
a ten veãer nikdy nezapomenu.
Psal se fiíjen roku 2004 a já se
poprvé zúãastnila flyballového

tréninku zaãáteãníkÛ na kynologickém
cviãi‰ti v Praze – LetÀanech. Poprvé jsem
zblízka vidûla flyballové pfiekáÏky, ‰ikov-
nou v˘cvikovou pomÛcku jménem shoot,
na které se psíci pfiipravují pfied tím, neÏ
zaãnou pfiiná‰et míãek z boxu, a pod
vedením zku‰en˘ch instruktorek jsem
zaãínala objevovat krásy, ale i zapeklitos-
ti flyballu. UÏ na tomto tréninku jsem
zjistila, Ïe nácvik flyballov˘ch dovedností
není zdaleka tak jednoduch˘, jak se na
první pohled mÛÏe zdát. Aãkoliv jsem uÏ
dfiíve nav‰tívila internetové stránky
Flyball Clubu âeské republiky (www.fly-
ball.cz), a tudíÏ uÏ trochu tu‰ila, co mû
bude ãekat, vracela jsem se ze svého prv-
ního tréninku s hlavou plnou nov˘ch
záÏitkÛ a informací. Mé rozhodnutí v‰ak
bylo jasné: Ano, pfiesnû tohle chci dûlat!
Kernteriér Alp, velk˘ milovník teniso-
v˘ch míãkÛ, byl z tohoto trénování
neskuteãnû nad‰en˘. Bylo mu sice uÏ pût
let, ale pfiiná‰ení míãku ze shootu pocho-
pil témûfi okamÏitû a skákání pfies pfie-
káÏky znal uÏ dfiíve z agility. 
V rámci flyballového nad‰ení jsem mu
dokonce vyrobila vlastní „minishoot“,
takÏe jsme pfies t˘den mohli trénovat
i doma na zahradû. Ale i tak jsme se nikdy
nemohli doãkat ãtvrteãního tréninku
v LetÀanech. Záhy jsem zjistila, Ïe na tyto
tréninky nejezdím jenom kvÛli trénování
se sv˘mi psíky, ale i kvÛli v‰em tûm lidem,
co se tam scházejí, neboÈ flyballáci vÏdy

dokáÏou vytvofiit skvûlou atmosféru
plnou radosti nejen z pokrokÛ sv˘ch psí-
kÛ, ale i z pokrokÛ ostatních. 
Alpovi jsme zvedali shoot na vy‰‰í a vy‰‰í
stupnû, ale brzy jsme vypozorovali, Ïe
sice bûÏí plnou rychlostí k shootu pro
míãek, ale zpátky se mu uÏ tak rychle
nechce. Co s tím? Jak ho motivovat
k rychlej‰ímu bûhu? Zkou‰ela jsem ho
více povzbuzovat ãi odmûÀovat pamlsky,
ale efekt to nemûlo skoro Ïádn˘.
V té dobû napadl sníh a flyballové tréno-
vání se pfiesunulo do koÀské jízdárny
v nedalek˘ch Ctûnicích. Zima tam sice
byla stejná jako venku, ale na mûkkém
a pra‰ném povrchu to pejskÛm ani jejich

páníãkÛm pranic neklouzalo. A právû
tam jsme pfii‰li na to, jak AlpíkÛv bûh do
cíle urychlit, právû tam dosáhl sv˘ch nej-
vût‰ích flyballov˘ch pokrokÛ. Jeho „pro-
blém“ jsme vyfie‰ili jednoduchou lstí, kte-
rá se pr˘ jiÏ dfiíve osvûdãila jin˘m. ProtoÏe
pro nûj neexistovalo vût‰í lákadlo neÏ
tenisov˘ míãek, koupila jsem mu tenisov˘
míãek na ‰ÀÛfie. Jakmile jsem pak na Alpa
bûÏícího od boxu míãkem zamávala, oka-
mÏitû zrychlil a zaãal tak bûhat do cíle
stejnou rychlostí, jakou bûhal pro míãek
k shootu. Radost z úãinkÛ takové malé
pomÛcky jsme mûli obrovskou a dal‰í vel-
ké pokroky na sebe nenechaly dlouho
ãekat. Nikdy nezapomenu na ten nádher-
n˘ pocit, kdy Alp poprvé bûÏel sám celou
dráhu a já jsem stála u startovní linie
a povzbuzovala ho, jak nejvíce jsem
mohla. A co teprve kdyÏ místo na shoot
zaãal bûhat na opravdov˘ flyballov˘ box,
kter˘ mu kupodivu nedûlal Ïádné problé-
my! To uÏ byla ta pravá flyballová euforie,
v té chvíli jsme si pfiipadali jako opravdo-
ví flyballoví závodníci.
Pokraãovali jsme dále s nácvikem stfiídání
na trati s jin˘mi psíky - bez této doved-
nosti by Alpík nikdy nemohl bûhat
v druÏstvu. Nejprve jsem s ním stála na
startu a vypou‰tûla ho pro míãek
v momentu, kdy nás míjel pes bûÏící pfied
námi, pozdûji jsme mezeru mezi psy zkra-
covali. Bylo tfieba postupovat  pomalu
a opatrnû, aby se nûkter˘ z nich nepolekal
a nezaãal vynechávat pfiekáÏky. Alp se
v‰ak tváfiil jako profesionál a kromû míã-
ku v boxu jako by ho nic jiného nezají-
malo - ani psi bûhající tûsnû kolem nûho. 
NeÏ jsme se nadáli, bylo tu jaro a opût se
zaãalo trénovat v LetÀanech na travna-
tém povrchu. Alp byl pfiefiazen k pokro-
ãil˘m – teì, kdyÏ uÏ dokázal sám odbûh-
nout celou dráhu na box a zpátky -
a dále se zdokonaloval ve svém flyballo-
vém bûhání.
BlíÏil se duben a s ním i mezinárodní fly-
ballov˘ turnaj Eager’s Cup, první závod
sezony. Poãítala jsem, Ïe se ho aspoÀ jako
divák urãitû zúãastním. Jaké v‰ak bylo
moje pfiekvapení, kdyÏ pouh˘ch ãtrnáct
dní pfied konáním turnaje na‰i trenéfii
prohlásili, Ïe podle nich je Alpík dosta-
teãnû vycviãen˘ na to, aby se mohl turna-
je zúãastnit i jako závodník! Na okamÏik
jsem zaváhala, ale nakonec jsem pfiece jen
k˘vla a rázem se mû zmocnila nervozita,
napûtí a dokonce i flyballová horeãka.
O tom v‰ak aÏ v nûkterém z dal‰ích dílÛ...

Diana Vyskoãilová

Více o flyballu se mÛÏete dozvûdût na
stránkách Flyball Clubu âeské republiky
a stránkách flyballové skupiny Hop Trop.
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Flyball – víc neÏ sport – ãást 1.

S Alpem na cestě do flyballového světa
Ani si uÏ pfiesnû nepamatuji, co mû tenkrát na ten nápad pfiivedlo. Snad
Alpíkovo nad‰ení z tenisov˘ch míãkÛ, snad moje velká chuÈ zkusit dal‰í
ze psích sportÛ. Do té doby jsem se se sv˘mi kernteriéry vûnovala
v˘hradnû agility a o flyballu pouze ãetla. AÏ pak koneãnû pfii‰la ta 
chvíle a já stála pfied bránou do nového svûta – svûta FLYBALLU.

FLYBALL CLUB âESKÉ REPUBLIKY
VÁS SRDEâNù ZVE 
NA MEZINÁRODNÍ 

FLYBALLOV¯ TURNAJ

EAGER’S CUP 2006
zahajovací turnaj Purina Dog Chow 

Cupu 2006, kter˘ probûhne za úãasti
‰piãkov˘ch druÏstev z Holandska,

Rakouska, Nûmecka a âeské
republiky v sobotu 6. 5.  2006 

od 9 do 16 hodin na cviãi‰ti ZKO
Trmice (u Ústí nad Labem) 

Více informací najdete na
http://eagerscup.wz.cz
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