
edním z takto „postiÏen˘ch“
soutûÏních klání jsou také Noãní
hrátky. Agility víkend, kter˘ se v‰ak

léty konání dopracoval uÏ k poslednímu
ãtvrtku v srpnu, aby pak závûreãn˘
prázdninov˘ víkend mohl na praÏském
komofianském cviãi‰ti probûhnout
maraton závodÛ a soutûÏí, které konãí aÏ
kolem pÛlnoci.
Jak se li‰il první roãník od toho leto‰ního
ãtrnáctého? To uÏ byla otázka pro
Antonína Grygara, v celé Evropû
uznávaného mezinárodního rozhodãího
agility, ale v na‰em pfiípadû hlavnû
organizátora Noãních hrátek. „Tenkrát

byly Noãní hrátky jenom jednodenním
závodem, kter˘ konãil dlouho po pÛlnoci –
jestli si dobfie vzpomínám, tak snad nûkdy
kolem tfietí hodiny ráno. To jsme to je‰tû
neumûli správnû zorganizovat. Dneska uÏ
to umíme. Závody konãí o pÛlnoci, a pak
uÏ je zábava, muzika, dobré jídlo. Od
druhého roãníku jsme se taky snaÏili, aby
vÏdycky pfiijel nûjak˘ zahraniãní rozhodãí.
Závodníci si rádi zabûhnou parkúr, kter˘
postavil rozhodãí z ciziny. KaÏd˘
rozhodãí, ãeské nevyjímaje – aÈ chce, nebo
nechce – má svÛj styl a ten závodníci
ãasem poznají. KdyÏ se nám ale podafií
pozvat napfiíklad Holanìana, jako letos
Stoela Keese, tak o jeho stavûní parkúru
devadesát devût procent závodníkÛ nic
neví. Je to pro nû v˘zva. Mnoho let k nám
ale také jezdí sloven‰tí rozhodãí manÏelé
Lukáãovi, ty uÏ v‰ak povaÏuji za své,“
rychle poznamenává Antonín Grygar, aby
se snad nefieklo, Ïe na nû zapomnûl.
V ãem spoãívá charisma této akce? Proã
se na ni hlásí lidé s roãním pfiedstihem?
MoÏná proto, Ïe mohou vyhrávat (bûhem
víkendu i nûkolikrát) poháry, obfií balení
krmiva, nespoãet psích hraãek. Ale Ïe si
také mohou zazávodit spoleãnû
s reprezentanty. Noãní hrátky jsou
v pravém slova smyslu „open“. Letos
pfiijela napfiíklad polská reprezentantka,
která si vybojovala nominaci i na
mistrovství svûta. UÏ jenom sledovat její
bûh je záÏitek, o tom, Ïe se lze v lecãems
pfiiuãit, ani nemluvû. Právû to mÛÏe b˘t
jeden z dÛvodÛ, proã se do Prahy vypravit
vlakem také aÏ z Ostravy a ne s jedním
psem, ale hned se dvûma.
Stejnû jako mÛÏe pfiijet závodník
s jakoukoli v˘konnostní tfiídou. Obdobnû
pestrá je na parkúrech pfiehlídka psích
plemen.
Pochopitelnû Ïe v pfievaze jsou border

kolie na tryskov˘ pohon (jinak to snad ani
není moÏné, jak jsou rychlé), ale nechybûli
kokfii, pudli, ‰picové, vipeti, dokonce

naháã se bl˘skl nad pfiekáÏkami… ,a kdyÏ
byl na start pfiivolan˘ rhodesk˘ ridÏbek,
mezi diváky to jenom za‰umûlo. Do tunelu
mu paniãka dávala povel „Plaz!“, slalom
spí‰e pro‰el (kvÛli své velikosti), ale byl
peãliv˘ a zaslouÏil si právem ovace.
M˘lil by se ten, kdo se domnívá, Ïe Noãní
hrátky jsou plné mlad˘ch bujar˘ch
teenagerÛ. SloÏení závodníkÛ sv˘m

Snem kaÏdého pofiadatele je, aby musel pfiihlá‰ky zájemcÛ spí‰e odmítat. To je
totiÏ ukazatel, kter˘ hovofií o úspû‰nosti akce… Metou by pak mohla b˘t prosba
organizátora nedûlní akce, aby pfiihlá‰ky na pfií‰tí rok posílali zájemci „aÏ v pondûlí“.

J

Noční hrátky se staly pojmem
Aktuálně:
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Hromadná prohlídka trati pfied
zahájením vlastních závodÛ

Psi soutûÏili se
zjevnou radostí
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zpÛsobem odpovídalo struktufie obyvatel
na‰í republiky. Seniorku mûlo ve svém
stfiedu napfiíklad druÏstvo Alea z âesk˘ch
Budûjovic. Drobná, ale sportovnû zaloÏená
Eva Koubková byla nesmlouvan˘m
soupefiem nejednomu mlad‰ímu
závodníkovi.
„Noãní hrátky nejsou jenom o v˘hrách, ale
také o charitû. Tzv. âárlího bûh je dnes uÏ
tak trochu povinn˘ parkúr. Za startovné,
které se pfii nûm vybere, je financován
tréninkov˘ víkend mládeÏe, kter˘
kaÏdoroãnû pofiádáme u nás
v Komofianech a dûti se ho mohou

úãastnit úplnû zadarmo. Pfií‰tí rok bychom
se ale chtûli pfiesunout do Liberce, tak
uvidíme, jak˘ tam bude zájem,“ zvedá se
od stolu Antonín Grygar a spûchá fie‰it
jeden z nespoãetn˘ch zádrhelÛ, které se
pfii pofiádání jakékoli akce vyskytují, ale
nesmûjí naru‰it „rozjet˘ vlak“ v podobû
stavûní parkúrÛ, zapisování v˘sledkÛ,
vyhla‰ování vítûzÛ… a znova stavûní
parkúrÛ…
Rozdíly jsme zaãínali, rozdíly také
skonãíme. Je rozdíl mezi shánûním
podpory u sponzorÛ pfied ãtrnácti lety
a dnes? „·okoval mû jeden podnikatel,
kter˘ mi fiekl: Padesát tisíc vám dát
nemÛÏu, milion by byl lep‰í, ale na to jsou
Noãní hrátky moc malá akce. Asi si dûlal
legraci, jinak tomu totiÏ nerozumím. Na‰e
akce má na‰tûstí vûrné sponzory v podobû
Pedigree a BiofaktorÛ a letos novû
pojízdn˘ obchÛdek s chovatelsk˘mi
potfiebami www.dalmatin.eu. Ten myslím
vût‰ina závodníkÛ ocenila, nejenÏe
majitelka vûnovala skuteãnû hodnû dárkÛ
napfiíklad do tomboly, ale ceny ve‰kerého
zboÏí mûla opravdu velmi pfiijatelné,“
pochvaloval si spolupráci Antonín Grygar.
Poslední prázdninová nedûle se ch˘lila ke
svému konci. Na nûkteré ãekala vlaková
nástupi‰tû, na jiné ucpané dálnice. Na
Antonína Grygara pak mailová schránka
plná pfiihlá‰ek na jubilejní patnáct˘ roãník
Noãních hrátek.
Text a foto Zuzana Trankovská

Vítûzové – Noãní hrátky 2008
DRUÎSTVA
Magdalena Ziolkovska, Leck Bohemia Alké,
border kolie; Helena Potfajová,
Egorray, border kolie; Nina Bekasiewicz,
Orka, bavorsk˘ barváfi

DVOJICE
Vendula VejraÏková, Iran Lukovec,
border teriér, a Jitka Klozová,
Aninka Mal˘ kouzelník, mal˘ kníraã

PARALELNÍ ZÁVOD JEDNOTLIVCÒ
Kategorie small: Adéla KruÏínská,
Abeille Elita Triumphans, pudl
Kategorie medium: Petr Gzyl,
Bad z Krãmánû, foxteriér
Kategorie large: Magdalena Ziolkovska,
Leck Bohemia Alké, border kolie

SOUTùÎ KLUBÒ
SKA Fort Var‰ava, Polsko

Aktuálně:

Americk˘ kokr‰panûl vybíhá z tunelu
INZERCE
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