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Hrajeme o ceny za více než  
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MARTIN HAŠEK

Na závodišti v Pardubicích 
bude v sobotu pozdvižení. 
Mezi hosty se objeví třicítka 
zástupců Dostihového klubu 
iSport.cz, unikátního projektu 
otevřeného široké veřejnosti. 
Šestiletý hnědák Theophilos, 
kterého klubu pro letošní 
sezonu pronajímá trenér Jo-
sef Váňa, má hned napoprvé 
šanci na vítězství.

PARDUBICE – Atmosféra ang-
lické dostihové vášně v sobotu 
dýchne do Pardubic. Chystá se 
premiérový start nadějného 
překážkového koně Theophila 
v  barvách Dostihového klu-
bu iSport.cz. Ten vznikl vloni 
na  podzim s  cílem nabídnout 
běžným fanouškům možnost 
podílet se na vlastnictví dosti-
hových koní, což bývá pro jed-
notlivce velice nákladné.

Klub se s  trenérem Josefem 
Váňou dohodl na  pronájmu 
Theophila a  kůň zítra ve  14.10 
vtrhne do Ceny mladých jezd-
ců, steeplechase cross country, 
handicapu IV. kategorie na 3400 
metrů.

„A  mně by se hrozně líbilo, 
aby se čeští turfmani chytili 
za  nos, kdyby se mu podařilo 
první dostih vyhrát,“ těší se 
Josef Váňa. „Když přijde čtyři-
cet majitelů na vyhodnocovací 
tribunu, tak si budeme připa-
dat jako v Anglii, protože tam je 
to normální. Tam přijedou dva 
autobusy majitelů koně, kteří 
mají nějaký syndikát a  takhle 
si to užívají.“

Myšlenka pospolitosti men-
ších dostihových vlastníků, kte-
rá je v dostihovém světě běžná, 
se v Česku zatím začíná rozvíjet. 
Menší syndikáty už s úspěchem 
existují. Dostihový klub iSport.
cz je s přibližně sedmi desítka-
mi členů už po několika měsí-
cích existence největším dosti-
hovým syndikátem v zemi.

Projekt je přitom stále teprve 
na začátku. Dlouhodobým cílem 
klubu je vlastnit několik dosti-
hových koní a  jednoho z  nich 

Anglie v Pardubicích!
přivést až do  Velké pardubic-
ké. Přihlásit se může kdokoli 
za klubový roční poplatek 1000 
korun (více informací  na www.
isport.cz/dostihovyklub a dosti-
hovyklub@seznam.cz).

Kluboví členové už dvakrát 
navštívili Váňovy stáje na Kar-
lovarsku a  v  zimě si zvolili ze-
lenobílé barvy stáje Dostihový 
klub iSport-Váňa, která byla re-
gistrována u Jockey Clubu. Zít-
ra budou mít k dispozici i jednu 
z lóží na pardubickém závodišti.

Šestiletý Theophilos je kůň 
na  začátku překážkové kariéry. 
Vloni skončil druhý v  Mostě, 
v  listopadu vyhrál v  Kolesách 
a tentokrát ho čeká první start 
na  hlavním českém překážko-
vém závodišti v Pardubicích.

„Pardubice jsou Pardubice. 
Střídá se tam tráva s  pískem, 
uvidíme, jak se s  tím popere,“ 
říká Váňa.

Trenér před startem dělal 
všechno pro to, aby měl kůň re-

álnou šanci na  vítězství. Proto 
odložil jeho start z  původního 
termínu koncem května. Těsně 
před zveřejněním startovních 
listin zvažoval také nominaci 
jezdce.

Variantou byli zkušení žo-
kejové Josef Váňa mladší a Jan 
Kratochvíl. Do  věci ale zasáhl 
vysoký Theophilův handicap, 
podle kterého je mu v  dostihu 
určena váha 72 kilogramů. Proto 
se Váňa rozhodl dát šanci žáko-
vi Patricku Boekhoutovi, který 
bude mít úlevu tři a  půl kilo. 
Theophilos tak v dostihu ponese 
jen 68,5 kilogramu.

„Jde běhat poprvé a  řekli 
jsme si, ať nemusí tahat takové 
váhy. Hlavně, ať ho provede přes 
kurz bez problémů a  vyhraje,“ 
usmívá se Váňa. „Kůň na to vý-
konnostně má. Jestli budeme 
mít štěstí, tak se to může po-
dařit. I  paní Váňová říkala, že 
je na tom moc dobře a mohl by 
vyhrát.“ 

4:1
Takový je Theophilův kurz

na vítězství v sobotním
dostihu v Pardubicích, 

je jedním 
ze dvou favoritů.

KLUBOVÝ DRES 
v zelenobílém provedení nechal Josef Váňa vyrobit 
na zakázku v Itálii, v sobotu v něm žák Boekhout 
poprvé pojede v dostihu
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THEOPHILOS
už má za sebou několik startů. 
Ale v Pardubicích poběží o víkendu 
poprvé a hned má šanci na vítězství.
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