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Dostihy

Kůň DK iSport zazářil v Poplerově memoriálu

Theophilos „bandu“ potěšil
SVOU
PREMIÉRU

na pardubickém
závodišti v den
konání Velké
pardubické
zvládnul
Theophilos
výborně,
v Poplerově
memoriálu
doběhl druhý.
FOTO SPORT:
DOMINIK BAKEŠ

Video z prvního velkého
závodu Theophila
na www.isport.cz
AKTUALITY

KVĚTOSLAV ŠIMEK
MARTIN HAŠEK
Premiéru mezi absolutní
sprinterskou elitou zvládl
šestiletý Theophilos z Dostihového klubu iSport-Váňa parádně. V Poplerově
memoriálu vybojoval v den
Velké pardubické druhé místo.
Na vítězného Taranta mu ve ﬁniši mnoho nechybělo. „Celá
banda může být spokojená!“
těšil se i legendární trenér Josef Váňa s početnou skupinou
spolumajitelů.
PARDUBICE – Sezonu začínal
Theophilos v dostizích čtvrté
kategorie, nad překážkami se
stále teprve učí. A učí se rych-

le. Zatímco při své pardubické
premiéře skončil divoký hnědák v červnu bez jezdce mezi
diváky na tribuně, v den Velké
pardubické byl mezi oceněnými. Druhé místo z Poplerova
memoriálu skupiny Proﬁreal
Group na 3300 metrů je pro nejpočetnější dostihový syndikát
projektu iSport parádní výsledek. Radost z něj měl i legendární trenér Josef Váňa, který
Theophila v Mlýncích na Karlovarsku trénuje.
„Já jsem nevěřil, že je vůbec
schopný napoprvé dát takovouhle dávku s takovými koňmi,“
nezastíral trenér Váňa. „Ono
to bylo poctivý od začátku, ale
Pepča mu dával prostor, aby
viděl na skoky. Takovýhle prv-

JOSEF VÁŇA
mladší

„Nemá zkušenosti a je
paličák, který byl před
tolika lidmi zase trochu
nervóznější, takže
super výkon.“

Víc informací
na www.dkfans.cz, nebo
www.isport.cz/dostihovyklub

ní dostih, celá banda může být
spokojená! Pokud bude zdravý,
tak to nemusí být kůň do žita.
A může ještě udělat spousty radosti.“
Šestiletého Theophila znovu
přijela do Pardubic podpořit
početná skupinka spolumajitelů v zeleno-bílých barvách.
V paddocku bylo před startem
dvacet z registrované sedmdesátky členů. „Ahoj, zdravím
vás!“ hlaholil trenér Váňa, obešel celou skupinku a s každým
si potřásl rukou. „Připravovali
jsme se skokansky, ale jestli dá
napoprvé takhle těžký dostih...
Ona to není sranda, to jsou
koně rychlí jako hrom. Věřím,
že s nimi bude stačit v té rychlosti skákat.“

Theophilos se mezi dostihovými fanoušky uvedl poněkud
divočejšími kreacemi při nasedání. V paddocku bývá nervózní.
Se zelenými beránky kolem očí
se zklidnil. „Už se začíná zklidňovat, ale on začne šaškovat, až si
na něj sedne náš Pepča… Ale ten
kluk, co jej vodí, se na něj škaredě
podívá a on se ani nehne.“
Žokej Váňa si v sedle Theophila při nasedání trochu zaskotačil, ale vše s přehledem ustál.
Předtím se ještě s majiteli podělil o taktiku. „Tak pojď nám povyprávět, jak to pojedeš,“ vybídnul jej jeho táta. Váňa mladší se
jen usmál a pohotově zareagoval.
„Jako minule, na vítězství! Musíme být někde v klidu, ať má prostor, protože tak těžké skoky jde

poprvé. A pak zkusíme jít koncem jako minule. Uvidíme, jestli
bude na tuhle kategorii mít.“
Taktiku dodržel Váňa do puntíku. Pouze na Velké vodě nechal
Theophilos zadní nohy, ale drobný karambol ustál. Ve ﬁniši nestačil pouze na Taranta. „Na to,
že absolvoval takhle těžkou
cross country s takhle dobrými
koňmi poprvé, tak to byl supr
výkon!“ hodnotil Váňa. „Nemá
zkušenosti a je paličák, který
byl před tolika lidmi zase trochu
nervóznější, takže super výkon.
Jsem moc spokojený.“
Spokojení byli i všichni spolumajitelé.A unikátní dostihový
syndikát, který je stále teprve
na začátku, je připravený nabírat další nadšence a fanoušky.

O sázky na české dostihy je zájem ve Francii
PETR MALÍK

Francie přichází s nabídkou, kterou lze jen těžko
odmítnout. Tamní sázkovou
kancelář PMU neodradily
neúspěšné pokusy z minulých
let a opět se zkouší s místními
dostihovými autoritami dohodnout na možnosti přijímat
sázky na české dostihy. Pro
příští rok je ve hře zkouška
na dva dostihové dny, do českých dostihů by tak odhadem
přiteklo přes milion korun.
PARDUBICE – České dostihy
mají šanci konečně se napojit
na příjmy ze sázkařské vášně

v zahraničí. Zatím stálo Česko
na okraji zájmu zahraničních
sázkovek, francouzská PMU
ale měla zájem už v minulosti
a na rok 2017 je tu další příležitost.
„Na příští rok jsme obdrželi
nabídku na dva dostihové dny
po pěti dostizích, jeden v červnu
a jeden v červenci,“ říká prezident Jockey Clubu České republiky Jiří Charvát, který jednal před
několika dny ve Francii. „Když se
začíná, není jejich nabídka největší a v současné době je těžké
se do jejich nabídky dostat, už
spolupracují s mnoha zeměmi.“
Francouzští sázkaři mohou
v průběhu roku sázet na mno-

hé evropské dostihy a nejen
na ně. V nabídce sázkové kanceláře PMU (největší dostihová
sázková kancelář v Evropě, jejíž
roční obrat se pohybuje okolo
250 miliard korun) se pravidelně objevují klání ze všech kontinentů světa.
Dostat se do nabídky francouzské sázkové kanceláře znamená příspěvek ve výši tří procent z francouzského sázkového
obratu pro pořadatele dostihů.
To není rozhodně zanedbatelné.
Českým dostihům by se
z příspěvku z Francie zaplatily
dotace na všech deset dostihů,
o kterých se pro příští rok uvažuje, a zřejmě by vydělaly i pení-
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Takovou sumu v milionech
korun by orientačně získaly
české dostihy jako podíl
z dvou dostihových dnů,
pokud by na ně ve Francii
přijímala sázky kancelář PMU.

ze navíc. Celkem by částka měla
překročit milion korun.
Příjmy z francouzského sázkařského trhu už zachránily
dostihy v Belgii a Nizozemsku,
zlepšila se jejich kondice v Německu, Španělsku, ale i Rakousku. Rakušané vstoupili
do systému v roce 2013 jedním
dostihovým dnem, v současnosti už se ve Francii sází celkem na osmnáct dní v průběhu
celého roku s výjimkou května
a června.
Kouzlo zařazení do francouzských sázek objevili především
v Německu. „Pokud jsou dostihy zařazeny do nabídky PMU,
běhá se o vyšší dotace a spoko-

jeni jsou také pořadatelé,“ hlásil
při jedné z tuzemských návštěv
žokej Filip Minařík, který v Německu působí.
Pokud se českému turfu podaří do rychlíku naskočit, může
to znamenat ﬁnanční příjem,
který dostihy k vylepšení své
kondice nutně potřebují.
V Česku už se o zařazení do francouzské nabídky uvažovalo. Sami
Francouzi chtěli, aby se v jejich
nabídce objevila Velká pardubická
v roce 2013, ale kvůli průtahům se
smlouvou k dohodě nedošlo.
„Nebylo možné smlouvu podepsat, bylo to velmi narychlo,“
řekl tehdejší ředitel Dostihového spolku Michael Skalický.

