
jako první a obsadil tak konečné čtvrté
místo. Zlato si nakonec chytila border
kolie B1acky maďarského závodníka

Józsefa Zsírose.

šťastná řena
V kategorii žen nám štěstí přálo.Jecliný
český týrn Lucka Schinová a chodský pes
Darri ve skupině skončili druzí. Přehodila
je Slovinka M{a Kokaljová. Prtitože Lucka
postoupila nejkratším pokusem, házela ve
finále.iako první. A dařilo se.

S Darrim předveďi úspěšnou sérii,
a rrezlrfialo než počkat,jak na to zareagují
soupeřky' Jako druhý nastoupil polský tým

Anna Radomská a border ko1ie Arsi. Po
jejich třetím pokusu jsme zača1i jásat. Ani
jedním hodem se nedostalí před Lucku
a Darriho. Bylo tedy jisté, že Češi domů
povezou nejhůř bronz. Třetí ťinalistka
Ruska Kseniya Sukhanova s německou
ovčačkou Radou překonala Annu i Lucku.
Nejdále házející Maja bohuže1 nebyla
sciropná hodit disk ta( aby ho.ie jí pe s

chytil. S nu1ou na kontě proto lypadla.
V dalším ko1e Anna dopadla ste.inč. Češi
jásají. Horší než stříbro už to nebude!
V bitvě o z1ato prokáza1a silně.|ší neny
Lucka. Její hody by1yjisté a Darri perfektně
chyta1. Naopak Kseniyi se disky stáčely
a nepoved1o se jí Lucku ani jednou
přehodit. Domů si zás1uhou Lucky
a Darriho vezeme historicky pwní
mistrovský titul v quadrupedu!

,,česká" disciplína
Řeč je o superminidistance. Už třetí rok
v řadě si titul Mistra Evropy odvezl český
tým. Letos jsme na stupeň nejvyšší nesli
.|akuba Štýbra s teťVuereíkou Punťou.
A aby toho nebylo dost, třetí příčku
vybojoval Slávek Přiby1 s border kolií
Magišem. Mezi český tandem se dokázal
vmáčknout jen Němec Peter Altenberg
s border kolií loy.

Fodruhé na závodech
Freestylovou soutěž začínala kategorie
staťters, Ani zde Češi nevyšli naprázdno.
Skvělý výkon podali Aneta Štěrbová ajejí
labraclor Luce. První sestava jim vyšla
paráclně' V minidistance začali slibně
čqřboelovými hody. Pak.iim ale clisk zaletěl
ea žiqř plot. Než se s ním tuce vrátil,
utťatili spoustu času. I přesto se dostali na
průběžné druhé místo' Druhá sestava se
nepovedla tolikjako ta předchozí. Pořád
ale patřila k těm nejlepším ve své
kategorii' Stq|ný rrázor měli i rozlrodčí
a Aneta s tueem obsadili na sr1'eh teprve
druhýeh závodech třetí místtl'

Prvně na Evropě
Letos byla na Evrnpě popťýé otevřena
kategor'ie bonsai pro psy menší než 38 cm.
Hrdiny bonsaiů se stali siovinec Ttrmaž
Šubic ajeho paťson easper. Těm na
prvn1lro Mareuse Wolfla ehybělo jen deset
setin bodu! A kdo už tl frisbee něeo slyšel,
r''{' že Mareus je několikanásobným
mistrem Ewopy r,rc Í'rtestylu.

Vši*ni protivětru
Když jsme v sobotu ráno doragili na
hřiště' nešlo si nevšimnout silnélro větru'

Mrstrovsťví:l_ 
'

v dogfrisbee
Ještě neuběhl ani rok, co Češi předali pomyslnou pořadateIskou štafetu' a evropský svátek
dogfrisbee je zase tu. Ti nejlepší hráči z celé Evropy se 30. 8. sjeli do německého Verdenu.
Právě tady totiž poslední srpnový víkend proběhlo Mistrovství Evropy v Dogfrisbee 2009.

o Nčmecka vyrazlla doposud
nejvčtší česká qýprava. Závodit se
chystalo jedenadvacet týmů.

Některé z nich si s sebou vezlv také
psychickou podporu.

První zklamání
Po příjezdu na místo jsme šli obhlédnout
závodní p1ochy. obě nás ale dosti
zklamaly. Hřištč na superminidistance
(soutěží se na body) a quadruped (hody
do dálky) bylo takřka bez trávy. Pokud by
došlo na avizovaný déšť, soutěžilo by se
v bahenní lázni. Ještě horší dojem budi1o
to na freestyle. Kolem dokola ho
ohraničova] ostnatý živy plot. Tím se už
tak dosti malé hřiště zdálo.ieště menší.
Co víc' kclyby někomu při minidistanci
vyletěl disk ven, ztratil by spoustu
časuatímibodů.

Smolnímuři
Diseiplína quadruped je jediná' ve které
soutěží muži a ženy zvlášť. Soutěží se
ve skupinách vyřazovacím způsobenr.
\ňtězové skupin pak postupují clo
čt$členného finále. V mužích jsme měli
tak troehu smů1u' Skvěle házel Michal
Roman se sqfo lrordcrákemJessem' Sr4Ím
nejlepším pokusem 60'.5 m vytvořili novy
český mužský rekord' Bohužel se ale při
rozhocu dostali do těžké skupiny'Jqiieh
soupeři házeliještě o něeo dál' Do
finále postoupiljenJakub Štýbr
s tewuerenkou Atunou.Jeho hody ale na
ostatnl Íinalisty nestačily. Finále opustil
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{o1em dvanácté odstartoval open (nej1epší
:''mv z této kategorie se moh1y kva1ifikovat
.a světové finá1e v USA). Pčtapadesát
.ár.oclníkťt spíš než jeden s druhým
srlupeří1o s větrem. Na show evropského
:ilrmátu nebvlo místo. hkřka jakýko1i
ráročnčjší prvek hati1y prudké poqnry

' čtru' Z českych týmů se nejlépe přeclvedla
\1-a Andrová s border ko1ií Chase. Lucka
Schónová a Jakub Štybr patři1i k těm,
.terym vítr pořádnč rozházel technícky
eáročné sesta\,Y.

Zkažená minidistance
Ňruli opožděnému začátku se závody
Jostaly do skluzu. Někdy kolem šesté
nodiny ke svému kolu minidistance
nastupova1 první závodník ze starterů
iboc1y za freestyle tvoří součet bodů za dvč
sesta\T a jedno kolo minidistance). Bylo
zřejmé, že do tmy se to na jednom hřišti
nemůže stihnout. Pořaclate1é si to ale
uvčdomi1i pozdč a až pak rozhod1i, že
závodníci od po1oviny nahoru půjdou
minidistance na druhém hřišti. Ták se
sta1o, žejedna pů1ka openu závodila na
ma1ém hřišti obehnaném trnitými keři.
Na tomto hřišti vydatně foukalo i večer.
Druhá pů1ka se přesunu1a na hřištč
podstatnč prostornčjší, které by1o před
větrem chráněno svahem. Poc11e mého
názoru šlo o opravdu velkou chybu
pořadate1ů. Právč minidistance totiž
pokaždé'"1'razně zamíchá pořadí!

:ia!

Ceské týmy si s touto situací naštěstí
poradily vce1ku dobře. Před druhým
free stylem jsme mčli dva týmy v nej1epší
desítce. Z osmého místa startovalJakub
s Punťou, ze sedmého Lucka s kříženkou
Dixi' Yva Andrová v minidistarrce
obsadi1a průbčžné čtrnácté místo.

Pohodová neděle
Ani v neděli nemoh1a být o bezvětří řeč,
ale vítr se přecejen o nčco utiši1. A bylo to
znát. I ménč zkušené týmy, které si se
sobotním,,hurikánem" poradit
nedokáza1y, moh1;, konečnč ukázat, co
v nich je. Druhý freestyle například
senzačně lyše1 Lucce P1evové. Yva Andrová
nezklamala a i v druhém kole dokázaia,
že rozhodně patří na špíčku. Freesty1ové

:'

body je nakonec r.ytáhly na jedenáctou
příčku. Jakub Štýbr se nenechal zahanbit.
Bylo to zřejmě nej1epší r'rystoupení, jaké
jsme od něj a Punti doposud viděli.
Celkově obsadi1i šesté místo. Poslední
z české fpraly nastoupila Lucka
SchÓnová s Dixi. V ce1kovém pořadí
nakonec skončila desátá.

Aniletos
od roku 2005 si mistrovský titu1 předává
dvojice Sabine Brunsová a Marcus Wolff.
Úroveň hráčů v Evropě ovšem rok od roku
stoupá. Spousta 1idí věřila, že tento rok
nčkdo německý pár konečně porazí. Ani
letos to nevyš1o. Mistrovský titul si opět
odnesla Sabine. Nicménč další Němec
Frank Funke a jeho fena australského
honáckého psa Baffy Sabinč qýrazně
šlapali na paty a loňského mistra
Marcuse WolÍfa odsunuli na třetí místo!
Když.isme se dozvědě1i, že v roce 2009
budou Evropu pořádat Němci, zaradova1i
jsme se. \(íchni očekávali špičkovou
organizaci. Naše očekávání se bohuže1
nenaplnila. Ce1é mistrovství prováze1a
Spousta pořadatelských ,,kopanců" - pozdě
q,věšené startov\,, chyby ve ýs1edcích,
nezna1ost pravide1'.. Jako by pořadatelé
spoustu včcí podceni1i. Doufejme' že
Ho1andhné stejnou chybu neudělají a da1ší
šampionát bude mít skutečnč evropský
formát.
Text a foto Markéta lJrbdškol:á
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sPoLEcNosT DIBAQ, a. s., sPEclALlsTA NA VÝŽIVU ZVíŘAT, oTEVŘELA V PíSKU
vÝŽtvovÉ A PoRADENsKÉ FmMlN cENTRUM

V pondělí 1 4 9' 2009 otevřela Společnost Dibaq, a. s. na třídě Národní svobody 2'1 v Písku
sVé prvnívýŽivové a poradenské Fitmin Centrum. Kromě prodeje krmiv a chovatel_Ských
potřeb, na coŽ isou zákazníci V prodejnách podobnéh0 typu zvyklí, je koncepce Centřa
Zaměřena primárně na poradenstvi a konzultace V oblasti výŽivy zvířaI' Na veŠkeré otáZky je
připraven odpovídat Školený prodejnÍ tým, který ochotně póradí s výběrem vhodného řeŠóní
podle individuálních potřeb kaŽdého Zvířete' společnost Zároveň plánuje pravidelné
konzultační a poradenské dny s výŽivářskými specialisty. Tyto konzultácó se budou vŽdy
konat v prostorách Fitmin centra. budoU bezolatné a Vítán ie kažriri maiitcI zltířelp 9'e záii
o nové tren-dy Ve VýŽiVě či potřebou poradit S konkrétním problémem' Termíny konánÍ
konzultačních dnů budou ZVeřejňovány Ve Fitmin Centru. inÍormace najdete róvněž na
Webo\^'ch strán kách WWW. dibaq' cZ ne bo WWW'f itm i n.cZ.

Společnost Dibaq, a. s., sídlicív Helvíkovicích u Žamberka. je součástíjednoho Z předních
světových producentů a dodavatelů krmiv pro domácí a hospodářSká ivi,áiá spancršr,o
Skupiny Dibaq. VýŽivou ZVířat se SpoIečno'St zabývá od devádesátých let minuiého stoietí.
Základní Íilozofií je dávat zvířatům nejen to, Co jim chutná' ale zejňéna to, co skutečně
potřebují. VýŽivářští SpecialiSté vyv11ejí krmiva

konat V prostorách Fitmin centra, bezplatné a Vítán je kaŽdý majitel zvířete se zájmem

zeJmena

i doplňky Ve SpolupráCi S VýZnamnými Chovateli
a VeleÍináři.,.konzultujís nimi nové tIendy a nacháZejíspoleóně nóvá ř'eŠení. aóy prodúkty
spOlečnosti byly vyváŽene a plně Vyhovovaly potřebám zvíraI.Základem produktóvého p'orttolia
jsou výŽivové programy Značky Fitmin pro ĎSy, kočky a koně' zaměřené ňa zdravý a beiproblémový
Život zvířat.

Dibaq.a.s..dodávásvůjsortimentzhruba1500 zákazníkŮm-prodejnámpoceléCeSké
iepublice. Otevřením Fiimin Centra v Pískuiep.ublice' Otevřením Fiimin Centra v Písku zahájila Společnost projekt realizace Vlastníprodejní
sÍtě, která by měla významným způsobem přiblíŽit značku výŽivových programů Fitmin )ejména
v oblastech, kde dosud není známá zákazníkům. Svojí koncepcÍ orientovaňou na konzultaóe
aporadenstvíVe \,^ýŽiVě by se Fitmin Centra měla stát pomocníkem při Výběru vhodného programu
,'riŽivy kaŽdého zviřete.

A nám nezbývá neŽ doporučit-jste-li z Písku nebo okolí, zastavte se'..
Určitě to StojíZa to.

L. Vedrat


