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Dostihy

Klub iSport.cz láká své členy do stájí Josefa Váni

Koňská REALITY SHOW
MARTIN HAŠEK

Máte unikátní příležitost
prožít dobrodružství, na jehož
konci může být start vašeho
koně ve Velké pardubické!
Legendární žokej Josef
Váňa vložil dva ze svých
koní do projektu Dostihového klubu iSport.cz. Jeho
cílem je umožnit zájemcům
sledovat zblízka kariéru koní
a ochutnat pocity dostihových majitelů. To vše přímo
ve stáji u Josefa Váni, který
klubu pronajme sedmiletého
ryzáka Tahiniho a pětiletého
hnědáka Theophila.

ONLINE
S JOSEFEM VÁŇOU
Dnes od 14.00 se Josef
Váňa zúčastní online rozhovoru na serveru www.
isport.cz, během něhož
odpoví i na otázky spojené
se založením Dostihového
klubu iSport.cz
AKTUALITY

MLÝNCE – Mít svého koně v dostihu a pak si na oslavu jeho
vítězství připít šampaňským?
Můžete to zažít! Deník Sport
a jeho web iSport.cz jako mediální partneři pomáhají na svět
projektu, který ve zdejších podmínkách nemá obdoby.
Osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa dává dva své
koně do pronájmu nově vzniklému Dostihovému klubu iSport.
cz. Vstoupit do něj může každý
za příspěvek v hodnotě tisíc korun na rok.
„Já vím, že takovéhle syndikáty ve světě existují. Byl jsem
tomu okamžitě nakloněn a sehnal jsem tyhle koně,“ říká
Váňa.
Každý člen za svou tisícovku zažije, jaké to je mít svého
koně. Cílem klubu je poskytnout široké veřejnosti možnost
spolupodílet se na vlastnictví
dostihových koní, což je pro
samotného jednotlivce velice
nákladná záležitost.
První metou je získání ﬁnancí na pronájem dvou koní
ve vlastnictví Josefa Váni. Ten
dal k dispozici sedmiletého
ryzáka Tahiniho, třetího z loňského Křišťálového poháru
v Pardubicích, a pětiletého hnědáka Theophila, nadějného koně
s perspektivou na překážkách.
„Tahini má vysokou rovinovou třídu, byl šestý v německém
derby a pátý v německém St.
Legeru. Už pro nás vloni vyhrál
v Itálii. Pro stáj je přínosem,“
říká Váňa. „Letos měl zdravotní
problémy, ale už pracuje na plné

JOSEF VÁŇA

„Od toho jsem trenér,
abych jim povykládal,
jak se koníkovi daří,
jak snáší tréninkové
dávky, co baští.“
Legendární žokej a trenér
je připravený věnovat se
členům nového klubu

kule. Před čtrnácti dny šel práci
s pracovním jezdcem a málem
ho vysypal ze sedla.“
Druhým koněm, kterého
Váňa klubu pronajme, je čtyřletý Theophilos, který má perspektivu směrem k Velké pardubické.
„Je to kůň, kterého jsme koupili po zranění, rok si s ním
hrajeme. Já si od něho hodně
slibuju,“ říká Váňa. „Theophilos
je kůň, který začíná v malých
dostizích, postupem času bychom se chtěli zaměřit i na Velkou pardubickou.“
Z klubových členských příspěvků se budou hradit náklady
za pronájem koní, jejich ustájení, veterinární péči, trénink
a provoz klubu.
Členové klubu zároveň získají spoustu výhod. Především
budou moct zblízka sledovat
cestu koně v přímém kontaktu s Josefem Váňou. Budou
moci navštěvovat Váňovy stáje v Mlýncích na Karlovarsku,
kde jim bude legenda českých
dostihů ochotně k dispozici.
„To je samozřejmé!“ usmívá se
Váňa. „Budu rád, když se přijede
na koně podívat co nejvíc lidí
i s rodinami. Nikdo je nevyžene,
ba naopak. Pokud budeme moct,
budeme se jim věnovat podle
nejlepšího svědomí.“
Váňa počítá se zájmem klubových členů o informace
a je připraven s nimi jednat
stejně jako s majiteli dalších
koní, o které ve své stáji pečuje.
„Od toho jsem trenér, abych
jim povykládal, jak se koníkovi
daří, jak snáší tréninkové dávky,
co baští,“ říká Váňa. „To je normální, pokud bude zájem, není
problém se lidem věnovat.“

JOSEF VÁŇA

pronajme Dostihovému klubu
iSport.cz své dva koně.
FOTO SPORT: MICHAL BERÁNEK

TAHINI (7 let, ryzák – valach)

THEOPHILOS (5 let, hnědák - valach)

RYZÁK NĚMECKÉHO CHOVU je odchovancem předního německého hřebčína Schlenderhan. Narodil se 25. dubna 2008 po otci Medicean z matky Tucana. Od dvou do čtyř let
startoval ve své domovině, mezi roky 2012 a 2013 se přesunul k trenéru Josefu Váňovi.
V roce 2013 začal běhat až ve druhé polovině sezony rovinové dostihy, od roku 2014 se
specializuje na proutěné překážky. Hned v prvním startu pod Josefem Váňou mladším
v Meranu vyhrál dostih na tři kilometry. V následujících sedmi startech se většinou umístil na dotovaném místě, ať už startoval v Itálii, nebo v Česku. Loni na podzim se představil
i ve francouzském Štrasburku a dostih pro pád jezdce nedokončil.
TAHINI se zatím v překážkových dostizích představil osmkrát, jednou vyhrál, třikrát
doběhl třetí, jednou čtvrtý a pátý. Na dotacích vydělal necelých 300 tisíc korun.
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Jaké jsou cíle
íl kl
klubu?
b ?
Přilákat lidi k dostihům a poskytnout široké veřejnosti možnost
spolupodílet se na vlastnictví dostihových koní, což je pro samotného jednotlivce velice nákladná záležitost.
Jaká je role Josefa Váni?
Josef Váňa klubu pronajme své koně Tahiniho a Theophila. První
metou klubu je získání prostředků na jejich roční trénink. Dalším
cílem je vlastnit vlastní koně.
Kolik činí roční příspěvek?
1000 korun bez DPH. Z členských příspěvků se budou platit
náklady na pronájem či zakoupení koní, na jejich ustájení, veterinární péči, trénink koní a náklady na účast v dostizích.
Jak se dá příspěvek zaplatit?
Zájemci se mohou hlásit na www.isport.cz, kde budou moci
roční příspěvek také zaplatit. V případě dotazů se můžete obrátit
na adresu dostihovyklub@seznam.cz.
Jaké výhody získá člen?
Na základě počtu členů na jednotlivé dostihy přístup do paddocku a stájí při dostizích, návštěvy ve stájích trenéra Josefa
Váni, přístup na klubové akce, pravidelné informace o klubových
koních. Členové si také budou moct vybrat barvy dresu.

HNĚDÁK FRANCOUZSKÉHO CHOVU se narodil 6. března 2010 ve francouzském hřebčíně De Beauvoir po otci Elusive City z matky Russian Doll. Svou kariéru začal ve Francii
v rovinových dostizích, ale na vítězství v sedmi startech nedosáhl. Vydělal ovšem více
než 600 tisíc korun. Na konci roku 2014 jej zakoupil Josef Váňa s výhledem na překážkové dostihy. Několik měsíců trvalo, než se poprvé objevil na dostihové dráze. Začátkem
července letošního roku startoval v Meranu v rovinovém dostihu, ale nedařilo se mu. O tři
týdny později absolvoval první překážkový start v kariéře na mosteckém hipodromu pod
Josefem Váňou mladším. Po aktivním průběhu doběhl na trati 3600 metrů na druhém
místě, když prohrál o délku a půl se zkušenějším Trovarem.
THEOPHILOS je překážkovým koněm na začátku kariéry.

Váňa: Ať lidi přijedou! Máme tu i pivovar

MLÝNCE (nit) – Legendárního
žokeje a dostihového trenéra
JOSEFA VÁŇU zná většina lidí
jen z televize. Díky Dostihovému
klubu iSport.cz má ale teď každý, za tisícovku ročně, možnost
zblízka vidět, jak pracuje. „Já
se na členy klubu těším, rádi
je tady uvidíme!“ láká Váňa zájemce do svých stájí v Mlýncích
nedaleko Karlových Varů.

Jak byste lidem přiblížil
kouzlo spolků, ve kterých
si lidé za malou částku hromadně kupují či pronajímají
dostihové koně?
„Já už jsem na svých dřívějších návštěvách v Anglii a Irsku viděl, že tam běhá spousta
koní takzvaných syndikátů.
Na dostihy přijede koníkovi
fandit tři, pět autobusů. Lidi si
to hodně užívají, na dostizích je
radost se na ně dívat. Každý koníkův úspěch i neúspěch jsou

schopni oslavit. Myslím, že je
škoda, že něco takového zatím
nefunguje u nás. Jsme průkopníci této myšlenky, která, kdyby
se to povedlo, by se u nás mohla
rozšířit.“
Co členství v dostihovém
klubu přináší?
„Na západ od naší hranice
je úplně normální, že jednoho
koně vlastní sto, dvě stě, tři sta
lidí najednou. Jezdí mu fandit
na jeho závody, jezdí se za ním
podívat do stáje, jak trénuje.
Mají z toho dalšího koníčka,
je to to samé jako třeba sbírat
známky. Na západě je moderní
mít podíl na nějakém dostihovém koni.“
A zažít s ním vítězství…
(smích) „Ten kůň lidem buď
dělá radost, nebo nedělá. V dostihu běží spousty koní, všichni
chtějí vyhrát a vyhrává jenom
jeden. Ale tihle lidi drží s koníkem basu a fandí mu i v těch

okamžicích, kdy se mu zrovna
nedaří.“
Dostihové syndikáty
v Česku existují, ale žádný
zatím neměl ambici sdružit
několik stovek lidí. Ceníte si,
že můžete být u toho?
„Myšlenku, která tady vznikla, od začátku podporuju. Hrozně se mi líbí. Myslím si, že u nás
by takových projektů mohlo být
více. Já se na členy klubu těším
a rádi je tady uvidíme.“
Budou moct členové klubu navštívit i vaše stáje
v Mlýncích na Karlovarsku?
„Samozřejmě! To k tomu
patří, že se na koně přijedou
sem tam podívat. Což je skoro
povinnost účastníka syndikátu. U nás je perfektní pivovar,
zámek, možná bude i penzion.
Není problém si k nám udělat
zájezd na více dnů, nejen se podívat na otočku. Já se samozřejmě na všechny případné členy

syndikátu těším a rádi je tady
uvidíme.“
Do klubu vkládáte dva své
koně, jaký je sedmiletý ryzák Tahini?
„Je to rezavý rošťák, který
nechce vůbec nic… (smích) Je
svým způsobem trošku problémový, i na ježdění v práci, holky na něm moc sedět nemůžou.
Když má na sobě tvrdého kolíka,
po prvním protestu už seká latinu. Mám v úmyslu, aby ještě
před zimou běžel v Pardubicích,
aby ho lidi viděli.“
Může to být kůň pro Velkou
pardubickou?
„To si netroufám vůbec říct.
Běhal v Itálii, vloni byl v den
Velké pardubické třetí v Křišťálovém poháru. Nemůžu říct, že
je schopen chodit krosy. To bych
spíš časem viděl Theophila. Chtěli bychom s ním v Pardubicích
zkusit kros, abychom ho nasměrovali.“

