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SPORT

Borinka
dokázala
nûco, o ãem
se mi ani
nesnilo

Vítězství flyballu
Nad‰ení z tenisov˘ch míãkÛ ãi dokonce vrozená chuÈ aportovat je
tím nejlep‰ím pﬁedpokladem pro úspû‰n˘ nácvik flyballu. U psíkÛ
s nálepkou „bázliv˘“ v‰ak b˘vají tyto vlastnosti skryty pod
maskou obav a strachu a ke slovu se dostávají jen obãas – ve
chvílích klidu a uvolnûní napﬁíklad v domácím prostﬁedí. Jako
hol˘ nesmysl se mÛÏe zdát my‰lenka zaãít s takov˘mto psíkem
cviãit právû flyball – sport, kter˘ klade velké nároky i na
psychiku psa, opak je v‰ak pravdou. Posuìte sami...

M

Ûj druh˘ flyballov˘ psík, tﬁíletá
kernteriérka Borie, je odmaliãka
vrozenou a neúnavnou aportérkou. BohuÏel od dvou mûsícÛ se u ní ze
zcela neodÛvodniteln˘ch pﬁíãin zaãal
projevovat strach z neznámého, kter˘
bylo nutné postupnou socializací odstraÀovat. A pﬁesnû v tom se pro nás stal flyball neoceniteln˘m pomocníkem.
Borie byla formou hry nucena pﬁekonávat svÛj strach z dopravních prostﬁedkÛ,
kter˘mi se mnou na cviãi‰tû do LetÀan
cestovala, strach z cizích lidí, kteﬁí si ji
chtûli v autobuse pohladit, strach z velk˘ch psÛ a nového prostﬁedí. Jednoduché
jsem to nemûla ani já. Aã flyball byl v té
dobû i pro mne nov˘m, dosud neprobádan˘m sportem a uãila jsem se v‰echno
od zaãátku, nemohla jsem si dovolit dát
Borince najevo sebemen‰í nejistotu. Stále
jsem ji musela nad‰enû chválit a pﬁesvûdãit ji tak, Ïe flyball je ta nejúÏasnûj‰í zábava na svûtû, Ïe tady se není ãeho bát.
Zaãínaly jsme nácvikem pﬁiná‰ení míãku
ze shootu - nejprve na vodítku, pak i bez
nûho. Zpoãátku bylo nutné, aby ostatní
pﬁihlíÏející flyballáci stáli v dostateãné
vzdálenosti od shootu a instruktorky
smûly na Borinku volat jen velmi opatrnû,
jinak Borie rázem znejistûla a její zájem
o míãek vystﬁídaly obavy. Samotné pﬁiná‰ení míãku ze shootu v‰ak Borie Ïádn˘
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problém nedûlalo. Cviãily jsme pravidelnû kaÏd˘ ãtvrtek a mnohdy se trénink stával opravdu velkou zkou‰kou na‰í trpûlivosti. PokaÏdé jsem v‰ak vidûla, Ïe uÏ
jsme zase o kousek dál.
Po mûsících intenzivní práce byl Borince
shoot postupnû zvedán na vy‰‰í stupnû
a zároveÀ se prodluÏovala vzdálenost, ze
které jsem Borie na nûj vysílala. Instruktorka uÏ na ni smûla volat a ukazovat jí
míãek, kolemstojící lidé a psi ji uÏ pﬁíli‰
nerozptylovali. Stále jsem s ní v‰ak musela bûhat aÏ k shootu. Pokud jsem se
zastavila v polovinû dráhy, Borie okamÏitû ve svém bûhu pro míãek zpomalila
a byla na ní vidût obrovská nejistota.
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

V legraci jsme jí zaãali ﬁíkat „Borinka
JátamsamanepÛjdu“.
Navzdory své pﬁezdívce se v‰ak Borie
dostala aÏ na nejvy‰‰í stupeÀ shootu, kde
pﬁedvádûla nádhernou plaveckou otoãku, a tak na letním flyballovém soustﬁedûní pro pokroãilé a mírnû pokroãilé
zaãalo její pﬁevádûní na flyballov˘ box.
Oãekávala jsem, Ïe bude touto zradou
pﬁekvapena a znejistûna a Ïe se moÏná
budeme muset vrátit zase o kus zpátky.
Po nûkolika pokusech se v‰ak Borie
s boxem srovnala a zaãala na nûj bûhat
s ãím dál vût‰í jistotou. Jen tu plaveckou
otoãku uÏ od té doby neudûlala, ale tomu
se pﬁi její velikosti a skokov˘ch dispozicích ani nedalo moc divit. Daleko dÛleÏitûj‰í bylo nauãit ji bûhat k boxu samostatnû, bez paniãky za zády. PokaÏdé
jsem tedy Borinku na startu co nejvíce
navnadila na míãek, vyslala ji a snaÏila se
zkracovat svoji vzdálenost od startovní
linie. Opût nás to stálo spoustu trpûlivé
práce, ale v˘sledek stál za to. Jednoho
dne Borinka dobûhla k boxu úplnû sama
a já jen stála za startovní ãárou a povzbuzovala ji. Trochu nejistoty tam samozﬁejmû je‰tû bylo, ale tohle byl opravdu neuvûﬁiteln˘ pokrok, ve kter˘ jsem na
zaãátku ani nedoufala. Radost nás obou
byla obrovská.
Po návratu ze soustﬁedûní jsme dále
pokraãovaly v trénování v LetÀanech
a postupem ãasu se dopracovaly i k nácviku stﬁídání s jin˘m psem, které se vÏdy
odehrává v prostoru startu a cíle. Tou
dobou uÏ byla Borie natolik fixovaná na
míãek, Ïe pokaÏdé na dráhu vyráÏela, co jí
noÏiãky staãily. OdváÏnému ‰tûstí pﬁeje,
a tak jsem Borie zaãala vypou‰tût na dráhu, kdyÏ proti ní bûÏel jin˘ pes – nejprve
samozﬁejmû s velkou mezerou, kterou
jsem pak postupnû zkracovala. Borinka
ale snad ani jednou nezaváhala a pokaÏdé poctivû pro míãek dobûhla. Nevûﬁila
jsem vlastním oãím.
V˘razn˘ch pokrokÛ dosáhla Borie i pﬁi
cestování, které pﬁestávalo b˘t tak dramatické. Ano, byla sice je‰tû stále dost nervózní, ale pokaÏdé zÛstala tam, kde jsem
chtûla, nebála se davÛ a lidem, kteﬁí si ji
hladili, ani o milimetr neuhnula.
Borinka dokázala nûco, o ãem se mi ani
nesnilo. I kdyÏ tﬁeba nikdy nebude bûhat
ve flyballovém druÏstvu na opravdov˘ch
turnajích, na‰la sport, pﬁi kterém si mÛÏe
uÏít spoustu zábavy a radosti a díky kterému je dnes mnohem odváÏnûj‰í a vyrovnanûj‰í i v bûÏném Ïivotû. Flyball
Diana Vyskoãilová
zkrátka zvítûzil.
Více o flyballu se mÛÏete
dozvûdût na www.flyball.cz
a www.hoptropprague.cz.
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