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Dostihy  Premiéra koně DK iSport.cz skončila na třetí překážce

Ani tomu samy nemohly 
uvěřit. Beachvolejbalistky 
Markéta Sluková a Barbora 
Hermannová si zahrají na mis-
trovství Evropy ve švýcar-
ském Bielu senzačně o titul. 
V semifi nále porazily třetí 
nasazený pár Karlu Borgero-
vou s Brittou Bütheovou suve-
rénně 21:13, 21:14 a v dnešním 
fi nále (Od 15.15 hod) vyzvou 
další Němky a obhájkyně 
zlata Lauru Ludwigovou a Kiru 
Walkenhorstovou.

BIEL/PRAHA – „Nemůžu tomu 
uvěřit. Jsme ve  fi nále a  máme 
medaili z Eura. Bára hrála skvě-
le,“ řekla v televizním rozhovoru 
Markéta Sluková. S Hermanno-

Sluková a Hermannová si zahrají o evropský titul

ME v číslech 
Ženy: čtvrtfi nále: SLUKOVÁ, 
HERMANNOVÁ (16)-Meppelinková, 
Van Ierselová (2-Niz.) 2:0 (17, 16). 
Semifi nále: SLUKOVÁ, HERMANN-
OVÁ-Borgerová, Bütheová (3-Něm.) 
2:0 (13, 14), Ludwigová, Walkenhor-
stová (1-Něm.)-Birlovová, Ukolovová 
(13-Rus.) 2:0 (15, 16).

Pozdní čas, umělé osvětlení ani 
německé soupeřky je nerozho-
dily. Znovu si české volejbalist-
ky pomohly skvělým servisem, 
hrály uvolněně, věřily si a dosta-
ly Němky pod tlak.

„Rozehrály jsme se, daří se 
nám a  jsem ráda, že se nám 
daří zúročit předchozí práci,“ 
řekla Sluková. Z  evropských 
šampionátů měly z  českých 
hráček naposledy medaili 
v roce 2002 Eva Ryšavá a Soňa 
Nováková (bronz).

Sluková byla na  ME dosud 
nejlépe pátá před dvěma lety 
v  Cagliari s  Kristýnou Koloco-
vou. S  Hermannovou si u  Biel-
ského jezera zahrají o titul dnes 
od 15.15.

BARBORA HERMANNOVÁ A MARKÉTA SLUKOVÁ
postoupily do dnešního fi nále a zahrají si na ME o zlaté medaile
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PARDUBICE – Nevyhrál, ale 
rozhodně zaujal. Šestiletý hně-
dák Theophilos při své premié-
ře v barvách Dostihového klubu 
iSport.cz-Váňa do  cíle v  Par-
dubicích nedoběhl. Žáka 
Patricka Boekhouta vyklo-
pil už na  třetí překážce. Sám 
pak přeskočil bariéru a skončil 
na jedné z menších tribun mezi 
překvapenými diváky.

„Koukáme na  dostihy a  kůň 
najednou mezi námi,“ nevěříc-
ně kroutil hlavou žokej Petr Fo-
ret, který Theophila na tribuně 
odchytával. Divoký výlet odne-
sl kůň, kterého na Karlovarsku 
připravuje legendární žokej 
a  trenér Josef Váňa, jen drob-
ným škrábancem. Mladý jezdec 
Boekhout na tom byl o poznání 
hůř. S podezřením na otřes moz-
ku musel na kontrolní vyšetře-
ní do nemocnice.

„Omluv se!“ kárala Theophi-
la naoko trenérka Pavla Váňo-
vá, když jej po dostihu přivedla 
ukázat členům Dostihového 
spolku iSport.cz. „Je to janek, 
příště to bude lepší.“

Pardubická premiéra šesti-
letého hnědáka v zelenobílých 
barvách Dostihového klubu 
iSport.cz vůbec vzbudila v Par-
dubicích rozruch. Členů uni-
kátního syndikátu už je kolem 
sedmdesáti, přímo do Pardubic 
jich přijelo svého koně podpořit 
zhruba třicet. Mezi nimi i  dvě 
dámy v  zářivě zelených paru-

THEOPHILA 
chytali na tribuně

kách. „Klubové barvy, příště mu-
síme vzít i vlajku,“ plánovaly.

Pořadatelé museli pro počet-
nou skupinu majitelů vyřídit 
výjimku. „Do  paddocku před 
dostihem totiž mohou jen dva 
lidé na  koně,“ informovali 

početný hlouček. „Vás tady 
je,“ reagoval i  trenér Váňa, 

když početnou skupinu viděl. 
Překvapený byl i  mladý jezdec 
Boekhout. „Šikovný kluk, kdy-
bychom se vešli od  druhého 
do  pátého místa, tak budeme 
spokojení,“ hlásil trenér.

Šestiletý Theophilos je 
na začátku překážkové kariéry. 
V  minulé sezoně skončil dru-
hý v  Mostě, v  listopadu vyhrál 
v Kolesách. V Pardubicích běhal 
v  barvách DK iSport.cz vůbec 
poprvé. I tak patřil k favoritům. 
Trenér Váňa ovšem dopředu 
upozorňoval na  jeho poněkud 
divočejší povahu.

Už při nasedání to bylo vidět. 
Theophilos se vzpouzel, žáka 
Boekhouta poprvé ze sedla vy-
klopil. „Je to trochu divočák,“ 
komentoval Váňa. Dostih pak 
sledoval společně se spoluma-
jiteli klubu z  lóže na  tribuně. 
A hned upozorňoval na dvě ne-
příjemné překážky kurzu.

„Nejhorší je trojka a  potom 
desítka,“ popisoval Váňa. „Pro ty-
hle začínající krosaře je to hodně 
náročné...“ Předpověď zkušeného 
barda byla opět přesná. Na  tře-
tí překážce vypadl Boekhout ze 
sedla.

„A  náš už je dole...“ zaklel 
Váňa s dalekohledem na očích. 
„Dobrý, kluk vstává. A kůň taky 
v pořádku. No nic, děti moje, já 
ho jdu chytat.“ Theophila na-
konec odchytil až žokej Foret 
na  tribuně. „Nevyhrál, ale po-
bavil...“ glosovala Pavla Váňo-
vá. „Příště to bude určitě lepší, 
protože dobrý kůň on je. Jen se 
musí trochu uklidnit a  nabrat 
zkušenosti.“

Hlavní dostih - Cenu města 
Pardubic, vyhrál desetiletý bě-
louš Ter Mill (DS Malá Morávka) 
s Janem Odložilem, kterého tre-
nér Antonín Novák připravuje 
pro Velkou pardubickou. Právě 
tam by měl za pár let směřovat 
i začínající steepler Theophilos. 
I  přes svou divokou pardubic-
kou premiéru.
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SBÍREJTE VŠECH 
32 HRACÍCH KARET 

OD PONDĚLÍ DO ČTVRTKA
POUZE V DENÍKU 

Video z Pardubic najdete   
na www.isport.cz

DOSTIHY

UŽ PŘI NASEDÁNÍ Theophilos svého jezdce vyklopil, 
po pádu v dostihu Patrick Boekhout musel na vyšetření 
do nemocnice. Mezi členy syndikátu fandily 
i dámy v zelených parukách.
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vou spolu hrají teprve devět mě-
síců, největším úspěchem pro ně 
dosud byl titul z turnaje Světové-
ho okruhu loni v říjnu v Antalyi. 
Pro český plážový volejbal vybo-
jovaly první evropskou medaili 
od roku 2002.

Česká dvojice je na  turnaji 
nasazená jako číslo šestnáct, ale 
na cestě za životním úspěchem 
už vyřadila řadu favorizovaných 
párů. Nejprve včera ve čtvrtfi ná-
le nizozemské mistryně Evropy 
z roku 2014 Madelein Meppelin-
kovou a Marleen van Ierselovou, 
a to rovněž ve dvou setech 21:17 
a 21:16.

Skvělou pohodu si přenesly 
i  do  nočního semifi nále, které 
začalo až v půl jedenácté večer. 


