
www.isport.cz14 středa 30. listopadu 2016

Tenis  Co a kdo pojí Radka Štěpánka a bronzového veterána atletiky

Dostihový klub iSport.cz 
oslaví premiérovou sezonu 
ve stájích trenéra Josefa Váni 
v Mlýncích na Karlovarsku. 
Projekt otevřený široké veřej-
nosti dál láká nové zájemce. 
Současní i noví členové se 
můžou v sobotu zúčastnit 
předvánoční návštěvy Váňovy 
trenérské centrály, v níž se 
připravuje i hnědák Theophi-
los, kterého má klub od Váni 
pronajatého. 

MLÝNCE (nit) – Dobrodružná 
cesta Dostihového klubu iS-
port.cz má za sebou první sezo-
nu, v které přilákala sedmdesát 
členů a dala tak vzniknout his-
toricky nejpočetnějšímu syn-
dikátu v  zemi. Druhý říjnový 
víkend v den Velké pardubické 
si členové užili prestižní Pople-
rův memoriál, v němž klubový 
kůň Theophilos doběhl druhý. 
V sobotu společně ve Váňových 
stájích oslaví úspěch první se-
zony v Česku dosud nevídaného 
projektu.

Dostihový klub: Sezonu zakončí Mikuláš u Váni

JAN JAROCH

Už léta slýchává, že je 
veteránem tenisových 
kurtů. V neděli mu bylo 38 
let. I tak má Radek Štěpá-
nek před očima příklad, 
že sportovní život nikdy 
nekončí. Speciální pouto 
ho váže k dvaasedmdesá-
tiletému trenérovi atletiky 
Františku Vykydalovi. Ten 
bronzového olympionika 
z Ria napodobil před pár 
týdny, když si ve skoku 
do výšky vysoutěžil placku 
stejné hodnoty na veterán-
ském MS atletů v Perthu. 

PRAHA – Každá generace sto-
jí na  ramenou té předchozí. 
V honbě za sportovními výsled-
ky se často zapomíná na  od-
kaz mužů a žen, kteří se motto 
„rychleji, výše, silněji“ snažili 
naplňovat před desítkami let. 
Tento příběh je unikátní tím, že 
se v něm prolínají osudy hned 
tří generací. A Štěpánek je pouze 
vrcholkem pyramidy postavené 
z nadšení a lásky ke sportu.

„Radku, baví tě ten tenis ješ-
tě?“ zeptal se František Vykydal, 
když se potkali po  olympiádě. 
„Baví, Franto. A jak!“ odvětil teni-
sta, jenž měl před očima velkou 
inspiraci. Atletický trenér a býva-
lý středoškolský profesor ze Šum-
perka se právě chystal v 72 letech 
na veteránské MS. Ve věku, kdy 
se někteří jeho vrstevníci brání 
cestovat pár desítek kilometrů, si 
to namířil na druhý konec světa 
do Austrálie.

Štěpánek: „Stojí ti to za  to, 
Franto, harcovat se tam kvůli 
třem, pěti skokům?“

Vykydal: „To víš, že stojí!“
Víc nebylo třeba říkat, tenista 

dokonce atletovi zaplatil leten-
ku a těšil se pak z jeho bronzové 
medaile.

Jejich společný příběh však 
začal dřív, mnohem dřív. A jeho 
pojítkem je Štěpánkův dlou-
holetý kondiční trenér Marek 
Všetíček. Někdejší nadaný ho-

Bronz z nadšení a lásky
kejista Přerova řešil před lety 
velké dilema – buď hokej, nebo 
vysoká škola. Zvolil studium, zul 
si brusle a snažil se najít si jiný 
sport. Volba padla na  atletiku 
a její sprinterské disciplíny. 

„Takhle jsme se k sobě s Fran-
tou dostali. Provázel mě celou 
mojí atletickou kariérou, zasvě-
coval mě do tréninku, který jsem 
pak víceméně převzal a  tyhle 
základy používal při tréninku te-
nistů,“ vzpomíná Všetíček, jenž 
dostal do  top 10 tři české hrá-
če – Karla Nováčka, Petra Kordu 
a  Štěpánka. A  spolupráce s  ním 
pomohla k druhému wimbledon-
skému titulu Petře Kvitové.

Všechny tyhle tenisové hvěz-
dy těžily z  trenérského odkazu 
Františka Vykydala, jehož me-
tody si Všetíček vyzkoušel i sám 
na sobě, a ač se atletice naplno 
začal věnovat až ve dvaceti, ještě 
dokázal zaběhnout stovku pod 
jedenáct vteřin. „Je dobré vidět, 
že příběh, který začal v Šumper-
ku u středoškolského profesora 
a trenéra atletiky, který ovlivnil 
generace žáků, žije dál. Franta 
nedělá profesionální sport, je 
klasický sokol, ale neustále se 
zajímá, pořád nad sportem bádá. 
Je můj vzor, kam se dá posunout 
hranice odkazu, a to je i to, co já 
předávám Radkovi. Sport není 
jen o výkonech, ale také o příbě-
hu, který můžete předat, protože 
máte sport tak rád,“ vyznává se 
Všetíček, jemuž zůstalo s Fran-
tiškem Vykydalem celoživotní 
přátelství, dodnes se několikrát 
do roka potkávají a obyčejně vše 
skončí mnohahodinovou deba-
tou o sportovním tréninku.

O  jeho správnosti přesvěd-
čuje i  sám pan Vykydal, jehož 
prasynovcem je basketbalový 
reprezentant Pavel Pumprla. 
V Perthu ve svých 72 letech zdo-
lal laťku ve výšce 136 centime-
trů. „Za  mlada jsem skočil 201, 
a když se ten můj letošní výkon 
přepočítá koefi cienty, aby se dal 
srovnávat s  mladším věkem, 
tak těch mých 136 odpovídá 211 
centimetrům. Takže se vlastně 

pořád lepším,“ směje se atlet ze 
sportovní rodiny.

„Že se v mém věku člověk vů-
bec odlepí od  země, je pěkné,“ 
těší Františka Vykydala. „Sport 
je životní styl, stále chodím 
na hřiště a jsem mezi děckama. 
To je lepší, než hrát v  domově 
důchodců s  babičkami člověče, 
nezlob se.“
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  Veřejnosti otevřený dosti-
hový klub, který si klade 
za cíl vlastnit jednoho či více 
dostihových koní a umožnit 
tak členům za minimální roč-
ní poplatek prožívat pocity 
majitelů závodních koní. 

  Pro letošní sezonu klubu 
trenér Josef Váňa pronajal 
šestiletého hnědáka Theo-
phila. 

  Theophilos se letos zúčastnil 
čtyř dostihů, z nichž jeden 
vyhrál, při Poplerově memo-
riálu byl druhý. 

  Další informace na 
www.dkfans.cz 
a dostihovyklub@seznam.cz

na něm jezdil kde kdo, ale nějak 
to vymyslíme,“ usmívá se Váňa.

Dostihový klub iSport.cz je 
veřejnosti otevřený projekt, kte-
rý si klade za cíl postupně vlast-
nit jednoho či více dostihových 
koní a  umožnit tak členům 
za  minimální roční poplatek 
prožívat pocity majitelů závod-
ních koní.

V  první sezoně Váňa klubu 
pronajal šestiletého hnědá-
ka Theophila, talentovaného 
a  svéhlavého koně, který rád 
před dostihy divočí v paddocku. 
Theophilos to předvedl v červnu 
při prvním startu pro zelenobílé 
klubové barvy, když už v paddoc-
ku vyklopil jezdce Boekhouta 
a ten dostih nakonec k překva-
pení publika zakončil na tribu-
ně mezi diváky.

V dalším pardubickém dosti-
hu už pod vedením žokeje Jose-
fa Váni mladšího doběhl čtvrtý 
a v srpnu zvítězil ve steeplecha-
se cross-country na 3400 metrů. 
Vrcholem Theophilovy sezony 
byl pak start v Poplerově říjno-

vém memoriálu, kde skončil 
po boji druhý.

Díky pochopení pardubic-
kých organizátorů se kluboví 
členové před každým dostihem 
na hlavním překážkovém závo-
dišti i v nadstandardním počtu 
několika desítek dostali do pad-
docku. Podívali se i do VIP lóže 
a také si spolu s trenérem Váňou 
a žokejem Váňou mladším v srp-
nu užili vítězný ceremoniál.

„Theophilos se má suprově, 
nic mu nechybí,“ hlásí Váňa. 
„Jsme hlavně rádi, že sezonu 
přečkal ve  zdraví, a  těšíme se 
na další. Snad bude líp. Musíme 
přeprat jeho vrtochy, ale naděje 
tam je. Už se dostal do jedničko-
vého dostihu. Bude asi potřebo-
vat delší distanc. Já si myslím, 
že by v Pardubicích mohl dělat 
radost i ve větších dostizích.“

Noví zájemci o členství klubu 
se mohou hlásit na  stránkách 
www.dkfans.cz, nebo na  mai-
lu dostihovyklub@seznam.cz 
a mohou hned v sobotu vyrazit 
na návštěvu do Váňových stájí.

„Podle mě to účel splnilo. Je to 
supr a doufám, že bude lidí ještě 
víc,“ usmívá se Váňa.

Pro současné i  nové členy 
klub v sobotu pořádá návštěvu 
trenérových stájí. Lidé si budou 
moct prohlédnout zázemí cen-
trály osminásobného jezdecké-

ho šampiona Velké pardubické, 
setkat se s  klubovým koněm 
Theophilem a v případě zájmu 
se i dostat do sedla.

„Svézt se u nás na koni není vů-
bec žádný problém. Ale Theophi-
los není typ na takovéhle hraní. 
On zrovna není vhodný, aby 

THEOPHILOS
se letos ukázal 

svým majitelům 
i v den Velké 
pardubické, 

i když ještě ne 
v hlavním 

závodu. Sedlal 
ho Josef Váňa 
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