
fii ãeská druÏstva – Hop Trop DRE-
AMS (Michaela Bakrlíková + bor-
der kolie Bára, Alena Králová +

border kolie Attila, Lucie Planá + border
kolie Terry, Jitka Slánská + border kolie
Angee, Petra Chalupníãková + kfiíÏenec
Tim, Katka Meierová + Parson Russell
teriér Jackie, Dan Bakrlík – nabíjeã), Hop
Trop PRAGUE (·árka Seemannová + bor-
der kolie Fessy, Ivana Vlasáková + belgic-
k˘ ovãák malinois Kitri, Martina To-
ãeková + kfiíÏenec Jim, Krist˘na Sulymová
+ kfiíÏenec Leo, Radka Rajdlová + mal˘
kníraã Pretty, Jitka Zedníková + Parson
Russell teriér Anita, Milena Vrbová – kapi-
tán, Diana Vyskoãilová – nabíjeã) a Hop
Trop SPRINTERS (Markéta ·ulcová + kfií-
Ïenec Robin, Jirka Macek + appenzellsk˘
sala‰nick˘ pes Apollo + bígl Mates, Klára
Macková + trpasliãí pudl Baby, Milena
Vrbová + trpasliãí pudl Ginny, Markéta
Korintová + border kolie Tara, Zdenûk
Korint – nabíjeã) – zahájila svou pfiípravu
na toto mistrovství uÏ od bfiezna tohoto
roku. Celé jejich snaÏení bylo zavr‰eno
tfiídenním letním flyballov˘m soustfiedû-
ním v Trmicích u Ústí nad Labem, kde byl
ve‰ker˘ trénink maximálnû zamûfien na
podmínky, v jak˘ch mûli na‰i psíci ve
Francii bûhat. 

VSTUPNÍ âASY
Více neÏ mûsíc pfied mistrovstvím bylo
potfieba pofiadatelÛm nahlásit vstupní
ãasy na‰ich druÏstev, na jejichÏ základû
jsme mûli b˘t zafiazeni do jednotliv˘ch
divizí (divize = skupina druÏstev podob-
né v˘konnostní úrovnû). Vstupním ãasem

se v optimálním pfiípadû rozumí nejlep‰í
ãas, kter˘ je druÏstvo schopno zabûhnout
pfii minimálních ãasov˘ch ztrátách pfii
stfiídání psÛ na startovní/cílové ãáfie. Na
základû tûchto ãasÛ se zároveÀ stanovuje
mezní ãas celé divize, jehoÏ druÏstvo
nesmí dosáhnout ani ho pfiekroãit, jinak
je penalizováno ztrátou bûhu. Tak je zaru-
ãeno, Ïe se druÏstva budou snaÏit udat
odpovídající vstupní ãasy.
Na první pohled to moÏná nevypadá zas
tak sloÏitû, ale kdo dokáÏe mûsíc pfied
mistrovstvím fiíct, v jaké fyzické kondici
budou na‰i psi v dobû mistrovství?
Atmosféra velkého turnaje navíc dokáÏe
psy tak vybudit k maximálním v˘konÛm,
Ïe druÏstva pak zabûhnou i ãasy, o kte-
r˘ch by se jim na domácích turnajích ani
nesnilo. 
Po zváÏení v‰ech tûchto okolností byly
ãeské vstupní ãasy stanoveny následovnû: 
Hop Trop DREAMS – 18,95 s
Hop Trop PRAGUE – 19,70 s
Hop Trop SPRINTERS – 22,30 s
A pak uÏ nezb˘valo neÏ ãekat, do kter˘ch
divizí se s tûmito ãasy dostaneme.

DIVIZE
Celkem 36 pfiihlá‰en˘ch druÏstev bylo
rozdûleno do sedmi divizí. V 1. divizi se
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Mistrovství Evropy ve flyballu 2006
Blainville sur Orne je malebné mûsteãko ve francouzské Normandii, do kterého letos
kromû obyãejn˘ch turistÛ zavítalo i velké mnoÏství flyballov˘ch nad‰encÛ. Ve dnech 22.
aÏ 23. 7. 2006 se zde totiÏ uskuteãnilo Mistrovství Evropy ve flyballu, vrcholná flyballová
akce tohoto kontinentu. Mezi startujícími nechybûla ‰piãková druÏstva z Belgie,
Nûmecka, Holandska, Rakouska, ·v˘carska, Francie a samozfiejmû i z âeské republiky. 

Na‰i byli úspû‰ní.
Hop Trop Dreams
získali skvûlé tfietí
místo ve 2. divizi

T

Border kolie Fessy 
z Hop Trop Prague
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nacházela v˘hradnû belgická druÏstva
bûhající ãasy kolem 16 aÏ 17 sekund,
mezi nimiÏ byli mimo jiné i Black Brains
1, drÏitelé aktuálního evropského rekor-
du. Do 2. divize byla zafiazena druÏstva se
vstupními ãasy kolem 18 sekund, a sem
se dostali i na‰i Hop Trop DREAMS. Ve
3. divizi spolu bojovala druÏstva s 19
sekundov˘mi ãasy, mezi nimiÏ mûlo své
místo i dal‰í z ãesk˘ch druÏstev – Hop
Trop PRAGUE. V 6. divizi se mezi druÏ-
stvy se vstupními ãasy v rozmezí 21 aÏ 22
sekund nalézal i ná‰ poslední zástupce –
druÏstvo Hop Trop SPRINTERS. Pro lep-
‰í pfiedstavu jen dodám, Ïe poslední 7.
divize konãila druÏstvem se vstupním
ãasem 25 sekund.

KATASTROFICK¯ 
ZAâATEK NA·Í CESTY
Kromû náhlého váÏného onemocnûní
jednoho ãtyfinohého ãlena na‰í v˘pravy,
kvÛli nûmuÏ musela b˘t jeho úãast na
mistrovství zru‰ena, nás hned na zaãát-
ku zastihla dal‰í neãekaná rána, která
váÏnû ohrozila ná‰ odjezd do Francie
jako takov˘. Spoleãnost pana Hofman-
na, u které jsme mûli pÛl roku pfiedem
objednan˘ patrov˘ autobus, nám namís-
to nûj pfiistavila takov˘, s nímÏ bychom
kvÛli prasklému pfiednímu sklu a celko-
vû pochybnému technickému stavu pfií-
li‰ daleko nedojeli. Sám majitel firmy
v‰ak odmítl náhradu poskytnout, takÏe
shánûní náhradního dopravního pro-
stfiedku z jin˘ch zdrojÛ se rozjelo na
plné obrátky. Na‰tûstí se podafiilo jin˘
autobus sehnat (na‰e velké podûkování
za vstfiícn˘ pfiístup patfií spoleãnosti
Planetline) a s pÛldenním zpoÏdûním
jsme vyrazili do Francie…

âE·I V 6. DIVIZI
Po zahajovacím ceremoniálu následovala
první ãást sobotního závodního klání –
Speed Trial pro 6. divizi, Round Robin
pro divize ostatní. Konkurence v 6. divizi
byla nemalá a na‰e druÏstvo Hop Trop
SPRINTERS pfiedvádûlo moc pûkné v˘ko-
ny. Nûkolikrát zabûhlo i ãas pod 22
sekund a po prvním dni skonãilo na 4.
místû. V závodû Double Elimination (Na
dvû prohry), kter˘ byl hlavním bodem
nedûlního programu, v‰ak SprinterÛm
chybûla ta trocha flyballového ‰tûstí.
Jejich startovní pes Apollo, kter˘ do té
doby ani jednou nezaváhal, si v rozhodu-
jících bûzích vybral svou slabou chvilku,
coÏ v koneãném dÛsledku znamenalo 5.
místo pro tento t˘m. Navzdory tomu si
Hop Trop SPRINTERS na tomto mistrov-
ství vylep‰ili svÛj nejlep‰í ãas na 21,28 s,
na coÏ mohou b˘t právem hrdí.

BùHY, NA KTERÉ 
SE NEZAPOMÍNÁ
Hork˘m ãesk˘m Ïelízkem ve 3. divizi bylo
druÏstvo Hop Trop PRAGUE. Z 6. místa
po sobotních bûzích nevypadaly sice na‰e
‰ance pfiíli‰ rÛÏovû, nic v‰ak je‰tû nebylo
ztraceno. V nedûlním Double Elimina-
tion na‰e druÏstvo dokázalo své soupefie
pofiádnû potrápit a ve dvou rozbûzích za
sebou obrátit svou hrozící prohru 2:0 ve
v˘hru 3:2. Na neuvûfiitelnû napínavé
bûhy, v nichÏ na‰i psi dobíhali soubûÏnû
se soupefiov˘mi a jen citlivá elektronika
dokázala rozhodnout o vítûzi, hned tak
nezapomeneme. V̆ sledkem na‰eho sna-
Ïení bylo pfiekrásné 3. místo v této divizi.
Hop Trop PRAGUE navíc zabûhli bûhem
tûchto dvou dnÛ celkem 19 ãasÛ pod 20
sekund. Jejich nov˘m rekordním ãasem je
tedy ãas 19,07 sekundy. 

âESK¯ REKORD P¤EKONÁN
Ve 2. divizi svádûlo svÛj boj nejrychlej‰í
z na‰ich druÏstev – Hop Trop DREAMS.
Hned v sobotu se mu podafiilo pfiekonat
ná‰ dosavadní národní rekord a skonãit
na druhém místû po prvním dni závodû-
ní, jen o jedinou setinu sekundy za vítûz-
n˘mi belgick˘mi Black Brains 3. V nedûli
Hop Trop DREAMS zabûhli nûkolik dal-
‰ích podafien˘ch bûhÛ, které doopravdy
braly za srdce, a posunuly hranici ãeské-
ho rekordu aÏ na 18,50 sekundy. Ne-
uvûfiitelné je, Ïe právû tento ãas Dream-
sové zabûhli ve svém úplnû posledním
bûhu na tomto turnaji! Stupnû vítûzÛ
tedy nakonec neminuly ani je a 3. místo
ve 2. divizi bylo dal‰ím dÛvodem k osla-
vám v ãeské v˘pravû.

BOJ O TITUL
1. divize - královna celého mistrovství,
kde se bojuje o titul nejvy‰‰í a kde druÏ-
stva nejsou nikterak limitována mezním
ãasem, slibovala opravdu zajímavou po-
dívanou. Vût‰ina druÏstev zde byla tvofie-
na sam˘mi border koliemi, které jsou vel-
mi rychlé jak na boxu, tak na pfiekáÏkách,
a jejich spoleãnou domovinou je souãas-
ná evropská flyballová velmoc – Belgie.
Titul mistra Evropy v‰ak mÛÏe získat jen
jeden a letos se jím nestal nikdo jin˘ neÏ
druÏstvo Black Brains 1, které navíc v jed-
nom z nedûlních bûhÛ zabûhlo nov˘ ev-
ropsk˘ rekord – 16,83 sekundy!

KONEC DOBR¯, 
V·ECHNO DOBRÉ
Po závûreãném vyhlá‰ení, fotografování
a pfiípitku bylo naãase vydat se na zpáteã-
ní cestu. Navzdory ponûkud dramatické-
mu zaãátku na‰í v˘pravy to bylo mistrov-
ství opravdu vydafiené a to nejen po
stránce v˘konÛ a v˘sledkÛ ãesk˘ch druÏ-
stev. Zdej‰í atmosféra se po celou dobu
nesla nejen ve znamení adrenalinu a na-
pûtí, ale i krásného flyballového pfiátel-
ství, které by mûlo zÛstat tou nejcennûj‰í
trofejí pro kaÏdého z nás.

Diana Vyskoãilová
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Belgick˘
ovãák
malinois
Kitri z t˘mu
Hop Trop
Prague

Apollo, apenzellsk˘ sala‰nick˘ pes,
startovní pes Hop Trop Sprinters

KfiíÏenec Tim z Hop
Trop Dreams
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