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Je to start z nuly na sto. Šestile-
tý hnědák Theophilos, kterého 
trenér Josef Váňa pronajal 
Dostihovému klubu iSport.
cz, poběží v neděli při mítinku 
Velké pardubické. Sedmdesát 
členů klubu, který stále přibírá 
nové příznivce, se bude těšit ze 
startu koně v tradičním Poplero-
vě memoriálu v sedle s Josefem 
Váňou mladším.

PARDUBICE (nit) – Miliony lidí 
budou v neděli u televize, zástup-
ci Dostihového klubu iSport.cz se 
ale v neděli při Velké pardubické 
dostanou přímo do paddocku. Je 
to vyústění první sezony projektu, 
který si klade za cíl zpopularizovat 
dostihy mezi širokou veřejností 
a  umožnit lidem poznat pocity 
majitelů dostihových koní, což je 
jinak velmi nákladná záležitost.

Členové Dostihového klubu iS-
port.cz zaplatili vstupní tisícovku 
a  prožívají sezonu s  šestiletým 
Theophilem, kterého trénuje 
legendární Josef Váňa. V  srpnu 
s  ním v  Pardubicích zažili první 
vítězství, v neděli mu pak budou 
fandit při populárním Poplerově 
memoriálu. Ten se běhá jako pa-
mátka na  dvojnásobného vítěze 
Velké pardubické a dvojnásobné-
ho účastníka olympijských her 
Rudolfa Poplera, který v roce 1932 
v Pardubicích zahynul poté, co ho 
po pádu zavalil kůň.

„Já předpokládám, že podá 
slušný výkon, aby své příznivce 
a majitele potěšil. Aby z toho celý 
syndikát měl dobrý pocit jako po-
sledně,“ připomíná Váňa srpnový 
Theophilův úspěch. „Vyhrát, po-
razit specialisty na tuhle krátkou 
distanci bude zřejmě obtížné, ale 
i to se může stát.“

Poplerův memoriál skupiny 
Profi real Group se běží na  3300 
metrů a  podle sázkových kurzů 
je Theophilos třetím favoritem 
po klisnách Ryaně a Amfoře. Pro 
šestiletého koně, který s překážka-

mi začínal teprve vloni a až od le-
toška nabírá zkušenosti v Pardubi-
cích, bude dostih první zkouškou 
na některých klasických místních 
překážkách, Velkém vodním pří-
kopu nebo Hadím příkopu.

„Krom velkých vod máme skoky 
doma. Ale můj Pepča je přesvěd-
čený, že by neměl mít problém 
skočit ani velké vody,“ připomíná 
Váňa zkušenost svého syna Jose-
fa, který Theophila v neděli osedlá. 
„Kůň s talentem to skočí jako prd. 
Myslím, že v  dnešní době to pro 
koně s talentem na skákání pro-
blém není.“

Start v  tradičním Poplerově 
memoriálu v den Velké pardubic-
ké je pro dostihový klub završe-
ním úspěšné premiérové sezony. 
Projekt, který před rokem začínal 
z nuly, se už stal zdaleka nejpočet-
nějším dostihovým syndikátem 
v  zemi. Na  každý dostih se jezdí 
dívat přibližně dvacítka klubo-
vých členů, kteří při posledním 
Theophilově startu přebírali ceny 
za vítězství.

„Já jsem to kvitoval a pochválil 
jsem, že konečně takový spolek 
u nás vznikl. Na západ od naší hra-
nice, hlavně v  Anglii, Irsku, jsou 
takové projekty úplně normální. 
Tam vlastní jednoho koně i tři sta 
lidí,“ zdůrazňuje Váňa. „Jedou si 
to užívat, jedou na závody, jsou se 
svým koněm v dobrém i zlém. Je 
to úžasné a přitom fi nančně ne-
náročné. Přitáhne to nějaké lidi 
navíc ke koním. A hlavně se lidi 
sdružují, jeden druhému fandí.“

Dostihový klub už nabízí člen-
ství pro novou sezonu, v níž chce 
ve  své činnosti pokračovat. Více 
informací lze najít na  interne-
tových stránkách www.dkfans.
cz, nebo www.isport.cz/dostiho-
vyklub.

„Je to úžasný projekt, který 
jsme vymysleli. Byl bych rád, kdy-
by se to chytlo a třeba eventuálně 
bylo víc takových syndikátů,“ pře-
je si Váňa.

Veřejnosti otevřený dostihový klub, 
který si klade za cíl vlastnit 

jednoho či více dostihových koní 
a umožnit tak členům 

za minimální roční poplatek 
prožívat pocity majitelů závodních koní.

Pro letošní sezonu klubu trenér 
Josef Váňa pronajal 

šestiletého hnědáka Theophilose.

Theophilos v srpnu zvítězil 
v menším dostihu v Pardubicích 

a v neděli bude 
na startu Poplerova memoriálu.

Klub dnes spouští internetové stránky 
www.dkfans.cz, 

informace lze najít také 
na www.isport.cz/dostihovyklub

Kůň fanouškovského klubu 
v Poplerově memoriálu
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  forma i štěstí
dělat dálkový kurz jezdectví 
v  Chuchli. Pro překážkového 
jezdce je parkúrová průprava 
super, takže záleží na něm, jak 
se pak rozhodne.“
Jede s vámi do Pardubic zno-
vu celá rodina?

„Ano. Nejdřív to sice vypadalo, 
že manželka zůstane doma, ale 
nakonec jedeme celá rodina. Už 
v sobotu. Užít si to. Já toho na jež-
dění tentokrát moc nemám, jen 
dva dostihy. S Al Bustanem poje-
du Cenu Vltavy a s Nikasem Vel-
kou. Ne, že bych nechtěl jezdit víc, 
ale prostě se to tak celé vyvinulo. 
Neměl jsem letos tolik startů, což 
mě na jednu stranu mrzí. Na dru-
hou stranu to třeba bylo k něče-
mu dobré. Zůstal jsem zdravý 
a jsem stoprocentně připravený. 
Co má být, to bude.“
Odjezdil jste 31 dostihů, 
obvykle jich míváte za sezo-
nu i dvakrát víc. V čem byl 
problém?

„Nejdřív jsme se dohodli 
s  Radkem Holčákem, že jim 
budu pomáhat v tréninku a tře-
ba i  jezdit nějaké koně v  dosti-

zích. Jenže to v dostizích úplně 
nedopadlo, domluvenou jednič-
kou byl Lukáš Matuský a nejez-
dil jsem tolik, co bych sám chtěl. 
Ale to je život.“
V jaké formě je podle vás 
Nikas?

„Z  první kvalifi kace jsem byl 
zklamaný, i když vím, že na jaře 
moc neutíká. Byli jsme třináctí, 
špatný výsledek, zklamání. Ale 
říkal jsem si - to je Nikas. Zja-
ra neumí, přijde to podzimem. 
Ve  třetí kvalifi kaci jsme měli 
smůlu, upadli jsme přes volné-
ho koně. Ale jízda byla lepší, šel 
s chutí, zlepšil se. A čtvrtá kvali-
fi kace vyšla super, to mě naopak 
překvapil. I v tom vedru a prachu, 
které nemá vůbec rád. Utíkal vý-
borně. Mám z  něj dobrý pocit, 
jenže… Loni jsem mu třeba až 
tak nevěřil a vyhrál v rekordním 
čase. Teď mě v posledním dosti-
hu překvapil, mám z toho radost, 
ale nechci to zakřiknout. Kůň se 
špatně vyspí, do hlavy mu nevi-
díte a může to být hned všechno 
naopak. Doufám, že to bude pod-
zimní Nikas, jako vždycky.“

Loni s vámi nikdo nepočítal, 
letos patříte mezi favority. 
Mění se tím pro vás něco?

„Ne, já do  toho jdu s  klidem. 
Hlavně, ať zůstaneme oba zdraví, 
ať to Nikas přeskáče a nemá žádný 
karambol. Samozřejmě, každý chce 
vyhrát, ale jestli přijdeme pátí 
nebo desátí... Budeme bojovat.“
Na koho bude třeba si dávat 
pozor?

„Z každého koně mám respekt. 
Jsou tam mladí a  dobří koně. 
Charme Look chodí zepředu 
a Honza Faltejsek umí tempově 
jezdit. Pole sice nemá moc koní, 
ale je jich tam deset, co můžou 
vyhrát. Tři od  pana Olehly, tři 
od Váni, dva od Holčáků a další. 
Všechno kvalitní koně. Já osob-
ně si budu dávat pozor na Ama-
ragona, o  kterého jsme právě 
ve třetí kvalifi kaci upadli. On je 
taky trochu smolař. Ale vždycky, 
když si řeknu, že si musím dá-
vat na někoho pozor, tak se pak 
motá zrovna přede mnou. Uvi-
díme, jak to půjde. Přes každého 
se dá upadnout, tohle je Velká 
pardubická.“

revanš

skokem se tak prášilo, že nebylo 
vidět,“ popisuje Popelka. „Amara-
gon upadl a jak vstával, Nikas jej 
v  prachu vůbec neviděl a  v  plné 
rychlosti do  něj vpálil. Marka to 
katapultovalo ze sedla, taky poma-
lu nevěděl jak a proč. Cválá, cválá 
a najednou vrazí do zdi. Naštěstí se 
nikomu nic nestalo, žádné bolístky 
nebo větší zranění.“

Až teprve poslední start vyšel 
podle představ. V  poslední kva-
lifi kaci v září skončil Nikas po-
hodlně druhý. „To už bylo dobré, 
ale i tak se forma odhaduje velmi 
těžko,“ říká Popelka. „Člověk má 
pocit, že to je úplně stejné jako 
před rokem, ale dostih může 
ukázat něco jiného. Každý kůň 
má svoje nálady a  dny, kdy se 

třeba necítí úplně dobře. V prá-
ci to ale vypadá, že je všechno 
v pořádku.“

Pro samotný dostih si trenér 
přeje jediné: „Když už nebudeme 
mít vyloženě štěstí, tak ať se nám 
alespoň vyhne smůla. Té už jsme 
měli dost. Nikas má rozhodně kva-
litu na to, aby se s dostihem popa-
soval a byl někde vepředu.“ 

Na video ze stájí 
se podívejte 
na www.isport.cz
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ZADRŽENĚ - O JEDENÁCT DÉLEK, takový byl výrok komise rozhodčích po srpnovém 
vítězstvi Theophila v Pardubicích.                                                         FOTO: WWW.DOSTIHOVY-SVET.CZ

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU 
SPORT GÓÓÓL! 

PRÁVĚ 

V PRODEJI! 

ČLENOVÉ KLUBU
mohou být „svému“ koni opravdu blízko. Řada z nich tuto 
možnost už na předchozích závodech využila.
FOTO SPORT: MICHAL BERÁNEK

RADOST
z vytouženého 
vítězství 
ve Velké 
pardubické, 
které mu 
už několikrát 
předtím uniklo, 
si Marek 
Stromský 
v minulém 
ročníku 
dlouho neužil. 
Nikasovi 
našli v těle 
zakázané látky 
a o prvenství 
přišli. 
V neděli 
budou společně 
bojovat 
o nový 
úspěch.
FOTO SPORT: 
DOMINIK BAKEŠ


