
roce 2007 jsme Teska
a já byly nominovány
za druÏstvo Nimbus

Hop Trop do druhé divize 4.
otevfieného mistrovství âR ve
flyballu. Zodpovûdnost nám
pofiádnû svazovala nohy a uÏ
tu bylo vytouÏené datum 9. 9.
2007. UÏ den pfiedem jsem se
snaÏila nachystat si v‰echno
potfiebné: dostatek vody pro
pejska i pro sebe, protoÏe ãlo-
vûk nikdy neví, pejskovi misku
na pití, pfiipravit si pamlskov-
nici s odmûnami, pfiipravit si
ty nej‰ikovnûj‰í k‰íry, vybrat
neklouzající vodítko, zabalit
s sebou sportovní rukavice,
aby se ruka v nejnevhodnûj‰í
okamÏik nûkde zbyteãnû ne-
smekla, pfiipravit si ty nejpo-
hodlnûj‰í boty a kalhoty...
A pak stejnû skoro do rána
pfiem˘‰líte nejen nad strategií
závodu, ale i nad tím, co
v‰echno jste zapomnûli.
Pravda je, Ïe kdyÏ se v den
mistrovství ráno probudíte,
tak je to vlastnû vysvobození,
protoÏe uÏ se nedá nic jiného
dûlat neÏ nechat v‰echno osu-
du a prostû vyrazit. Pfiesto se
mi letos i v ono ráno stala
pofiádnû stresující pfiíhoda.
Mûla jsem dojem, Ïe mám
v‰echno bezpeãnû pfiipraveno,
a tak jsem celkem v poklidu
‰la vyvenãit nejen na‰i závod-
nici, ale i dal‰í psí ãleny
domácnosti. Teprve v parku
jsem si uvûdomila, Ïe jsem si
dokázala doma zabouchnout
klíãe od bytu a uÏ se tam
nedostanu. A tak jsem najed-
nou stála v nedûli v ‰est ráno
se tfiemi psy na chodníku
naprosto bezradná. Pak jsem
si ale fiekla, Ïe nebude tak zle,
protoÏe vlastnû kolem pÛl
sedmé pfiijde moje dcera
Tamara a ta má klíãe i od na‰e-
ho bytu. Obe‰li jsme tedy park
je‰tû jednou a pak je‰tû jed-
nou a je‰tû... V sedm hodin mi
to uÏ nedalo a zamífiila jsem
k Tamafie. Samozfiejmû Ïe
zaspala, a vlastnû byla tak tro-
chu klika, Ïe jsem pfii‰la, pro-
toÏe tím pádem jsem ji vzbu-

dila. Pak uÏ ‰lo v‰echno ráz
naráz a nám se podafiilo zhru-
ba se ãtyfiicetiminutov˘m
zpoÏdûním vyrazit. Do Mladé
Boleslavi jsme ale dorazily
pfiece jenom vãas a uÏ jsme se
mohli plnû ponofiit do mist-
rovského dûní. 
V areálu u fieky Jizery nás
ãekal nádhern˘ parkúr, poãasí
bylo s ohledem na chystan˘
závod velice pfiíjemné, v‰ech-
na pfiihlá‰ená druÏstva se
dostavila, pan Chalupníãek
s EJS byl pfiipraven, stolky roz-
hodãích uÏ jen ãekaly, kdy
k nim zasednou první sudí,
a v‰echny tfii hlavní rozhodãí
Míla Vrbová, Diana Vysko-
ãilová a Jitka Slánská uÏ mûly
na krku povû‰ené pí‰Èalky. Po
slavnostním pfiivítání pfied-
sedkyní Flyball Clubu âR
Mí‰ou Bakrlíkovou a vyslech-
nutí státní hymny se uÏ v‰ech
devût druÏstev rychle pustilo
do prvních soubojÛ. První
divize stfiídala druhou, závod
zaãínal mít pûkn˘ spád a nabí-
ral na dramatiãnosti. Do-
poledne se bûhalo systémem

KaÏd˘ s kaÏd˘m a kapitáni
druÏstev tak mûli pfiíleÏitost
posoudit, kdo co umí a jaké
má které druÏstvo moÏnosti.
ZároveÀ tím promyslet strate-
gii do hlavních odpoledních
bojÛ, kde uÏ jde o medaile.
Pfiesto ani tyto boje nepostrá-
daly náboj a docházelo
k mnoha pfiekvapením a mno-
ha prolomením dosavadních
rekordÛ. Psí závodníci i jejich
psovodi jsou totiÏ je‰tû plni
síly a závodí tzv. na doraz.
I na‰e druÏstvo Nimbus Hop
Trop si dokázalo vylep‰it svÛj
rekord a prolomit magickou
hranici 23 vtefiin na krásn˘ch
22,56. Samozfiejmû Ïe na‰e
radost neznala mezí, vÏdyÈ 23
sekund dlouho odolávalo.
Dopoledne ubûhlo, ani jsme
nevûdûli jak. 
Hodinová pfiestávka byla prá-
vû tak dostaãující, abychom
se v‰ichni mohli naobûdvat,
vyvenãit psí závodníky a hlav-
nû si v‰ichni trochu odpoãi-
nout. Odpoledne uÏ se pokra-
ãovalo m˘m oblíben˘m
závodním systémem Na dvû

prohry. Osobnû mám tento
systém ráda, protoÏe v‰em
dává stejnou pfiíleÏitost, a po-
kud jeden rozbûh nevyjde, tak
není je‰tû nic ztraceno. Jen
tûÏko jde pfiiblíÏit tu nádher-
nou atmosféru, vzduch pln˘
napûtí, psí nad‰ení, nervozitu
psovodÛ, hbitost nabíjeãÛ,
nervy drásající souboje o kaÏ-
d˘ decimetr trati, soustfiedûní
rozhodãích a pak v˘kfiiky nad-
‰ení, jásot nad kaÏd˘m vyhra-
n˘m bûhem a euforii z vítûz-
ství. Navíc v‰e v duchu fair
play a bez dopingÛ. 
A pak pfii‰el ãas na vyhlá‰ení
vítûzÛ, rozdání medailí, pohá-
rÛ a sponzorsk˘ch darÛ. Mis-
trem âeské republiky pro rok
2007 v první divizi se stalo
druÏstvo Hop Trop Prague, na
druhém místû skonãilo druÏ-
stvo Hop Trop Dreams a bron-
zovou medaili pro leto‰ní rok
získalo druÏstvo Hop Trop
Sprinters. My jsme závodili ve
druhé divizi a získali jsme
krásné tfietí místo, kdyÏ první
skonãilo druÏstvo Alea-t˘m
nadûje a druzí The Rebels I.
Medailí si moc ceníme i proto,
Ïe vûkov˘ prÛmûr nejenom
na‰ich pejskÛ, ale i psovodÛ je
tak trochu vy‰‰í, neÏ b˘vá
obvyklé u ostatních druÏstev.
Zkrátka dokázali jsme, Ïe se
mlad˘m je‰tû umíme postavit
a drÏet s nimi krok. Leto‰ní
„mistrák“ byl jako vÏdy na-
prosto perfektní a mnû nezb˘-
vá neÏ v‰em „flyballákÛm“  ze
srdce podûkovat  

Renáta Kvûchová
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Mistrovství âR ve flyballu

Mistrák je prostě mistrák! âlovûk by si mohl
myslet, Ïe kdyÏ uÏ 
jede na ãtvrt˘ roãník
Mistrovství âR ve
flyballu, Ïe je vlastnû
zku‰en˘ mazák a profík.
JenÏe chyba lávky. Ta
opravdová nervozita se
prvnû dostaví zhruba
t˘den pfied závodem.
Nechci tím fiíci, Ïe pfied
tím je klídek. Kdepak!
Jen to není je‰tû to
pravé ofiechové.
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