highly values the 

importance of coaching and is pleased to have 

been coached by Coach Matty Tsang for the 

last fi ve seasons.

FURY

MISTR SVùTA -  ÎENY

WOMEN DIV IS ION 
WINNER
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Tým byl založen v roce 2003 v městečku Ames 

ve státě Iowa. Kvalifikace na národní mistrovství 

jim tehdy nevyšla, ale o to pečlivěji se připravili 

na další rok. V roce 2004 se kvalifikovali a 

dokonce postoupili až do finále, kde prohráli 

16-18 s týmem Shazam ze Seattlu. Cílem pro 

rok 2005 bylo uspět v kvalifikaci na WUCC v 

Perthu. I když tým prohrál s Brass Monkeys v 

semifinále národního turnaje, na WUCC 2006 se 

kvalifikoval. V Austrálii obsadil The Chad Larson 

Experience ne příliš potěšující 10. místo a pak

následovala až do roku 2009 pauza. Po ní přišla 

na řadu další kvalifikace na WUCC. Tentokrát 

se tým dostal opět do finále americké soutěže, 

ale na zlato nedosáhl. Sebral mu ho tým Axis of 

C’Ville. Pro účast na WUCC 2010 to však stačilo.

The team was founded in 2003 in Ames, 

Iowa.  Team failed to qualify for nationals 

in their fi rst year, but learned some lessons 

through losses and toughened ourselves for 

the following year.  In 2004, CLX qualifi ed for 

nationals and had a magical run to the national 

championship game, losing 18-16 to Shazam 

from Seattle. In 2005, this team had the added 

goal of qualifying for WUCC Worlds in Perth. 

They lost to eventual champion Brass Monkey 

in the semifi nals of nationals, but qualifi ed for 

WUCC in 2006. CLX fi nished a disappointing 

10th place at WUCC 2006 in Perth, Australia. 

The team took a hiatus until 2009, where they 

returned to attempt to qualify for Worlds again.  

The team made the fi nals again, losing in the 

fi nals to Axis of C’Ville, but earning a berth into 

WUCC 2010.

THE CHAD 
LARSON 

EXPERIENCE

MISTR SVùTA -  MIX

MIXED DIV IS ION 
WINNER
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Jako kyklopové, kteří se jen těžko dokážou 

ovládat, předvedli Troubled Past díky svému 

vzteku mizerné výkony v sezóně 2007 a 2008. 

Pro další rok nažhavili dráty a vyvěsili plakáty 

a vznikl tým 27 mužů, který v říjnu 2009 

s přehledem vyhrál kanadskou i americkou 

ligu. Většina hráčů věřila, že éra týmu je 

u konce. Ale pak se kapitán zeptal: „Kdo 

se hlásí do Prahy?“ Byla tu otázka: Jsme 

ochotní pokračovat v tréninku dalších osm 

měsíců, a pokud ano, máme šanci být opět 

nejlepší? Czechered Past (pozn. red.: jak si 

tým během turnaje říkal) si užili šlapadla na 

Vltavě a osvěžující plzeňské pivo v pražských 

hospodách. Porazit Francouze, Finy, Němce, 

další Němce, Australany, Kanaďany a kolegy 

z USA byla třešnička na dortu, dokonalá tečka 

za skvělou sezónou. Czechered Past: Mistři 

světa 2010.

Like a petulant cyclops with no patience for 

flesh, Troubled Past's anger proved unwieldy in 

both 2007 and 2008. Cobbled together using a 

dial-up modem and 'Wanted' posters in burrito 

shops, Troubled Past's 27 men laid waste to 

both the United States and Canada at the UPA 

Nationals in October, 2009.  Most believed this 

was the end of the gloriousness. Then their 

captain asked: „So who's in for Prague?“ „While 

this meant that we would actually have to retain 

the vital essence for another eight months, would 

there be another opportunity to rule the world?“ 

Czechered Past (as they called themselves during 

the event) thoroughly enjoyed the paddle boats 

on the river and the refreshing pilsner in the 

pubs of Praha. Crushing the hopes of the French, 

the Fins, the Germans, more Germans, Aussies, 

Canucks, Japanese and our fellow Americans was 

the icing on the cake. World Champions, 2010: 

Czechered Past.

TROUBLED 
PAST

MISTR SVùTA -  MASTERS

MASTERS DIV IS ION 
WINNER
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Spirit of the Game není rozhodně žádná 

cena útěchy. Hráči si jí považují stejně jako 

vítězství v turnaji. Proč? Protože je duší tohoto 

sportu. Představujeme vám vítěze této ceny 

v jednotlivých kategoriích.

Spirit of the Game is definitely not a consolation 

price. The players consider it as important as 

winning the tournament. Why? Because it is the 

spirit of the sport. Meet the Spirit of the Game 

winners in each category. 

VæTùZOVÉ
CENY

SPIR IT 
OF

THE GAME

SPIR IT 
OF 

THE GAME
WINNERS
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„Hrát v duchu Spirit of the Game znamená hrát 

podle pravidel a respektovat soupeře. Sporné 

momenty ve hře řešíme společně, aby finální 

rozhodnutí bylo správné. Někdy musí vstoupit 

do hry všichni, aby ztlumili emoce jednotlivce a 

předešlo se tak špatné hlášce. Spirit není to, že 

někdo zazpívá nebo si s tebou podá ruku, ale že 

vynaloží veškeré síly, aby vyhrál v rámci pravidel. 

Vážíme si každého soupeře, bez ohledu na to, 

kolik dá bodů, který se do hry dokáže opřít tak 

jako my.“ 

Ben Wiggins, Sockeye

„Pro ultimate frisbee jakožto sport bez 

rozhodčího je Spirit of the Game naprosto 

zásadní věc. Vzhledem k povaze sportu a jeho 

pravidlům nevidím jinou alternativu, pokud má 

ultimate frisbee zůstat nekomerčním sportem.“ 

Dirk Behrmann, Frizzly Bears

„I think Sockeye’s defi nition of ‘Spirit of the 

Game’ is playing by the rules and respecting 

your opponent. We help each other to make 

the right call during games, and we think it 

takes a whole team sometimes to overcome our 

individual emotions and make sure the correct 

call is made. For us, Spirit does not mean songs 

and hand-holding. It means that we are going 

to do every last thing in our power that is within 

the rules to win. And we value every opponent, 

no matter how many goals they score, if they 

are giving their all to beat us as well.“ 

Ben Wiggins, Sockeye

„Spirit of the Game is the most important 

thing in order to make ultimate work as a self-

refereeing sport. As long as ultimate stays a 

non-commercial sport, I see no anternative to 

self-refereeing and spirit of the game, given the 

nature of the game and the rules.“

Dirk Behrmann, Frizzly BearsWUCC 2010 
BOOK 
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Tým Sockeye vznikl začátkem 90. let a od té 

doby patří ke stabilním členům početné ultimate 

frisbee komunity v Seattlu. Toto přímořské 

město na severozápadě USA je skutečným rájem 

ultimate. Počasí (i když trochu vlhké) umožňuje 

hrát celý rok venku. Soutěží a turnajů v této 

lokalitě se účastní přes 8000 hráčů. Každý měsíc 

můžete jet na turnaj, aniž byste museli cestovat 

za hranice Seattlu!

Klíčem k úspěchu, jakému se tým v posledních 

deseti letech těší, je stoprocentní obrana a 

odhodlání nedržet se jedné strategie, byť se 

v minulosti osvědčila. Sockeye zkouší nové, někdy 

bláznivé věci, které se mohou zdát k smíchu. 

Takto ale přicházejí na nové útočné i obranné 

taktiky, které fungují. Sami říkají, bez inovace by 

v tak velké konkurenci vůbec neobstáli. 

Sockeye was founded in the early 1990’s and 

has been a mainstay in Seattle ever since. Seattle 

is as close to an Ultimate paradise as you’ll  find…

the weather is nice enough to play year round 

outside (if you have rain gear) and over 8,000 

players are involved in DiscNW leagues and 

tournaments. You can play a tournament every 

month without ever leaving the Seattle system!

Two keys to our success in this decade have 

been a commitment to defense and a conscious 

decision not to use the same strategy just 

because it worked in the past. We try new, 

sometimes crazy things that sometimes are very 

silly…but we also find new ideas for offense 

and defense that really work. Innovate or die, 

especially against the quality of teams we play 

against!

SOCKEYE

VÍTùZ SPIR IT  OF THE 
GAME -  OPEN

SOTG WINNER 
IN OPEN DIV IS ION
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Tým Woodchicas vznikl na podzim 2003 

v jedné malé kuchyni, zato s velkými plány. 

Tým z německého Sauerlachu chtěl hrát 

ultimate na špičkové úrovni a zároveň si u 

toho užít spoustu legrace. Brzy se ukázalo, 

že přesně tato kombinace je pro tým to 

pravé. V roce 2010 zvítězil na halovém i 

venkovním mistrovství Německa. Dvakrát po 

sobě vyhrál mistrovství Evropy a pyšný může 

být i na sbírku ocenění Spirit of the Game. 

Woodchicas je kompetitivní tým, který se však 

dokáže bavit i na turnajích spíše rekreačních, 

jako je plážový turnaj v italském Viarreigiu 

nebo německý Fferkel v Magdeburgu. 

Oblíbený je i pro své písničky s originálními 

texty z prostředí frisbee.

The Woodchicas were founded in the fall of 

2003, in a small kitchen but with big plans. 

We wanted to play high level ultimate but 

we also wanted to have a lot of fun! It soon 

became clear that this combination was 

working perfectly for us - we are currently 

indoor and outdoor champions in Germany  

but still kind of famous for our songs, too. We 

play competitive womens tourneys but also 

love the viarregio beach and the 4ferkel. We 

won the europeen championchip series twice 

in a row, but are prowd to have won several 

spirit awards as well.

WOOD
CHICAS

VÍTùZ SPIR IT  OF THE 
GAME -  ÎENY

SOTG WINNER 
IN WOMEN DIV IS ION
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Lidé z týmu hráli frisbee v Aachenu už v roce 

1982, ale až o pět let později se zúčastnili 

prvního turnaje pod názvem Frizzlybears. První 

titul získal tým r. 1990 na halovém mistrovství 

v kategorii open. Stejný titul získali ještě r. 1996 

a o rok později skončili na 35. místě na WUCC 

ve Vancouveru. Od té doby se týmy z Aachenu 

pravidelně účastní soutěží v kategoriích open, 

ženy a mix, a část hráčů si zahrálo s německou 

reprezentací. 

People have been playing Frisbee in Aachen 

since 1982. However, the team played its first 

ultimate frisbee tournament in 1987, naming 

itself “Frizzlybears”. The first title was won in 

1990: the national open indoor championship. 

Frizzlybears won the same title in 1996, and 

in 1997 the team competed in the wucc in 

Vancouver, finishing 35th in the open division. 

Since then, teams from Aachen have competed 

in open, women and mixed tournaments, and 

several players from aachen played for the 

german national teams.

FRIZZLY 
BEARS

VÍTùZ SPIR IT  OF THE 
GAME -  MIX

SOTG WINNER 
IN MIXED DIV IS ION
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Tým vznikl v roce 1997. V Japonsku byl prvním 

týmem v této kategorii. Big Bombers nechyběli 

na mistrovství světa před čtyřmi lety, kde skončili 

desátí.

Team establishment in 1997. It is a mastering 

team that was able to do fi rst in Japan. Big 

Bombers went to Worlds in Perth in 2006 and 

fi nished 10th. 

BIG 
BOMBERS

VÍTùZ SPIR IT  OF THE 
GAME -  MASTERS

SOTG WINNER 
IN MASTERS DIV IS ION
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Pro české týmy to byla premiéra na mistrovství 

světa klubů a zejména pro ženský tým Hot 

Beaches byla nadmíru úspěšná. 

It was a special honor for the Czech teams to 

participate at World Ultimate Club Champion-

ships on their home turf. And, especially for the 

Women's team Hot Beaches, the championships 

were a great success.

âESKÉ
T¯MY

CZECH 
TEAMS
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Tým Hot Beaches vznikl v říjnu 2003, aby se 

české hráčky mohly účastnit největšího světového 

plážového turnaje v ultimate frisbee. Odtud 

pochází i název týmu. Paganello 2004 se tak stalo 

prvním mezinárodním turnajem tohoto českého 

týmu. Protože se týmu na trunaji nečekaně dobře 

dařilo, rozhodly se hráčky pro jeho zachování 

a rozšíření, aby se mohly pravidelně účastnit 

velkých mezinárodních turnajů. Většina Hot 

Beaches je z Prahy, pár z Moravy. V posledních 

letech se členská základna rozšířila o posily ze 

Slovenska, Rakouska a USA. 

Dvanácté místo na mistrovství světa je pro Hot 

Beaches a český ultimate ohromný úspěch. 

Vysoké umístění nejspíš překvapilo i samotné 

hráčky, které s ním moc nepočítaly. Rozhodně si 

ho ale zaslouží za skvělé výkony, které po celou 

dobu mistrovství předváděly. 

Hot Beaches were formed in October 2003 to 

attend the world’s biggest beach tournament 

in Paganello. That’s where the name comes 

from. Paganello 2004 was the team’s first 

international event. It was a positive experience 

and the girls decided to maintain and grow 

the team, with the goal of attending high-level 

international tournaments. Most members come 

from Prague, some from Moravia and Slovakia. 

We have one girl from Austria and one from the 

USA. 

12th place at Worlds for the Hot Beaches and 

Czech Ultimate is quite a success. They probably 

surprised even themselves, as they didn’t expect 

to rank that high. They played great games, had 

great plays throughout the tournament and 

definitely deserved such a strong finish. 

HOT BEACHES

âESK¯ ÎENSK¯ T¯M
12.  MæSTO

CZECH WOMEN’S TEAM
12TH PLACE
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Silence vznikl v roce 2008, kdy se dali 

dohromady nejlepší hráči tří pražských klubů, 

Prague Devils, Terrible Monkey a Yellow Fever, 

aby mohli konkurovat jiným kompetitivním 

týmům na velkých a atraktivních mezinárodních 

turnajích. Tým byl založen čistě pro mezinárodní 

akce. V domácích soutěžích hrají jeho členové 

každý ve svém týmu. V roce 2009 a 2010 zvítězil 

ve Středoevropské lize a kvalifikoval se až na 

finále Poháru evropských klubů ultimate frisbee.

Silence doufali v lepší umístění, než je 26. místo. 

Bohužel ztratili klíčový zápas ve skupině proti 

Freespeed, což je posunulo do bojů o nejlépe 

25. místo. Být druhým nejlepším týmem mezi 

spodními 24 týmy je však slušný výsledek a silná 

motivace do budoucna. 

Silence was founded in 2008 out of the Czech 

teams Prague Devils, Terrible Monkeys and Yellow 

Fever – while these teams have continued playing 

in the national league, the best players have been 

put together to enjoy high-level international 

tournaments. Team Silence is mostly a Prague-

based team. It does not play on the Czech 

league, but focuses on the international scene, 

mainly the Central European League and the 

European Ultimate Club Series.

Silence expected to be placed higher than 26th 

place before the tournament. Unfortunately, they 

lost a crucial game against Freespeed in pool 

play and couldn’t make it higher than 25th place. 

Finishing as top two in the bottom 24 teams is 

not a bad result however and the experience 

is good motivator to work together to do even 

better in the future. 

S ILENCE

âESK¯ OPEN T¯M
26.  MæSTO

CZECH OPEN TEAM
26TH PLACE
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Velká Morava vznikla v roce 2008 spojením 
olomouckého týmu Frkot a brněnského 
Rektálního vyšetření. Cílem bylo vytvořit 
kompetitivní tým, jehož hráči své zkušenosti 
z mezinárodních turnajů přenesou na ostatní 
moravské týmy a pozvednou tak úroveň 
ultimate v této části republiky. Pro mladý a 
zatím nezkušený tým je účast na akcích jakou je 
WUCC velmi dobrá zkušenost. 

Velká Morava se umístila o něco hůře, než 
bylo její nasazení. Ale o finální umístění tolik 
nešlo. Hlavním cílem bylo získat zkušenost, a 
jestli účast na WUCC tento cíl splnila, to ukáže 
teprve čas. 

Velka Morava was founded in 2008, uniting 

the Frkot team from Olomouc and Rektalni 

vysetreni team from Brno. The idea behind the 

combination was to bring more competitive 

play to Moravian Ultimate, so that all teams 

in the region could benefi t. It is mostly the 

inexperienced teams that have the greatest 

opportunity to improve by playing stronger 

opponents, and events like the WUCC is a 

perfect place to learn.

Velka Morava didn’t retain the seeding they 

were given before the tournament and fi nished 

few ranks behind. But placement wasn’t the 

main goal for this team. Their goal was to gain 

experience and time will tell how they will 

develop from their time at the WUCC. 

VELKÁ
MORAVA

âESK¯ MIX T¯M
34.  MæSTO

CZECH MIXED TEAM
34 PLACE
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No Ultimate frisbee tournament can be 

complete without a party. Here everyone 

can swap stories, share emotions, and build 

friendships. The room gets filled with bright 

beautiful faces, that just hours before were all 

sweaty. Dirty jerseys are replaced with bright-

colored dresses and party shirts. The music can 

start.  

The Prague tournament saw two such events. 

Trading Night, where players trade jerseys 

and other frisbee keepsakes, was held on 

Wednesday at the Mánes gallery. The closing 

party on Friday was held at the riverside venue 

Žluté lázně. People had fun on the boats, dance 

floor, beach courts, at the barbecue points and 

bars. And on the trams that brought them to 

and from the party. 

Správný turnaj ultimate frisbee se neobejde 

bez společenské akce, párty. Pozitivní i záporné 

emoce z právě odehraných zápasů je potřeba 

někde ventilovat a závěrečná oslava k tomu 

dává jedinečnou příležitost. Sál se plní tvářemi, 

které jsme ještě odpoledne viděli upocené, místo 

špinavého dresu mají šaty v zářivých barvách. A 

hudba může začít. 

Pražský turnaj zažil dvě takovéto akce. Uprostřed 

týdne proběhla v galerii Mánes Trading Night, 

tradiční akce týdenních turnajů, na které si hráči 

vyměňují dresy, disky a další artefakty s frisbee 

tematikou. Místem závěrečné party v pátek byly 

Žluté lázně. Areál na břehu řeky poskytl ideální 

zázemí pro tak početnou akci. Zábava probíhala 

na lodičkách, na tanečním parketu, na plážových 

kurtech, u grilu i na baru. A také v tramvaji, která 

účastníky akce přivezla a odvezla.

PARTY
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There were few official photographers at WUCC 

in Prague: Neil Gardner and Dave Sanders, both 

from New Zealand and local photographers: 

David Průcha, Jan Pirgl and Jan Bechyně. The vast 

majority of photos used in this book were shot by 

these photographers. There is still the chance to 

buy any of these great photos at their websites.

Neil Gardner - www.nzsnaps.com

Neil has lived pretty much his entire life in New 

Zealand and started playing Ultimate around 1992 

at university. 

Dave Sanders - www.ultimatephotos.org

Dave is a Kiwi who has been living mostly in the 

UK for the last 5 years.  

David Průcha - www.flickr.com/wucc2010 & 

picasaweb.google.com/prucha

David lives in Prague and started playing Ultimate 

in 1992 with Terrible Monkeys and these days 

plays with the teams Little Secret and Tios.

Jan Pirgl - www.flickr.com/wucc2010 

& www.janpirgl.net

Jan lives in small town in South Bohemia and is a 

freelance photographer. He focuses on shooting 

people, nature and also baseball which he also 

plays and coachs.

Jan Bechyně - www.flickr.com/wucc2010 & 

picasaweb.google.com/brtstvo

Jan lives in Prague and started playing Ultimate in 

1993 with Prague Devils. He now plays with Little 

Secret and Tios.
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Na WUCC v Praze bylo několik oficiálních 

fotografů. Dva z Nového Zélandu: Neil Gardner 

a Dave Sanders, a potom tři místní fotografové: 

David Průcha, Jan Pirgl a Jan Bechyně. Převážná 

většina fotografií v této knize pochází od těchto 

autorů. Na jejich webových stránkách si můžete 

ještě dnes koupit snímky, které se vám líbí. 

Neil Gardner - www.nzsnaps.com

Neil strávil většinu svého života na Novém 

Zélandu, odkud pochází. Ultimate frisbee začal 

hrát na univerzitě okolo roku 1992. 

 

Dave Sanders - www.ultimatephotos.org

Dave se narodil na Novém Zélandu a posledních 

5 let žije ve Velké Británii. 

 

David Průcha - www.flickr.com/wucc2010 & 

picasaweb.google.com/prucha

David žije v Praze. Ultimate začal hrát v roce 

1992 s týmem Terrible Monkeys, dnes hraje s 

týmem Little Secret a Tios.

 

Jan Pirgl - www.flickr.com/wucc2010 

& www.janpirgl.net

Jan žije v Hluboké nad Vltavou na jihu Čech. 

Je fotografem na volné noze. Nejraději fotí lidi, 

přírodu a baseball, kterému se věnoval také jako 

trenér.

 

Jan Bechyně - www.flickr.com/wucc2010 & 

picasaweb.google.com/brtstvo

Jan žije v Praze. Ultimate začal hrát v roce 1993 

s týmem Prague Devils. Nyní je hráčem Little 

Secret a Tios.
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f r i s b e e . s h o p

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM ZA JEJICH POMOC A PODPORU

WE’D LIKE TO THANK OUR PARTNERS FOR THEIR HELP AND SUPPORT

COC PARTNER
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