Zpráva hlavní výcvikářky Flyball Clubu ČR
pro členskou schůzi konanou dne 23. 11. 2014 na Jůnově statku
Dovolte mi, abych se ve své zprávě poohlídla za uplynulým flyballovým rokem a připomněla Vám tak
některé události, které nás v něm potkaly.
V úvodu bych se ráda pozastavila u přínosného semináře s americkými trenéry Angie a Lee Heighton.
Seminář proběhl ve dnech 1. – 4. 5. 2014 v Krupce u Teplic. Po tyto čtyři dny se u předních amerických
představitelů flyballu vystřídalo nesčetně zástupců českých družstev, kteří si v průběhu měli možnost
se svými psy vyzkoušet mnoho nového, a věřím, že i díky tomuto semináři, se český flyball posouvá
stále výše, což je vidět jak na českých, tak zahraničních turnajích. Za zorganizování bych tímto ráda
poděkovala především předsedovi FC ČR Jaroslavu Jandovi. Snad tento seminář nebyl jediným, který
se u nás uskuteční.
Co se týče turnajů, v první řadě bych se ráda ohlédla za ME, které se konalo ve Francii ve dnech 18. –
20. 7. 2014, kam odjelo osm českých družstev, z toho se čtyři umístila na stupních vítězů. Hned první
den hájilo české barvy družstvo Kosatky, které obsadilo příčku nejvyšší, tedy 1. místo v 10. divizi.
Druhý den mistrovství se do bojů zapojilo družstvo DogDRAGONS 3, které vyběhalo 6. místo v 7.
divizi. Trochu nepopulární, ale přesto krásné místo, čtvrté, obsadilo ve stejný den v 5. divizi družstvo
X-treme. Již tradičně se poslední den mistrovství rozhoduje v těch nejrychlejších divizích. Česká
republika měla hned dva zástupce v 1. divizi a to sice Lavinu Delta, která se umístila na 8. místě, zde
však nutno podotknout, že evropské mistrovství odběhala ve čtyřech psech. Druhým zástupcem bylo
družstvo Hop Trop PRAGUE, které v konečném pořadí skončilo na 5. místě z celkových 78
zúčastněných družstev. V 2. divizi jsme sledovali boje družstva DogDRAGONS. Ani toto družstvo
nezahanbilo české flyballové umění a pozvedlo naši vlajku na 3. místě. 4. divize byla pro česká
družstva nejúspěšnější. DogDRAGONS 2 vystoupalo na třetí příčku a Hop Trop HURRICANE ještě o
stupínek výše a stali se tak vicemistry Evropy ve své divizi.
Děkuji všem družstvům za krásnou reprezentaci a věřím, že příští rok bude ještě úspěšnější. Jistě jste
již všichni zaznamenali, že v příštím roce bude ME hostit Německo. Do budoucna však výbor FC ČR
stále hledá vhodné místo pro uspořádání turnaje u nás. Pokud tedy někdo máte možnost areálu, který
bude vyhovovat tak velkému turnaji, neváhejte nás kontaktovat.
Na české půdě bylo v uplynulé sezóně uspořádáno hned šest oficiálních flyballových turnajů, které
byli zahrnuty do českého flyballového poháru - Purina Pro Plan Cupu. Nechybělo ovšem ani
mistrovství republiky.
Právě český Pohár doznal na začátku sezóny jedné zásadní změny. Časové hranice z minulých let již
neodpovídali výkonnosti družstev, a proto se pro jednotlivé divize pozměnili, aby si byla družstva
v Poháru schopna více konkurovat. Díky této změně nám narostl počet družstev v první divizi a také
jsme mohli sledovat vyrovnané boje o stupně vítězů na všech úrovních Poháru. Všichni zajisté víme,
jak dopadl letošní ročník Poháru, proto zde připomenu pouze vítěze jednotlivých divizí. 1. divizi
ovládlo družstvo Hop Trop PRAGUE, divizi druhou pak Manic Dogs 1 a na stupně vítězů v divizi třetí
pak vystoupalo družstvo Alea – tým snů.

Zahajovacím turnajem české sezóny byl již tradičně Eager´s Cup, který se i tento rok konal
v Žamberku. Dovolila jsem si zapátrat v historii. Prvního ročníku se zúčastnilo celých 7 družstev, o
deset let později to byl více než šestinásobek – celkem se turnaje zúčastnilo 45 družstev z toho 14
zahraničních a stal se tak nejvíce obsazeným turnajem sezóny. Co se týká nejvíce obsazeného turnaje
českými družstvy, zde se o první příčku dělí s počtem 31 hned dva turnaje a to již zmíněný Eager´s Cup
a CrazyCup, tentokrát pořádaný ve Svijanském Újezdu. Nejvíce rekordů družstev pak bylo pokořeno na
Lukášovském drakovi, celkem 18 z toho 4 opakovaně.
V souvislosti s Eager´s Cupem bych ráda zmínila nový český rekord, který pokořila Lavina Delta
s časem 16,45s. Ráda bych jim tímto ještě jednou pogratulovala a věřím, že pro další české týmy je
tento čas výzvou.
Flyball jako takový je právě o časech. Cílem každého družstva je zaběhnout čas co nejlepší. Vše v rámci
možností jejich psů. Například Hop Trop PRAGUE na všech turnajích běhalo časy stabilně pod
magickou sedmnáctkou. I další česká družstva dokázala, že se s nimi musí počítat na stupně nejvyšší.
Nebudu zde vyjmenovávat všechna, za zmínku však stojí například družstvo DogDRAGONS, které
dosud jako jediné družstvo zaběhlo čas pod sedmnáct sekund na plné výšce překážek. Za zmínku pak
určitě stojí i družstva, která se sice svými časy zatím neřadí mezi „šestnáctková“, ale na jejich výkony je
radost pohledět. Jsou to družstva jako Alea – tým naděje, X-treme, Pink Pirates, Hop Trop
HURRICANE, The Rebels Hardcore aj.
Letošního mistrovství ČR se již tradičně zúčastnilo dvanáct nejlepších družstev. Turnaj se protentokrát
odehrával pod širým nebem a nezvyklé teplo na začátku září se podepsalo na mnoha družstvech. Na
třetím místě tak skončilo družstvo The Rebels Hardcore, na druhém Alea – tým naděje. Mistrem ČR
pro rok 2014 se pak stalo družstvo Hop Trop PRAGUE. Poděkování patří všem členům výboru, kteří
pomáhali s přípravou mistrovství a také klubu DogDRAGONS jako spolupořadateli.
Za zmínku však také stojí flyballoví rozhodčí, protože bez nich by se žádný turnaj nemohl obejít. V roce
2014 uspořádala Míla Vrbová školení pro nové adepty, které se uskutečnilo na začátku roku. Přihlásilo
se na něj úctyhodných 21 adeptů (druhý nejvyšší počet v historii českého flyballu). 19 z nich úspěšně
absolvovalo testy pro startovní rozhodčí, a 16 jich úspěšně absolvovalo hospitace a zařadilo se mezi
licencované startovní rozhodčí. Dále hospitace dokončili 3 adepti, kteří zvládli písemný rozhodcovský
test v předchozích letech, avšak z různých důvodů mohli hospitovat až nyní.
Celkem nám tak letos přibylo 19 startovních rozhodčích a jeden hlavní.
Tímto číslem bychom se však neměli nechat ukolébat, protože po každé sezóně několik rozhodčích z
různých důvodů ukončí své působení ve flyballu a noví rozhodčí povětšinou přibývají právě v takovém
počtu, aby je nahradili. Takže vás znovu prosíme, abyste se zamysleli a pokud máte ve svém okolí
někoho šikovného, neváhejte s jeho přihlášením na zimní školení nových adeptů na rozhodčí.
Ráda bych se také zmínila o propagaci českého flyballu a to jak v časopise Psí sporty, do kterých
přispívá Míla Vrbová, tak i v časopise Pes přítel člověka, do kterého píše články Jitka Kropáčková.
Mohli jsme také zaznamenat reportáže o flyballu v televizi a články z jednotlivých turnajů na webu
Českého kynologického svazu. Také díky tomu, že veřejnost má povědomí o flyballu se za rok
zaregistrovalo několik nových družstev a jistě ještě některá přibudou. Bylo také vydáno celkem 71
nových licencí psů.

V závěru bych ráda všem popřála krásné „flyballové prázdniny“ a v příští sezóně mnoho úspěchů a
krásných zážitků.
Děkuji Vám za pozornost.
Pecháčková Zuzana
hlavní výcvikářka FC ČR

