
Čtyři medailisté z OH 2004 na GP Kooperativa 2005 
 
Letošní ročník Grand Prix Kooperativa bude podle prozatím došlých přihlášek velmi dobře 
obsazen. Do Plzně se na tradiční mezinárodní soutěž ve střelbě na 10m z pušek a z pistolí 
letos chystají střelci z USA, kteří přivezou Matthew Emmonse, vítěze LM60 z posledních OH 
v Aténách a zároveň aktéra nezapomenutelné poslední finálové rány v LM 3x40 tamtéž. Naši 
sousedé ze Slovenska přijedou také v silném složení, kterému bude vévodit držitel puškového 
vzduchovkového bronzu z Atén Jozef Gönci. Čtveřici skvělých osobností doplní naše dvě 
děvčata, která nás na OH tolik potěšila – Lenka Hyková (stříbro StPi) a Katka Kůrková (bronz 
VzPu40).  
Také další jména z týmu USA by měla znít zasvěceným jako zvučná. Puškařka Emily Caruso 
(OH 2004 devátá),  puškař Chris Abalo, mladík (1986), který již byl ve finále na SP 2004 a 
bojoval o OH v Aténách, nebo další puškařka Sarah Blakeslee (1985), která v již v roce 2003 
získala cenný kov na SP a místo pro OH do Atén, kam se probojovala a skončila  v SM3x20 
na 20.místě.  Ve Slovenském týmu se kromě Gönciho představí také jejich silní mladíci 
Homola a Jancek. Finové do Plzně vysílají stříbrnou ženu z ME 2003 (VzPu40) – Hannu 
Etulu, kterou doprovodí účastnice OH 2004, výborná puškařka Marjo Ylli-Kiikka. 
Vítězové loňské GP Kooperativa ve vzduchové pušce mužů Nor Tor Erik Iversen a Němec 
JurgenWallowsky se také přihlásili.  Velice příznivě vypadá účast výpravy z Jižní Koreje, kde 
zatím chybí jmenovitá přihláška. Seznam zahraničních účastníků se může do uzávěrek 
přihlášek ještě rozrůst. Na palebné čáře by se také měla objevit prakticky kompletní  domácí 
špička.  
Zkrátka máme se na co těšit a můžeme doufat, že výborná konkurence bude motivací pro naše 
reprezentanty, kteří by mohli na GP Kooperativa 2005 zúročit svou tréninkovou snahu. 
Soutěž v loňském roce potěšila svou dobrou organizací a nejinak by tomu mělo být letos. 
Střílet se bude v kvalitní hale, patřící Armádnímu středisku Dukla a všechna finále se budou 
konat v hale finálové, která má světové parametry. Samozřejmostí je objektivní 
vyhodnocování papírových terčů elektronickými přístroji a finále na elektronické zařízení 
Sius Ascor.  
 
 
 
Za pořadatele SKP Rapid Plzeň Vám přeji pěkné střelecké zážitky 
 
Petr Kůrka 
 
 
 


