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Inzeráty umístěné na této straně vycházejí v celostátním vydání. Řádková inzerce vychází ka-
ždé úterý a čtvrtek. Odpovědi označené značkou zasílejte do 14 dnů na adresu: Deník Sport, 
řádková inzerce, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, www.cncenter.cz/inzerce/sport, tel.: 
225 977 323, fax: 225 977 609. Adresy inzerentů nesdělujeme.
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Rychlé seznámení se ženou z Tvého kraje!

Poskytuje: E.M.A.Europe s.r.o., P. O. Box 14, Praha 05, 110 05, 
1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Nově registrované kontakty:
 Anna/62 z Kojetína by se chtěla sezná-
mit s nekuřákem mírné povahy. Těším 
se na viděnou i telefon na 906701160!
 Hledám nekuřáka s chutí cestovat, 
klidně silnější postavy. Auto vítáno! 
Eva/39 od Bruntálu. Tel. 906 701 160!
 Sympatická Alena (56) z Mostu, tel. 
906 70 11 60 k sobě hledá milého muže 
s vyř. min. Stihneme Vánoce v páru?
 Ráda bych poznala hodného muže 
s autem, který rád zahradničí. Eva (39), 
Dvorec u Bruntálu, tel. 906 70 11 60

zaměstnání - nabídka
 Sportovní asistent, 110 Kč/hodinu. 

Tel. 800 111 112, nabor@m2c.eu 
 SCK071402

služby
 Sázkařský časopis - www.1x2tip.cz

  SCK071397

erotické služby !!!
pro starší 18 let !!!

 909262230 www.erotickalinka.cz 
26Kč/min  SCK071454

Najdeme vám 
toho pravého!
Seriózní seznámení!
Volejte na tel.: 296 180 190

ABICKO.CZ/FARMABICKO.CZ/FARM
Hraj ZDARMA

PŘÍJEM INZERCE
Komunardů 1584/42

170 00 Praha 7
tel.: 225 977 480

JOSEF VÁŇA
předvedl koně 
Power Zara 
a Theophila. 
Členové klubu 
si mohli 
prohlédnout 
stáje a také 
pyramidu, 
pod kterou své 
koně léčí.
FOTO SPORT: 
PAVEL MAZÁČ

KVĚTOSLAV ŠIMEK

Unikátní projekt Dostihového 
klubu iSport.cz má za sebou 
první účastnickou schůzku 
ve stáji legendárního Josefa 
Váni. Na loukách v Bohusla-
vi nejdřív představil koně 
Power Zara a Theophila, poté 
ukázal stáje a tréninkový 
areál v Mlýncích a nakonec 
s účastníky vše probral v Zá-
meckém pivovaru Chyše. Za 
tisíc korun na sezonu může 
každý provázet kariérou koně 
bojující o Velkou pardubickou. 

CHYŠE – Josef Váňa mrkne na 
malého klučinu na druhé straně 
stolu. „Pane majitel, na zdraví!“ 
Věk v případě Dostihového klu-
bu iSport.cz nerozhoduje. A cer-
tifi kát členství je teď ideálním 
tipem na vánoční dárek.

Sraz účastníků je v  neděli 
v  pravé poledne před zámkem 
v Chyši. Nelze minout. Manže-
lé Lažanští nádherně zrekon-
struovali zdevastovaný zámek, 
v provozu je po letech i Zámecký 
pivovar.

Cíl? Velká pardubická
Hlouček před pivovarem na-

růstá. Dostihový expert Petr 
Malík s  notýskem v  ruce kon-
troluje seznam. „Pan Limber-
ský? Je tady pan Limberský?“ 
Jen to zahučelo. Známý plzeň-
ský fotbalista je také členem? 
„Asi má zpoždění, když je teď 
bez auta...,“ ozve se pohotově. 
Nemá zpoždění. Fotbalista Lim-
berský (zatím) členem není, 
pouhá shoda jmen.

Do nedaleké Bohuslavi, kde 
jsou Power Zar a Theophilos 
ustájení, nakonec z  Chyše od-
jíždí jedenáct osobních aut. Přes 
třicet lidí, solidní účast. Potěšila 
i Josefa Váňu. „Bohužel, sluníč-
ko svítilo včera,“ hlásí na přiví-
tanou. „Ale kluci ze stájí říkali, 
že pršet má začít přesně o půl 
druhé, takže oba koníci jsou ješ-
tě ve výběhu. Musíme je přilákat 
na jablka, lasem jsem minul.“

U výběhu Váňa s gustem líčí 
příběh a historii rozlehlých 
areálů, kam se i s  rodinou pře-
stěhoval z Bruntálska. „Ve Světlé 
Hoře byly pořádné kopce, ne kr-
tince jak tady, ale když má ko-
ník vyběhnout v rámci tréninku 

támhle na Vladař, taky mu to dá 
zabrat. Navíc je tady ráj na zemi 
a zrovna tady kolem Bohuslavi 
jsou jen pozitivní zóny, nádher-
ný rybník.“ Mezi řečí se otočí 
se na tři koně v dálce. „A ti po-
řád nejdou… No nic, musíme 
za nima. Na jablka se chytí. Je-
den dostane, druhý závidí a jdou 
všichni.“

Urostlý hnědák Theophilos, 
který už vyhrál na konci sezony 
dostih v Kolesech, je z početné 
skupiny „vetřelců“ ve výběhu 
viditelně nervózní. „Je náročný 
na hlavu, ale utíkat umí,“ chválí 
jej Váňa. „A tady Power Zar zase 
chodí koncem. Když s  ním jel 
Faltejsek naposledy, hned hlásil: 
‚Ty brďo, to je kůň do Velké!‘ Tak 
se o to třeba už příští rok poku-
síme, co?“

O kus dál ve stájích v  Mlýn-
cích pro změnu Josef Váňa 
osvětluje tréninkový proces 
a podmínky. Ve stájích pak po-
drobně vypráví o každém z ustá-
jených koní. Jaké jsou jejich 
přednosti, problémy nebo zají-
mavosti kolem jejich nákupu. 
Některé jsou vskutku pikantní.

„Tomuhle zatím říkáme Malej 
Pepe, protože je ve stáji suverénně 
nejmenší. Koupili jsme jej minulý 
týden v opilecké pýše,“ hlásí Váňa 
s širokým úsměvem. „Slivka v Na-
pajedlích prostě byla dobrá a ně-
jak jsme si spolu padli do oka… Ale 
pozor, je po Sweet Answer a táta 
Pouvoir Absolu za nás taky běhal. 
Dokonce byl ustájený ve stejném 
boxu jako tady Pepe. Tak uvidíme, 
co ukáže.“

Ve stodole vedle stájí nechává 
Váňa zájemce vyzkoušet i svoji 
vyhlášenou léčebnou pyramidu, 
pod níž sám i s  koňmi nabírá 
energii. „Naši mladí tomu nevě-
ří, ale jen si to zkuste. Za chvilku 
pod ní máte ohřáté ruce. Když se 
mladí kluci polámou, léčí se mě-
síc. A já jsem za týden v cajku.“

Půl druhé, začíná pršet. Pře-
sun zpátky do Chyše. A přichází 
klíčová otázka – kdo řídí zpát-
ky? „Pivovar v  Chyši je vyhlá-
šený, proto tady jsem,“ směje 
se Váňa. „Nevím jak vy, ale já si 
dám dvanáctku Jantar. Doufám, 
že majitelů bude přibývat, čím 
víc, tím jsou i větší možnosti. 
Těším se na to!“

POWER ZAR
 6letý hnědák, valach
  narodil se v Německu (otec 
Desert Prince, matka Power 
Queen)
  je polobratrem Power Evy, 
v Německu umístěné v dostihu 
elitní kategorie
  u Váni je v tréninku od roku 
2012, před rokem zaujal vítěz-
ným hattrickem v Mostě, roste 
pro Velkou pardubickou

THEOPHILOS 
  5letý hnědák, valach
  narodil se ve Francii (otec Elu-
sive City, matka Russian Doll)
  na rovinách běžel 7 dostihů, 
nevyhrál, na dotacích vybojoval 
více než 600 tisíc korun
  nad překážkami začíná, letos 
běžel dvakrát steeplechase, 
v Mostě byl druhý, v Kolesech 
vyhrál

Video najdete na 
www.isport.cz

AKTUALITY

KONĚ DOSTIHOVÉHO 
KLUBU ISPORT.CZ

1
Tolik tisíc korun je vstupní 

poplatek pro členy klubu na 
sezonu. Je možné koupit ho

i jako dárkový certifi kát.

výsledky, fakta 

Liga mistrů volejbalistů, 4. kolo
Skupina E

Roeselare (Bel.)
– Belchatów (Pol) 

(20:30)
Vítězství/porážky

 1/2 2/1

Poměr setů
 4:7 7:3

První vzájemný zápas
0:3

Pořadí v tabulce  
1. Lube Civitanova (It.) 9 

2. Belchatów 6
3. Roeselare 3, Liberec 0

TAHÁK 
NEJEN

BASKETBAL
NBA: Miami-Memphis 100:97, Oklahoma 
City-Utah 104:98 po prodl., Phoenix-Minne-
sota 108:101, Toronto-Philadelphia 96:76.
LIGA MUŽŮ - 18. kolo: Pardubice-Kolín 
60:63 (27:18, 41:35, 47:43). Nejvíce bodů: 
Švrdlík 21, Wall 11, Pandula a Kohout 
po 9 - Bakič 18, Skinner 14, Ličartovský 11, 
Hunt 10.

DOSTIHY
Žokej Václav Janáček získal počtvrté za se-
bou titul rovinového šampiona ve Španěl-
sku. Josef Bartoš triumfoval v překážkovém 
šampionátu v Itálii a králem na rovinách 
v Polsku se stal Tomáš Lukášek. V Česku se 
potřetí za sebou radoval z koruny rovinové-
ho šampiona Kazach Bajuržan Murzabajev. 
Překážkovým šampionem se poprvé stal Jan 
Kratochvíl.

HÁZENÁ
MS ŽEN v Dánsku - osmifi nále: Francie-
-Španělsko 22:21 (9:12), Polsko-Maďar-
sko 24:23 (13:14), Rusko-Korea 30:25 
(16:13), Černá Hora-Angola 38:28 (19:13). 
Čtvrtfi nálové dvojice: Nizozemsko-Fran-
cie, Polsko-Rusko, Norsko-Černá Hora, 
Dánsko-Rumunsko.

MODERNÍ PĚTIBOJ
Jan Kuf získal podruhé za sebou ocenění 
Pětibojař roku. V anketě Českého svazu mo-
derního pětiboje skončil na druhém místě 
David Svoboda a třetí byla Kufova partnerka 
ze zlatého světového mixu Natálie Dianová. 
V kategorii 5P pro pětibojařské talenty 
zvítězil Marek Grycz.

TENIS
Lindsay Davenportová už není trenérkou 
americké naděje Madison Keysové. Dvacetile-
tá hráčka před novou sezonou angažovala jako 
kouče krajana Jesseho Levinea, který loni kvůli 
zranění v 27 letech ukončil kariéru.

VESLOVÁNÍ
Český pohár ve veslování na trenažéru 
v Hostivici – 1. kolo: muži: 1. Podrazil (Dukla 
Praha) 5:53,8, 2. Houska (Slavia Praha) 5:56,1, 
3. Pilc (Dukla) 5:56,6. Muži – lehká váha: 1. O. 
Vetešník 6:14,7, 2. J. Vetešník 6:17,4, 3. Vraštil 
(všichni Dukla) 6:17,9. Ženy: 1. L. Žabová 
(Slavia Praha) 7:14,8, 2. Příhodová (Pardubice) 
7:23,5, 3. Škvorová (Bohemians Praha) 7:28,9. 
Ženy – lehká váha: 1. Kocianová (Slavia) 
7:11,5, 2. A. Žabová (Slavia Děčín) 7:11,5, 3. 
Dvořáková (Bohemians) 7:38,0.

VOLEJBAL
EXTRALIGA MUŽŮ - 10. kolo: Benátky nad 
Jizerou-Brno 3:0 (20, 22, 22). Nejvíce bodů: 
Moník 15, Veselý 9, Němeček 8 - Hrazdira 
14, Goodell 8, Klapal 7.

ZPRÁVY
Stan Wawrinka byl poprvé vyhlášen nejlep-
ším švýcarským sportovcem roku. Letošní 
vítěz Roland Garros vyhrál před Rogerem 
Federerem, který má na kontě rekordních 
šest vítězství v této anketě. Sportovkyní 
roku byla vyhlášena triatlonistka Daniela 
Ryfová, vítězka havajského Ironmana.
Serena Williamsová získala od amerického 
časopisu Sports Illustrated ocenění Sportovní 
osobnost roku 2015. Letos ovládla tři grand-
slamy a vyhrála 53 z 56 zápasů ve dvouhře.

Zlatých 11: 13, 20, 21, 30, 33, 34, 38, 40, 
42, 46, 47, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 67, 70, 77. 
Denní číslo: 7, 6, 0, 4, 0, 6. ŠŤASTNÝCH 
DESET: 2, 8, 11, 12, 14, 24, 27, 33, 34, 35, 
37, 46, 54, 62, 67, 68, 70, 72, 73, 78. Šance 
milion: 0, 8, 1, 2, 3, 8. Královské číslo: 67.

 (Bez záruky)


