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PRÁVĚ

V PRODEJI!
NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SPORT GÓÓÓL! 
CR7 A JEHO VÝJIMEČNÝ ROK, TOP STOPEŘI, 
ROONEY, TÉVEZ, STADIONY HRŮZY...
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Jen šestnáct sestřelených ter-
čů ze třiceti. 97. místo ve vytr-
valostním závodě. 93. příčka 
ve sprintu. Hororový vstup 
Jaroslava Soukupa do sezony 
nezůstal bez odezvy a místo 
na SP v Pokljuce míří český 
biatlonista do nižšího IBU 
Cupu v Ridnaun. „Aby získal 
jistotu do SP v Novém Městě 
na Moravě,“ objasnil šéftrenér 
Ondřej Rybář. Zastaví bron-
zový medailista z OH v Soči 
svůj pád? 

POKLJUKA/PRAHA – Ještě 
před dvěma týdny 
byl nezpochybni-

Restart Soukupa? Místo Pokljuky míří do IBU Cupu
telnou součástí týmu. Jistota, 
která má odjet první trimestr 
Světového poháru a do Vánoc ab-
solvovat osm závodů se špičkou. 
Jenže teď se Jaroslav Soukup 
propadl o level níž. 

„Místo do  SP v  Pokljuce po-
jede do  IBU Cupu v  Ridnaun,“ 
informovali zástupci českého 
biatlonu.

Ač Soukup zakrojil už svou 
čtrnáctou sezonu v SP, na úvod 
v  Östersundu prožil suverén-
ně nejhorší entrée v  kariéře. 
Ve  vytrvalostním závodě skon-
čil sedmadevadesátý (sedmý 
od konce) a ve sprintu zase tři-
adevadesátý (třináctý od konce). 
Ze  třiceti nábojů poslal mimo 
čtrnáct ran (53 %) a  především 

při palbě ve  stoje má bídnou 
úspěšnost 26 % (4 trefy z 15 ran)!

„S  trenéry jsme se tak shod-
li, že méně vypjatý IBU Cup 
může Jardovi pomoci vrátit se 
do  správného závodního roz-
položení. Stejně jako mu vloni 
pomohla účast na  mistrovství 
Evropy, z čehož těžila naše šta-
feta na  světovém šampionátu 
v  Oslu,“ vysvětloval šéftrenér 
Ondřej Rybář. 

Tehdy Soukup získal na  ME 
dokonce stříbro a zvedl se. Nyní 
potřebuje opět něco takového. 
I  po  psychické stránce. „Pětku 
jsem snad nikdy nedal,“ zoufal 
si bronzový olympijský medaili-
sta ze Soči po vytrvalostním zá-
vodě, kde udělal deset trestných 

minut, z  toho devět při palbě 
ve stoje. 

„Chceme ho opět vrátit do for-
my i pohody, protože s ním po-
čítáme na  třetí kolo Světového 
poháru v Novém Městě na Mo-
ravě,“ ubezpečil trenér reprezen-
tace Ondřej Rybář. 

Na jeho místě se tak v Poklju-
ce objeví Adam Václavík. Ten 
měl sice původně účinkovat 
také v  IBU Cupu a  čekat, zda 
jeho konkurent Tomáš Krup-
čík zajede v  boji o  Nové Město 
na Moravě lepší výsledky, místo 
toho se však ti dva utkají v pří-
mé konfrontaci. Naopak to bude 

čtyřiatřicetiletý Soukup, který 
bude muset zaujmout v nižším 
poháru. 

„Tomáš si tu šanci zaslouží, 
přestože první kolo IBU Cupu 
v Beistostolenu mu příliš nevy-
šlo,“ říká Rybář, přičemž mezi 
ním a Václavíkem padne i  roz-
hodnutí o pozici čtvrtého člena 
nedělní mužské štafety. „O té se 
ale budeme ještě bavit. Zatím je 
pravděpodobnější, že by po boku 
obou Michalů (Šlesingra a Krč-
máře) a  Ondry (Moravce) na-
stoupil Adam Václavík,“ dodal 
Rybář. 

Závody světového poháru 
v Pokljuce začínají již zítra, kdy 
jsou na programu sprinty mužů 
a žen. 

Nominace na Pokljuku
Muži: Michal Šlesingr, Ondřej 

Moravec, Michal Krčmář, 
Adam Václavík, Tomáš Krupčík

Ženy: Gabriela Koukalová, 
Veronika Vítková, Eva 
Puskarčíková, Lucie Charvátová, 
Jessica Jislová

Program SP
zítra

11.30  sprint mužů
14.15  sprint žen 

sobota
 11.45  stíhací závod mužů
14.45  stíhací závod žen 

neděle
11.15  štafeta mužů
14.30 štafeta žen 

MARTIN HAŠEK

Dostihová fanliga v přímém 
přenosu oslavila svůj první 
rok. Třicet členů Dostihového 
klubu iSport.cz navštívilo stáje 
trenéra Josefa Váni. Ten klu-
bu, který už začal s předprode-
jem členství pro další sezonu, 
pronajímá koně Theophila. 
Hnědák letos v klubových bar-
vách jednou vyhrál a doběhl 
druhý v prestižním Poplerově 
memoriálu. Principál chce jeho 
kariéru dál posouvat směrem 
k Velké pardubické.

MLÝNCE – V  provozní budově 
dostihové centrály v  Mlýncích 
na  Karlovarsku bylo příjemné 
teplo, ale Josef Váňa právě při-
běhl zvenku a tváře měl červené 
mrazem. Hned se hnal k  hrnci 
svařeného vína.

„Kdo nemá? Já!“ zahlaholil. 
„Ohřáli jste to, kluci, nebo je to 
studený? Hm… To by šlo!“

Předvánoční atmosféru 
ve  Váňových stájích si členové 
Dostihového klubu iSport.cz uži-
li s vínem, čajem i pochutinami 

z dárkových košů za první vítěz-
ství hnědáka Theophila v klubo-
vých zelenobílých barvách.

Dostihový klub isport.cz se 
rozjel vloni na  podzim a  nabí-
dl široké veřejnosti možnost se 
za  symbolickou částku podílet 
na  kariéře dostihových koní. 
V prvním roce přilákal sedmde-
sát členů, čímž se stal historic-
ky nejpočetnějším syndikátem 
v zemi.

Šestiletý hnědák Theophilos, 
kterého Váňa klubu pronajímá, 
fanoušky rozhodně nenudil. Při 
prvním červnovém startu se čle-
nové dívali z lóže pardubického 
závodiště, jak kůň shodil ze sedla  
jezdce Boekhouta, aby po překo-
nání bariéry skončil mezi pře-
kvapenými diváky. V  dalším 
dostihu už doběhl Theophilos 
čtvrtý, následovalo první vítěz-
ství a  ceněný start v  Poplerově 
memoriálu v  den Velké pardu-
bické.

„On je Theophilos takovej 
trošku napruženej. Myslí si, že 
přijdeme na  dráhu a  půjdeme 
skákat. Jeho temperament je 
silnější než u  ostatních koní. 

Ale stárne a jde to dobře,“ usmí-
val se Váňa během předvánoční 
návštěvy, během které se kůň 
předvedl zájemcům na  trénin-
kové dráze v Mlýncích.

Theophilos zůstává naděj-
ným překážkovým koněm, který 
v  letošní sezoně získal důležité 
zkušenosti na hlavním překáž-
kovém závodišti v  Pardubicích. 
V  říjnovém Poplerově memo-
riálu si zdárně vyzkoušel těžké 
překážky typu Velkého vodního 
příkopu nebo Hadího příkopu.

„Jak zvládl přeskočit vody? 
Super!“ pochvaluje si Váňa, 
který i proto chce dál směrovat 
kariéru koně směrem k  Velké 
pardubické.

„Když to dobře půjde, na pod-
zim bych chtěl skončit v  Ceně 
Labe nebo Ceně Vltavy,“ zmiňuje 
Váňa dvě důležité předzkoušky 
pro adepty nejslavnějšího překáž-
kového dostihu v zemi. „Na Vel-
kou bych klidně rok počkal. On 
nemá žádnou krosovou zkuše-
nost. Ale získává rozum a s vytr-
valostí problém nikdy nebyl.“

Podílet se na  vlastnictví 
koně s  vyhlídkou na  start 

ve Velké pardubické se pro vět-
šinu lidí může zdát nereálné. 
V projektu Dostihového klubu 
isport.cz je to ale možné. Před-
prodej pro další sezonu už za-
čal a zájemci si mohou vybrat 
ze tří druhů členství v cenách 
od  1500–3000 korun za  rok. 
Může jít o netradiční dárek pod 
stromeček.

„Neměla jsem o  tomhle pro-
jektu tušení, ale dostala jsem 
ho od dcery v loňském roce jako 
vánoční dárek a jsem nadšená,“ 
usmívala se během návštěvy 
Váňových stájí jedna ze členek. 
„Je to super a  doufám, že bude 
lidí ještě víc.“

Současní členové se ve Váňo-
vě centrále mohli také projet 
v  sedle zkušeného překážkáře 
Mister Westminstera, který 
už v  kariéře vydělal na  vý-
hrách téměř dva miliony ko-
run a zrovna včera doběhl třetí 
v  italském Grossetu. Do  sedla 
mohli na chvilku i začátečníci.
„Ne dozadu! Dopředu se jezdí 
s koněm,“ smál se Váňa. „Dejte 
ještě kolečko! A trošku přidejte 
do kroku, ať neusnete!“

Na cestě směrem k Velké
70
Tolik členů 

klub přilákal v prvním roce 
a stal se nejpočetnějším 

dostihovým 
syndikátem v zemi. 

Před každým dostihem 
se členové 

v paddocku potkali 
s trenérem i jezdcem, 

užili si vítězný ceremoniál.

JOSEF VÁŇA si focení návštěvníků s Theophilem sám 
zorganizoval: „Podíváme se do objektivů! Já se zasměju, 
zatáhnu břicho… Dobrý, můžete fotit!“
FOTO PRO SPORT: PETR MALÍK

Co je dostihový klub 
isport.cz?

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. 
Zatím Josef Váňa klubu 

pronajímá hnědáka Theophila.

Jak se stát členem?
Objednejte si členství na stránkách 

www.dkfans.cz nebo na
www.isport.cz/dostihovyklub

Kolik členství stojí?
Pro příští sezonu se prodávají 

jednotlivá členství za 1500 korun, 
párové za 2000 korun 

a rodinné za 3000 korun.


