
lavní rozhodãí se nyní otáãí ãelem k obû-
ma flyballov˘m druÏstvÛm, která spolu
soupefií, a rozpaÏením se jich dotazuje,

zda jsou pfiipravena ke startu. Je zbyteãné ptát
jinak neÏ gesty – v ohlu‰ujícím ‰tûkotu osmi
natû‰en˘ch psÛ je zdviÏená ruka jedinou moÏ-
ností jak se domluvit.
âlenové belgického druÏstva v levé dráze uÏ jsou
pfiipraveni na sv˘ch místech a jejich kapitán zdvi-
há ruku, Ïe pro nû mÛÏe bûh zaãít. ProtoÏe kdo
vyhraje tento bûh, zvítûzí i v celém rozbûhu a po-
stoupí do finále…
Michal, kter˘ bûÏí v druÏstvu jako poslední,
koneãnû zdvihá ruku. V‰e je pfiipraveno, bûh
mÛÏe zaãít. Zatímco se hlavní rozhodãí otáãí
a hvizdem dává povel ke spu‰tûní startovní sig-
nalizace, první psovodi obou druÏstev doslova
hypnotizují semafor stojící mezi obûma drahami.
Malá chvilka nepozornosti mÛÏe znamenat vel-
kou ztrátu hned na zaãátku – psa je nutno poslat
na traÈ pokud moÏno na zlomek vtefiiny pfiesnû.
Psovodi se pfiitom rozbíhají se sv˘mi psy témûfi
z patnáctimetrové vzdálenosti od startu, aby
mûli psi vût‰í rychlost. 
UÏ! Jako první se rozsvûcí ãervené svûtlo, po nûm
následuje dvakrát Ïluté a nakonec zelené. Pfiesnû
v tom okamÏiku oba startovní psi v plném trysku
protínají startovní ãáru a doslova letí pfies ãtyfii
skokové pfiekáÏky k boxÛm. ·lápnou na nû hned
nûkolika tlapkami, chytí odpálen˘ tenisák a otá-
ãejí se ke zpáteãnímu bûhu. Border kolie Bára,
první pes ãeského druÏstva, ztratila sice na star-
tu na svého soupefie necelého pÛl metru, ale
ztrátu srovnala je‰tû dfiíve, neÏ dobûhla k boxu.
Psovodi pfiitom sotva dorazili k ãáfie, a uÏ se otá-
ãejí a co nejhlasitûji volají své svûfience od boxÛ
zpátky. Zatímco oba psi sprintují s míãky v tlamû
pfies pfiekáÏky do cíle, v rozbûhovém prostoru se
se sv˘mi psovody rozbíhají dal‰í psi z druÏstva.
Vypadá to naprosto pfiirozenû, kdyÏ se kfiíÏenec
Tim míjí s Bárou pfiesnû na startovní ãáfie, ale jen
ten, kdo se flyballu vûnuje, ví, kolik nekoneãn˘ch
hodin tréninku je za touto rutinou. 
Tim mûl sice perfektní stfiídání, ale jeho soupefi
byl o dost vût‰í a také rychlej‰í, takÏe tfietí pes
z ãeského druÏstva, border koliák Terry, uÏ musí
dohánût zhruba dvoumetrovou ztrátu, kterou Tim
nabral. I Terrymu se na‰tûstí povedlo stfiídání
s Timem na milimetr pfiesnû - aÏ se pfiihlíÏejícím
zatajil dech. Lidské oko uÏ není v takov˘ch situa-
cích schopno postfiehnout, jestli se psi minuli
korektnû, a tak pfiichází na fiadu citlivá elektroni-
ka, která spolehlivû signalizuje kaÏdou chybiãku.
Tentokrát se chybové svûtlo nerozsvítilo…
Terry má díky sv˘m dlouh˘m nohám vynikající
pohyb na trati a ztrátu srovnává je‰tû v první
polovinû. Cílovou ãáru dokonce protíná s metro-
v˘m náskokem na svého soupefie, ale to stále je‰-
tû nic nemusí znamenat. Na traÈ totiÏ vbíhají
poslední psi z obou druÏstev – na belgické stra-
nû urostlá border kolie, na ãeské stranû ani ne
ãtyfiiceticentimetrová ‰eltie âita. Celé ãeské druÏ-
stvo a spolu s ním i v‰ichni jeho pfiíznivci napû-
tím témûfi pfiestávají d˘chat. Bude âita staãit na
svého soupefie, kdyÏ je o tolik men‰í neÏ on?
V první polovinû trati se zdá Ïe ne – belgická bor-
der kolie je u boxu viditelnû dfiív. Ale v té chvíli se
ukazuje, jak je flyball vzru‰ující sport s nepfiedví-
dateln˘m v˘sledkem, kde o vítûzi ãasto rozhodu-
jí malé chyby. Jindy tak spolehlivé belgické bor-
der kolii totiÏ upadl u boxu míãek, coÏ staãilo
âitû k tomu, aby získala svÛj náskok zpût a vyra-
zila od boxu o poznání dfiíve. Zatímco její psovod
Michal i celé ãeské druÏstvo vehementnû povzbu-

zují ‰eltiãku pfii jejím bûhu do cíle, border kolie
na druhé dráze uÏ s míãkem v tlamû také sprin-
tuje ze v‰ech sil a zdá se, Ïe âitu dohání… 
Oba psi probûhli cílem témûfi souãasnû, alespoÀ
nedokonalé lidské oko to tak vidûlo. Pfiichází tedy
na fiadu elektronika. Hlavní rozhodãí jde za star-
tovními rozhodãími a porovnává ãasy dosaÏené
na obou tratích. Zatímco si psi v rozbûhovém
prostoru bezstarostnû hrají s míãky a jin˘mi
hraãkami, kter˘mi byli odmûnûni za dobfie odve-
denou práci, psovodi nervóznû pokukují po roz-
hodãích. A pak…zdviÏená ruka hlavního rozhod-
ãího ukazuje na pravou dráhu a hvizd pí‰Èalky
pfiiznává vítûzství v bûhu ãeskému druÏstvu!
Radostné v˘kfiiky a poplácávání po ramenou na
ãeské stranû jsou provázeny smutn˘mi pohledy
ze strany BelgiãanÛ. Letos to jsou tedy âe‰i, kdo
postoupí do finále divize a za pár hodin bude
bojovat o vítûzství nejcennûj‰í… Obû soupefiící
druÏstva si sportovnû podávají ruce a opou‰tûjí
dráhu. âas zb˘vající do finále staãí právû k tomu,
aby se psi i psovodi dostateãnû obãerstvili a tro-
chu si odpoãinuli. A pak uÏ pfiijde souboj nejdÛ-
leÏitûj‰í, souboj, ve kterém i sebemen‰í chybiãka
znamená ztrátu nadûje na vítûzství…
To, co jste s námi v pfiedchozích odstavcích
proÏili, byl pouhopouh˘ zlomek vzru‰ujícího
flyballového turnaje, kter˘ trvá ãasto i dva dny.
Dva dny plné napûtí, vzru‰ení, adrenalinu, ‰tû-
kotu a tenisákÛ. Dva dny plné nadûjí i zklamá-
ní, vítûzství i proher. To v‰echno s sebou pfiiná-
‰í FLYBALL.

Flyball team, www.propage.cz/flyball
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EAGER’S CUP 2005
mezinárodní flyballov˘ turnaj

MÍSTO KONÁNÍ: jezdeck˘ areál Selské jízdy
âakoviãky, Nová Ves, okres Praha-v˘chod. 
POVRCH: tráva, mûlk˘ písek (venku), 
piliny s pískem (v jízdárnû, která je 
k dispozici pro pfiípad nepfiíznivého poãasí) 
HLAVNÍ ROZHODâÍ (pfiedbûÏnû): 
Míla Vrbová, Katka Pokorná 
STARTOVNÍ ROZHODâÍ: Renáta Kvûchová, 
Tamara Kvûchová, Alena Králová, Ivana Vlasáková 

PROGRAM: 8,00 prezence druÏstev, veterinární
pfiejímka, 9,00 zahájení turnaje KaÏd˘ s kaÏd˘m
(Round Robin) v jednotliv˘ch divizích, 
13 soutûÏ Na dvû prohry (Double Elimination), 
16 pfiedpokládané ukonãení turnaje

PO¤ADATEL A P¤IHLÁ·KY: Míla Vrbová, 
Nad ÚÏlabinou 28, 108 00, Praha 10, e-mail:
eagerscup@centrum.cz, mobil: 776 211188  
UZÁVùRKA P¤IHLÁ·EK: 6. 4. 2005
STARTOVNÉ: 150 Kã/psa ãlenové Flyball Clubu âR
200 Kã/psa neãlenové Flyball Clubu âR,
30 euro za druÏstvo zahraniãní 
úãastníci (splatné na místû)

PROâ PRÁVù EAGER’S CUP?
Tento turnaj se koná jako vzpomínka na skvûlého
border koliáka Igiho (Eager Bohemia Alké), kter˘
na jafie 2004 pfiedãasnû ode‰el do psího nebe. Igi
flyball miloval, poctivû ho s námi cviãil a byl
v nûm opravdu dobr˘. Nikdy sice nevyhrál 
Ïádn˘ velk˘ flyballov˘ turnaj a kvÛli zdravotním
problémÛm ani nezávodil na mistrovství 
Evropy, dokázal v‰ak lep‰í vûc – jednou 
provÏdy si získal srdce v‰ech, kdo ho znali. 
A to je pro psa to nejcennûj‰í vítûzství. 
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Adrenalin se psem
Hlasit˘ hvizd pí‰Èalky hlavního rozhodãího jen s obtíÏemi pfiehlu‰uje
‰tûkot rozru‰en˘ch psÛ. Oba nabíjeãi u boxÛ uÏ dali zdviÏenou rukou
signál, Ïe jsou pfiipraveni, stejnû jako rozhodãí na startovní ãáfie. 
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