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DOSTIHOVÝ 
            KLUB  
 jeho cílem je nabídnout fanouš-
kům možnost zblízka prožívat po-
city majitelů dostihových koní, což 
je pro jednotlivce velice nákladná 
záležitost

 trenér Josef Váňa pro příští 
sezonu klubu pronajme dva 
ze svých koní – Power Zara 
a Theophila

 do klubu může vstoupit 
každý za poplatek 1000 korun 
ročně (více informací na www.
isport.cz/dostihovyklub a do-
stihovyklub@seznam.cz)
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Dostihy  Klub iSport.cz má kandidáta pro Velkou pardubickou

MARTIN HAŠEK

Můžete zblízka prožít cestu 
koně až do Velké pardubické. 
Trenér JOSEF VÁŇA pro 
příští sezonu pronajme Do-
stihovému klubu iSport.cz, 
který právě oslovuje zájemce 
mezi širokou veřejností, 
šestiletého hnědáka Power 
Zara. Ten má reálnou šanci, 
že bude příští rok na startu 
Velké pardubické. Kdo se 
rychle přidá, může se za tři 
týdny zúčastnit návštěvy 
ve Váňových stájích.

MLÝNCE – Dostihoví majitelé 
často čekají na  koně do  Vel-
ké pardubické celý život. Pro 
účastníky projektu Dostihové-
ho klubu iSport.cz se ale rýsuje 
mnohem nadějnější vyhlídka. 
Stačí zaplatit tisícikorunový 
poplatek, přidat se do  klubu 
a příští sezonu sledovat kariéru 
překážkové naděje jménem Po-
wer Zar. Toho Váňa do projektu 
zařadil z  jasného důvodu: „Už 
příští rok může běžet Velkou 
pardubickou.“

Mezi koňmi dostihového 
klubu pro příští sezonu 
zůstává pětiletý Theophilos. 
Proč jste se rozhodl nahradit 
původně plánovaného Tahi-
niho Power Zarem?

PRÁVĚ V PRODEJI

NAIVNÍ EVROPA

SVĚT PO ÚTOCÍCH V PAŘÍŽI
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Váňa: Je to kůň jako hrom!

„Vymyslel jsem to jinak, pro-
tože se mi podařilo získat koně, 
který má šanci běžet příští rok 
Velkou pardubickou. Byl bych 
radši, aby případní zájemci měli 
koně, který by se Velké pardu-
bické mohl zúčastnit. Aby to 
lákadlo zúčastnit se syndikátu 
a  být spolumajitelem dostiho-
vého koně bylo pro fanoušky 
větší. Theophilos je mladý, Ta-
hini není typ do  Velké. A  po-
inta klubu byla, aby mohli lidi 
být u přípravy koně pro Velkou 
pardubickou.“

Co vás přesvědčilo, že Power 
Zar je pro Velkou vhodný 
kůň?

„Největší radost mi udělal 
v  letošním posledním dostihu 
v Pardubicích, kterého se běžně 
zúčastňují absolventi Velké par-
dubické. Konkurence byla velmi 
těžká. Místo mého zraněného 
syna jezdil Power Zara Honza 
Faltejsek. A  když přišel do  cíle, 
tak říkal: Pane Váňa, to je kůň 
do Velké jako hrom!“
Co ho k tomu vedlo?

„Úžasně skáče a hlavně potře-

buje delší distanc, protože tohle 
byl dostih jen na  necelé čtyři 
a  půl kilometru. Honza Faltej-
sek říkal, že ho musel zbytečně 
moc honit, že kdyby ten dostih 
byl přes pět kilometrů, že by to 
pro něj mohlo být daleko příz-
nivější. “
Bylo to pro vás překvapení?

„Vloni vyhrál třikrát v Mostě. 
Tak jsme si mysleli, že to bude 
takový provinční koník, že to 
bude kůň na dráhy rychlejšího 
typu. Ale v  Pardubicích tenhle 
rok běhal několikrát. V září byl 
druhý s tím, že žokej byl hodně 
špatný. Za to, že ten dostih ne-
vyhrál, přikládal chybu sobě. 
Power Zar tehdy porazil i  Hol-
čákova koně.“
Projekt Dostihového klubu 
iSport.cz si klade start 
koně ve Velké pardubické 
za dlouhodobý cíl. Je mož-
né, že se to s Power Zarem 
může podařit už v příští 
sezoně?

„Já si myslím, že je to možné 
už příští rok. Ono už mu bude 
sedm, Pardubice si vyzkoušel, 
šel i přes těžší skoky, skokansky 
mu to určitě nebude dělat pro-
blémy. Jeho maminka už jako 
tříletá vyhrála dostih v Krefeldu, 
tenkrát o  sto tisíc marek. Jako 
čtyřletá vyhrála dostih na čtyři 
a  půl kilometru v  Düsseldorfu, 
takže překážkový potenciál tam 
určitě je.“

výsledky, fakta

Návštěva ve stájích 
Josefa Váni
Všichni účastníci Dostihového 
klubu iSport.cz, kteří s předstihem 
zaplatí roční poplatek, v neděli 13. 
prosince můžou v rámci organi-
zované akce navštívit stáje Josefa 
Váni v Mlýncích na Karlovarsku.

KLUBOVÍ KONĚ
POWER ZAR 
(6 let, hnědák, valach)
Kůň, s nímž trenér Josef Váňa počítá pro 
Velkou pardubickou 2016. Vloni získal 
vítězný hattrick v Mostě, letos už se 
třikrát umístil mezi třemi v pardubických 
krosech a vysloužil si chválu žokeje Jana 
Faltejska, trojnásobného šampiona Velké 
pardubické.

THEOPHILOS 
(5 let, hnědák, valach)
Kůň z francouzského chovu začal kariéru 
ve Francii v rovinových dostizích, na konci 
roku 2014 si jej zakoupil Josef Váňa 
s výhledem na překážkové dostihy. Letos 
v létě byl ve svém prvním překážkovém 
dostihu v Mostě druhý, v závěru sezony 
vyhrál dostih v Kolesách.

Na žebříčku 
1 5

Letošní bilance 
78:5 58:19

Letošní tituly 
10 3

Letošní vzájemné zápasy
Peking Djokovič 6:2, 6:2
Roland Garros Djokovič 7:5, 6:3, 6:1
Monte Carlo Djokovič 6:3, 6:3

TAHÁK 

Novak Djokovič-
Rafael Nadal

Semifi nále Turnaje mistrů

JOSEF VÁŇA 
vyhrál osmkrát Velkou 
pardubickou. Teď na start 
připravuje Power Zara 
ze stáje Dostihového 
klubu iSport.cz.
FOTO SPORT: JAROSLAV LEGNER

ATLETIKA
Minimálně tři ruští atleti nerespek-
tovali rozhodnutí IAAF o vyloučení 
ze všech mezinárodních soutěží kvůli 
porušování antidopingového kodexu. 
Jedním je Viktor Ugarov, jenž v neděli 
vyhrál maraton v japonské Kanazawě. 
Jména dalších dvou nebyla zveřejněna. 
Ugarov byl diskvalifi kován a nedostane 
startovné ani prémie. 

BASKETBAL
NBA: Cleveland-Milwaukee 115:100, LA 
Clippers-Golden State 117:124, Miami-
-Sacramento 116:109.
LIGA MUŽŮ - 13. kolo: Svitavy-Opava 
80:73 (19:18, 40:41, 54:57).

CURLING
ME v Esbjergu (Dánsko): ženy: divize B: 
Lotyšsko-ČR 7:5.

CYKLISTIKA
MS v sálové cyklistice v Johoru 
(Malajsie): krasojízda: dvojice open: 
1. A. Bugner, B. Bugner 157,80, 2. 
Dietrichová, Schmidt (všichni Něm.) 
139,86, 3. Burri, Hammerschmid-
tová (Švýc.) 124,38, ...8. GRUNA, 
KOVÁŘOVÁ 85,48. Kolová: Německo 
(Kirchbaum, Müller)-ČR (Hrdlička, 
Loskot) 6:1

MOTORISMUS
Čeští enduroví reprezentanti se po-
sunuli ve výsledcích Šestidenní mezi 
Trophy týmy na páté místo, po skon-
čení zářijové soutěže v Košicích byli 
osmí. Polepšili si díky rozhodnutí 
disciplinární komise Mezinárodní 
motocyklové federace (FIM), která 
potvrdila vyloučení vítězné Francie, 
třetího Španělska a Velké Británie. 
Třetí den osm jezdců neprojelo jeden 
z kontrolních bodů. 
Motocyklová Šestidenní, týmová 
soutěž v enduru v Košicích - upravené 
konečné pořadí: Světová trofej: 1. 

Austrálie (Green, Milner, Ralston, 
Phillips, Stanford, Kearny) 21:09:31,14, 
2. Itálie -18:21,07, 3. Finsko -39:42,11, 
...5. ČR (Hádek, Helmich, Kadle-
ček, Markvart, Romančík, Toman) 
-53:48,78.

RAGBY
Reprezentačním trenérem Anglie byl 
jmenován Australan Eddie Jones, který 
se stal prvním zahraničním koučem 
na lavičce mistrů světa z roku 2003. 
V roce 2003 dovedl Austrálii ke stří-
bru z MS, o čtyři roky později se jako 
technický poradce podílel na titulu Ji-
hoafričanů. Poslední čtyři roky trénoval 
Japonsko, s nímž na letošním MS slavil 
senzační výhru nad JAR. Následně po-
depsal tříletou smlouvu s jihoafrickým 
celkem Stormers, ti ho však po nabídce 
Angličanů uvolnili.

TENIS
TURNAJ MISTRŮ v Londýně: skupina 
Ilieho Nastaseho: Nadal (5-Šp.)-Ferrer 
(7-Šp.) 6:7 (2), 6:3, 6:4.

1. Nadal 3 3 0 6:1 3
2. Murray 2 1 1 2:2 1
3. Wawrinka 2 1 1 2:2 1
4. Ferrer 3 0 3 1:6 0
Čtyřhra: skupina Fleminga a McEnroea: 
Rojer, Tecau (2-Niz./Rum.)-Herbert, 
Mahut (6-Fr.) 6:4, 7:5, Dodig, Melo 
(3-Chorv./Braz.)-Matkowski, Zimonjič 
(7-Pol./Srb.) 3:6, 7:5, 10:6. Konečná 
tabulka: 1. Rojer, Tecau 3, 2. Dodig, Mělo 
2, 3. Herbert, Mahut 1, 4. Matkowski, 
Zimonjič 0.

VOLEJBAL
EXTRALIGA ŽEN - předehrávka 18. kola: 
SG Brno-Prostějov 0:3 (-15, -11, -10). 

ZPRÁVY
ZLATÝCH 11: 1, 4, 15, 20, 28, 29, 30, 
31, 39, 41, 45, 49, 55, 56, 66, 68, 71, 
72, 74, 79. Denní číslo: 4, 2, 4, 4, 3, 2. 
ŠŤASTNÝCH DESET: 4, 5, 11, 12, 20, 27, 
28, 32, 39, 41, 42, 43, 47, 54, 67, 70, 71, 
72, 77, 79. Šance milion: 3, 1, 0, 7, 1, 4. 
Královské číslo: 27. (Bez záruky)

SALT LAKE CITY/PRAHA (jip) 
– Drtivým vítězstvím olympij-
ské vítězky skončil druhý závod 
Světového poháru rychlobrus-
lařek na dlouhých tratích. Mar-
tina Sáblíková zvládla pětikilo-
metrovou trať v americkém Salt 
Lake City v  čase 6:47,42 minut 
a  druhou Natáliji Voroninovou 
porazila o 5,74 vteřiny.

Česká reprezentantka tak 
navázala na  svoje předchozí 
vítězství z kanadského Calgary, 
kde ovládla 3000 metrů, a s pře-
hledem vede v hodnocení Světo-
vého poháru. Sáblíková má plný 

počet 200 bodů, druhá Voronino-
vá 150.

Světový rekord, po němž před 
odletem do zámoří volal její tre-
nér Petr Novák, odolal závodnici 
ze Žďáru nad Sázavou o  nece-
lých pět vteřin. Rekord vytvořila 
Sáblíková právě v Salt Lake City 
v roce 2011 a tomuto času se od té 
doby nejvíc přiblížila právě včera. 
Jako jediná se v závodě dokázala 
dostat pod hranici 6:50 minut.

Na  trati se nemohla příliš 
spolehnout na pomoc nizozem-
ské soupeřky Irene Schouteno-
vé, s níž startovala v posledním 

páru. Od  začátku jí ujížděla, 
na konci Schoutenová zaostala 
za Sáblíkovou o více než 12 vte-
řin a obsadila až páté místo.

SP v Salt Lake City (USA): ženy: 
500 m: 1. Čang Chung (Čína) 36,56, 2. 
Boweová 37,03, 3. Richardsonová (obě 
USA) 37,13, ...11. ERBANOVÁ 37,75. 
Průběžné pořadí SP (po 3 závodech): 
1. Čang Chung 280, 2. I Sang-hwa 
(Korea) 240, 3. Boweová 210, ...13. 
ERBANOVÁ 63. 5000 m: 1. SÁBLÍ-
KOVÁ 6:47,42, 2. Voroninová (Rus.) 
6:53,16, 3. Blondinová (Kan.) 6:55,88, 
...divize B: 19. ZDRÁHALOVÁ 7:17,00. 
Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 
1. SÁBLÍKOVÁ 200, 2. Voroninová 150, 
3. Schoutenová (Niz.) 130.

Sáblíková skvělá, ale bez rekordu


