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sport

Na pardubickém Bettinsoli 
Cupu – letos 1. 8. 2015 – se už 
tradičně scházejí zajímaví lidé. 
Letošní tahák představovali 
manželé Kateřina a Matt 
Emmonsovi, kteří mají dobré 
vztahy s firmou Kozap, jež je 
hlavním partnerem závodu. 
Matt Emmons v poslední době 
testuje zbraně a optiku, kterou 
Kozap dováží. Organizátoři se 
o jejich přítomnosti zmínili jen 
tak mimochodem, ale jakmile 
se o nich dozvěděli místní 
novináři, zajímala je právě 
a jen rodina Emmonsova.

E
mmonsovi vyrazili do Pardubic 
Na Hůrka všichni čtyři, vlastně 
všech pět, protože očekáva‑
jí narození dalšího potomka. 
Mluvčím střeleckého páru na 

téma sportovní střelby je jednoznačně 
Matt Emmons, který mimochodem 
mluví výborně česky. Kateřina Emmon‑
sová dnes nemá na poli sportovní střel‑
by evidentně žádné ambice, věnuje se 
svým dětem a podporuje svého muže. 
Představuje tak mezi veřejně známými 
ženami chvályhodnou výjimku a zdálo 

se nám, že ji pozornost, které se její 
rodině dostávalo, už poněkud unavuje. 

Jak nám paní Emmonsová řekla před‑
tím, než se nás ujal Matt, pracuje dnes 
v Plzni pro americkou firmu, jež dodává 
komponenty pro automobilový průmysl. 
„Jsem tam jako wellness koordinátorka, 
což znamená, že se starám o to, aby se 
našim zaměstnancům dobře pracovalo. 
Nejde o žádné hýčkání, ale o to, aby se 
na pracovišti cítili co možná nejlépe.“ 
Zeptali jsme se proto alespoň, jaká byla 
její první zbraň. „To vám už přesně ne-
povím, ale byla to docela určitě nějaká 
malorážka. Vzpomínám si spíš na to, že 
jako poměrně malí jsme si s bratranci 
udělali závody a tam jsem skoro jistě 
střílela malorážkou Anschütz.“

Zajímalo nás také, zda Emmonsovi 
povedou svoje děti ke sportovní střel‑
bě. Zde byla odpověď paní Kateřiny 
velmi striktní. „Určitě nikoli, směřovat 
je tam nebudeme. Chceme, aby si svoji 
životní dráhu určily samy.“ Ovšem 
Matt k tomu záhy dodal: „Ale když 
budou chtít, bránit jim nebudeme.“

Na závěr rozhovoru s paní Emmonso‑
vou jsem se jakožto kurátor sbírky zbraní 
pardubického muzea ještě poptal, zda 
by snad Kateřina Emmonsová nebyla 
ochotna prodat některou ze svých „slav‑
ných“ zbraní do našich sbírek. Jaksi 
jsem neuspěl. Zbraně zůstanou tam, kde 
jsou. A vlastně je to dobře. Poté už se mi 
věnoval jen Matt Emmons.

Proč jste si nakonec jako zemi, kde 
budete s rodinou žít, vybrali Českou 
republiku, a ne Spojené státy? 

Česká republika nabízí lepší lidské 
i ekonomické zázemí pro Kateřinu, která 
ukončila svoji sportovní kariéru. Našla tu 
dobrou práci a má tu svoji rodinu. Ale 
vynikající zázemí tu mám také já jako 
vrcholový sportovec. Všichni výrobci 
zbraní v disciplínách, které já střílím, jsou 
přece doma v Evropě. Já dnes střílím 
z malorážky Bleiker. Kdybych na ní něco 
potřeboval upravit nebo kdyby se na ní 
něco porouchalo, tak z Ameriky musím 
letět přes oceán. A těch papírů! Ale z Plz‑
ně je to do Švýcarska, kde Bleiker sídlí, 
pět hodin autem. Nejde jen o zbraň. Já 
střílím náboji Eley, které se, jak známo, 
vyrábějí v Anglii. Je to tam z Plzně taky 
blíž než z Ameriky, ale já tam zas tak 
často nemusím, protože nastřelovací 
střelnice je v Německu, což je ještě blíž.

Věnujete se teď výhradně sportovní 
střelbě, nebo máte také jiné aktivity?

Moje hlavní práce je dnes sportovní 
střelba, které se hodlám ještě nějaký 
čas naplno věnovat. Takže intenzivně 
trénuji. Chci se dostat na olympiádu 
v Riu, takže v tomto roce jezdím po 
závodech Světového poháru a sbírám 
body. Vypadá to dobře, ale ještě není 
nic jistého. Držte mi palce!

Pokud je nám známo, angažujete se 
také jako trenér.

To ano, trénuji na poloviční úva‑
zek v Plzni ‑Lobzích v Dukle a funguji 
také jako konzultant. Mám také jednu 
střelkyni v Americe, kterou trénuji 
ve spolupráci s jejím tátou. Jednou 
nebo dvakrát týdně řešíme některé 
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�� Martin Henry, Kateřina 
a Matt Emmonsovi. Dcera Julie, 
opatřená organizátory visačkou 
VIP, si právě někde hrála s dětmi. 

�� Matt Emmons umí 
i brokovou střelbu 

a má ji moc rád. Tady 
zrovna zkouší kozlici 

Bettinsoli X ‑Trail.


