Trenéři před sezónou
Pavel Tůma s Tripem, koňmi do klasik i nadějnými dvouletými
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Mladý trenér bude navazovat na svou nejúspěšnější sezónu, loni totiž
zaznamenal se svým týmem 11 vítězství včetně třech jedničkových. Mezi
nimi byl i vůbec první úspěch v překážkovém black-type dostihu v Itálii,
který zařídil Khalshani s Dirkem Fuhrmannem. Do letošní sezóny vstupuje
tréninkové středisko Dvorce s dvacítkou plnokrevníků, mezi kterými
nechybí žádná z loňských opor stáje. A velmi dobře se jeví i nejmladší
ročník, ve kterém je také polobratr Trip to Rhodose

.

Tréninkové středisko: Dvorce
Počet koní: 20
Odešli po sezóně: A Gentleman, Belmont, Feraclos, Dulnega, Lynette
Stájový personál: Eva Kopečná, Soňa Bodláková, Marek Stromský, Milan Matoušek, Gabriela
Gintarová, Veronika Pavelová, vypomáhá Drahomíra Zvědělíková, Petra Kotěšovská, Yvona
Žáková, přátelé z Opavy a rodina Tůmova
První jezdec: stáj nemá prvního jezdce
Kvarteto čtyřletých koní by mělo být směřováno do překážkového provozu. Tzigane du
Berlais vyhrál v červnu bumper a až při svém třetím startu na proutěných překážkách naznačil
své možnosti druhým místem. „Jezdec se na něm bohužel dost nadře,“ svěřuje trenér, „Pavel Kašný
v Lysé nad Labem ale říkal, že něco umí. V začátcích sezóny ho nasměřujeme na krosy pro čtyřleté. Jeví
se jako kůň pro těžké skoky.“ Polobratr Natalie Nostalgik se ještě na překážkách neukázal, loňská

sezóna totiž pro něho skončila předčasně již v červnu po druhém místě ve druhé
kategorii. „Měli jsme pro něj vyhlédnutý start v Meranu, ovšem těsně předtím se nám v tréninku zranil, měl
problém se zadním hleznem. K jeho léčbě jsme měli zapůjčený přístroj EQultrasound a zdá se, že by to
mohlo být dobré. Nostalgik je zaskákaný a budeme ho směřovat nejprve do klasické steeplechase a
postupně přejde na krosy. Těším se na něho.“
dostihu šel dobře. Je to náš vlastní kůň, tak jsme si udělali výlet a hlavně je to pro nás důležité získávání
zkušeností se starty na zahraničních závodištích.“

A na závěr jsme si nechali při představování koní stáje šestiletou Natalii, která má pověst
výborné, ovšem smůlovaté, steeplerky. „V Ceně Vltavy spadla a bohužel si natáhla vaz na levé zadní
noze. Také ona, stejně jako Nostalgik, podstoupila léčbu nízkofrekvenčním ultrazvukem. Po novém roce
jsme ji začali jezdit, pracuje teď s Okrinkem obden v klusu. Natalie se nemusí extra trénovat, jen aby jí
drželo v sezóně zdraví, je to výborná klisna,“ přeje si trenér.
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