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Čosy, kdy v české kotlině většino lidí oni nevědělo, co freestyle znomenó, isou už dóvno pryč. Bo

noopok, o tom, že mó noše moló země no freestylové mopě světo pevné místo, iiž není pochyb. Vedle
mediólně znómých borců typu skikrosoře Tomóše Krouse nebo motokrosoře Petro Kuchoře se můžeme
pochlubit toké sedminósobným mistrem světo ve footbogu, mistrem Evropy v ioiu, vicemistrem Evropy
ve freestyle frisbee nebo třebo elitními hróči freestyle fotbolu!

FREESTYLE FOTBAL
Fotbal hrál v životě snad úplně kaŽdý,
a tak tento sport rozhodně není třeba
představovat. V případě freestyle fotba-
lu to ale podle Marka ,,Jeffa" Musílka
(21), nejlepšího československého drib-
léra, rozhodně neplatí. ,,Se svým star-
ším bratrem, ze kterého se samozřejmě
vyvinul, má společnou jen jednu věc
a tou je balon!" dodává Jeff a šibalsky
pomrkává. Při rozcvičce se začíná séri-
emi hlaviček a noŽiček, které se ovšem
zálry mění v šílené kombinace triků, při
nichž hráčl šermují nohama jako muš-
ketýři kordem, s míčem poletujícím me-
zi všemi částmi těla, ale stále pod napro-
stou kontrolou. Dvojité obtočení nohy
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kolem balonu, ,,panáčkování" s míčem
na hlavě nebo všechny možné patičky
nejsou ničím neobvyklým'

Mohlo by se zdát, že 1asnýml šampi-
Óny budou se svou vyhlášenou techni-
kou Brazilci, opak je ale pravdou. Jeff
v tom má jasno: ,,Brazilci, Argentinci
nebo Španělé _ ti všichni myslí jen na
fotbai! Jakmile nemůžou vstřelit gó1,

tak to pro ně hasne... Zato já říkám:
Když lž tě nudí pokyny trenérů, při-
hrávky spoluhráčů a fauly protihráčů,
stačí vzít balon, pohodlné tenisky,
vyrazit na ulici a začit dřít! Tak jsem
začal i 1á a tomu říkám freestylel"
uzavírá Jeff a okamŽitě se zase začiná
mazlit s míčem.

FREESTYLE FOOTBAG
Footbag, zvafiý takéhackysack, má s free-
style fotbalem mnoho společného' Zásad-
ním rozdílem je ale míček. Ten ťootbago-
výje vyroben zkůŽe aje naplněnkamínky,
olůvky a silikonovou drtí' Dovoluje tak
lépe zastavovat footbag na špičce, po stra-
nách či napodráŽce bot. ,'Díky rozmanilé
škále triků, kterýchje něco přes tři tisíce,
je tento sport velice akčni a zároveň i veli-
ce atraktivní pro diváky"' říká čerstvý
mistr Evropy Honza Weber. K vidění jsou
prohozy okolo hlavy, otočky nebo napří-
klad až čtverná obtočení míčku nohou.

Nejběžnější hrou s footbagem je tzv.
krouŽek, při němŽ si hráči mezi sebou neu-

stále posílají míček. Freestyle má ale přeci



jen uŽ jinou podobu, je pojat individuálněji.
V soutěži jde o to předvést co nejlepší sesta-

vu, tzv. rutinu a nepřekl''apí, Že nejpres-

tiŽnější je soutěŽ jednotlii,ců. ,,Na turnaji,
stejně jako u ostatních tieestyle sportů, se
v časovém úseku snaŽíš ukázat co nejlepší

Baranyk (22). A co si pod pojmem Íieesty-
1e frisbee představit'i ,,Jedná se víceméně
o Žonglování s roztočeným diskem, který
sl pak různě prohazuješ pod t-tohama, za
zády, necháváš si ho různě přejíŽdět po těle,

mezi rukama, ko1em hlavy a tak dále," vy-

ba í počet účastníku, a tak kdyŽ se vloni roz-
hodovalo, kde bude mistrovstr'í světa 201l,
Praha byla jasnou volbou! A Že se bude

rozhodně na co dívat," zve Pave1, sám jeden

z organizátorů, na událost příštího léta.

Všechny tyto freestylové sporty mají
také mnoho společného. Jednoznačně se
dáÍict,že co člol,ěk, to originál| ,,Sportje
to sice parádní, ale bez těch lidí by to pro-
stě nebylo ono," tvrdí ,'frýsbýčkář" Pave1

Baranyk' Více než soupeři jsou všichni
kamarády, kteří dokáŽou ocenit dobrý
výkon, i kdyŽ je to stojí umístění. BěŽné
například je, Že během turnajů y zal:.ra-

ničí hostí domácí borci cizince ve svých
bytech, a tijim to zas oplatí příště.

Ač se můŽe zdát, že v podání Íieestyle-
růjde všechno snadno, není to pravda' Za
vším se totiŽ skrývají úmorné hodiny tré-

ninku. Několik hodin kaŽdý den není pro ty
nejlepší nic nenormálního. A proč jsou Češi
tak dobří právě ve freestylLů .'To je jasný!

My jsme takoví hračičkové, rádi si hrajeme,

ale taky dokážeme pořádně zamakat!" glo-

sqje celou situaci Marek,'Jefť'Musílek. X

Více než soupeři isou všichni kcrmorády,kleíí dokóžou
ocenif dobrý výkon, i když ie tcl stoií urnístění.

Běžné nopříklod ie, že během turnoiů v zohroničí hosŤí

domócí borci cizincen q ti iim to zos oplotí příště.

triky, pěkně to zasadit do hudby a přede-
vším se vyvarovat spadnutí míčku na zem.

To je nejdůleŽitější"' upozorňuje Honza,
který je s dalším Cechem' sedminásobným
mistrem světa Vaškem K]oudou, nejúspěš-

nější světovou dvojkou poslední dekády.

FREESTYLE FRISBEE
Létací talíř neboli frisbee se v pos1edních

letech stal nedílnou součástí českých par-

ků. Najdou se ale i tací, kteří nezůsta1ijen
uházeni, nýbrž začali objevovat da1ší di-
menze hry s diskem, konkrétně freestyle.

Mezi ně patří i přední česlý hráč Pavel

sr,ětiuje Pavel. Ale to není zdaleka všechno,
do írisbee se dá kopat, dělat s ním otočky
a předel'ším ho posílat dalším kamarádům;
frisbee totiŽ rozhodně není individuální
sport. ,,A na konec ho samozřejmě musíš
pořádně chytnout! Ideá1ně po třech otoč-
kách a v dvoumetrovém výskoku! Bez

,chytky'je totiŽ všechno, cojsi do té doby
předvedl, k ničemu!" směje se Pave1.

l přesto, Že česká skupina patří v porov-
nání s ostatními státy mezi nejmladší, řadí
se mezi nejpočetnější a r,e své reŽii má také

největší evropský turnaj. ,,Frisbeer Cup se

stal fenoménerr"r. kaŽdý rok se zvyšuje obli-
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