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Čeští westernoví jezdci už řadu
let usilují o zásadní průlom
na horní příčky prestižních
evropských soutěží. Úspěchy se
občas dostavují, s ohledem
na poměrně krátkou dobu
fungování tohoto mladého
odvětví jezdeckého sportu
u nás vlastně velmi často,
ale pořádná „bomba“ zatím
chyběla.

Splněný cuttingový sen
Do kolbiště Futurity NCHA
v Německu dopadla až letos, a to
v podání dvojice Smart Angel O Lena
a Karel Spáčil – foto. Úspěch je to o to
sladší, že se jedná o disciplínu vskutku
„nejkovbojštější“, cutting. Česká dvojice
si z říjnové nejvyšší evropské cuttingové
soutěže totiž přivezla fantastické druhé
místo a nastavila laťku kvality našeho
westernu zase o hodně výš.
Šťastným majitelem klisny je Pavel
Mališ z PB Ranche Mořina a tenhle
úspěch je odměnou za všechno jeho
nasazení a nadšení, s nímž se před lety
vrhl na chov quarterů a cutting. Jak mohl
tušit, když si před lety na Rainbow Valley
ranči v Maďarsku vybral malou kobylku,
své vůbec první hříbě, že mu jeho důvěru
tak bohatě oplatí?!

Jistě hodně napoví pohled do původu
klisny: otec Smartin Off po legendárním Smart Little Lena má
vyděláno v reiningu 100 000 dolarů
a uznávaný americký trenér Bob Avila
o něm jednou řekl, že je to nejlepší kůň,
na kterém kdy seděl. Stačily tři měsíce
práce s dobytkem, aby se hřebec přeškolil na cutting a na Americaně získal titul
Master Cutting Champion. Matkou
klisny je Hot Rainbow, ušlechtilá hnědka, která sice nikdy nezávodila, ale
podle trenéra Verna Sapergii byla velmi
dobrá. Její původ po Freckles Playboy
z klisny po Mr Gun Smoke ostatně
k zasvěceným mluví sám o sobě.
S takovou dávkou dokonalosti v genech
měla Smart Angel O Lena prostě na
úspěch zaděláno.

Jenže u koní jeden nikdy neví. Stačí
málo a je po všem. Klisna měla štěstí, že se
jako dvouletá dostala v Čechách do rukou
mladého, ale uvážlivého Karla Spáčila:
„Od začátku byla ochotná. Netlačil jsem na
ni a ani jsem vlastně nemusel.“ Když se zeptáte Pavla Mališe, kdy začali tušit obrovský
potenciál tohoto koně, ví to zcela přesně:
„Od obsednutí a první práce s telaty asi po
třech měsících.“ Program tréninku byl
velmi prostý: „Tady máš mladého koně. Já
chci koně hotového, kterého budeš moci předvést na závodech.“ Karel Spáčil měl
možnost v praxi na kvalitním koni zúročit
poznatky nabyté při stážích v Kanadě.
Dnes, s odstupem času, říká: „Za ty dva
roky, co jsem Angelenu připravoval, jsem
neměl lepšího koně, a to jsem jich obsedal
a trénoval dalších dvacet. Snad až letos se
objevili dva mladí hřebci, taky po Smartin
Off. S Angelenou jsem usilovně pracoval celé
ty dva roky, je to hotový cuttingový kůň se
vším všudy, za to ručím.“ Výsledek je ostatně záručním listem sám o sobě.
Druhé místo mezi evropskou špičkou
je odměnou trenérovi za dva roky
usilovného výcviku a majiteli za odvahu
riskovat tak nejistou investici, jakou
mohou být závodní koně (jen startovné
na Futurity stojí 800 eur). Co čeká
Smart Angel O Lenu dál? „Po těch dvou
a půl letech čekání si ji chci trochu užít,
takže bude ještě závodit,“ říká Pavel
Mališ, „do chovu půjde až později.“ PB
Ranch Mořina plánuje už hodně dopředu – jeho barvy by měl na příští Futurity
hájit hřebec Smart Old Fox (Smartin Off
x Nita Freckles). Už dnes držíme palce!
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