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Koněm roku se stal Nagano Gold

Cena pro THEOPHILA
PETR MALÍK

Dostihový klub iSport.cz má
znovu co oslavovat. Veřejnosti otevřený syndikát získal
na Galavečeru českého turfu
v Prostějově dvě ocenění.
Klubový hnědák Theophilos,
který vloni vyhrál Velkou
pardubickou, byl vyhlášen
nejlepším krosařem sezony. A stáj Dostihový klub
iSport-Váňa získala ocenění
pro nejlepšího překážkového
majitele sezony. Koněm roku
se stal Nagano Gold, hrdina
ze slavného mítinku v Royal
Ascotu.
PROSTĚJOV – Po Velké pardubické se dostali přímo na dráhu.
Při Galalavečeru českého turfu
si mohli členové Dostihového
klubu iSport.cz přímo na pódiu
převzít čestné ceny za úspěchy
minulé sezony.
Největší dostihový syndikát
je veřejnosti otevřeným projektem, který se snaží propagovat dostihy a přilákat k nim
další zájemce. Díky spolupráci s trenérem Josefem Váňou
mohli členové od roku 2016
zblízka sledovat cestu hnědáka
Theophila od problematických
začátků až k vítězství ve Velké
pardubické.
Loňský úspěch se na zájmu

veřejnosti projevil. Počet členů
narostl o víc než dvojnásobek
a v současnosti je v klubu už
okolo 250 lidí.
Theophilos si po vítězství
ve Velké pardubické dobře odpočinul a teď už je v přípravě
na další dostihovou sezonu. Dohlíží na něj sám principál Josef
Váňa.
„Na Theophilovi jsem letos už
dvakrát seděl, naposled v minulém týdnu, a bylo to lepší, než
když jsem si na něj sedl před
dvěma týdny. Nyní už se víc
soustředil, před tím byl takový
roztěkaný a nebylo to ideální.
Šestá dechovka už byla optimální,“ pousmál se Váňa.
V minulosti si Theophilos vyzkoušel různé české dráhy, jako
šampiona Velké pardubické ho
ale teď čeká další nabírání zkušeností přímo v Pardubicích.
„Theophilos je v pohodě, určitě mu dáme jednu nebo dvě
kvaliﬁkace, možná hned zjara.
Je důležité, aby sbíral v Pardubicích potřebnou jistotu, stále
se má co učit,“ říká Váňa.
Žokej Josef Bartoš, který
Theophila v říjnu přivedl k jeho
největšímu vítězství, věří, že
také v sezoně 2020 bude v sedle
koně.
„Pan Váňa sice stále hovoří
o návratu do sedla, ale věřím, že
mi Theophila nechá, absolvu-
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na dostihovém galavečeru přebírali Theophilův trenér Josef Váňa a Petr Malík, zástupce
stáje Dostihový klub iSport-Váňa
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Kůň roku 2019
1.

Nagano Gold (Brit.)
– 19 bodů

2.

Arcturus (Ir.)
– 8 bodů

3.

Subway Dancer (Brit.)
– 8 bodů
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Majitel sezony na překážkách
Theophilos – nejlepší kůň v cross
country

jeme spolu kvaliﬁkaci a potom
i Velkou pardubickou,“ těší se
Bartoš.
Na galavečeru posbíral tři
ocenění Nagano Gold, druhý
z Hardwicke Stakes při nejprestižnějším rovinovém mítinku
Evropy, Royal Ascotu. Nagano
Gold vyhrál padesátý ročník
ankety o Koně roku a stal se
také nejlepším starším koněm
a nejlepším vytrvalcem.
Podle Jana Sobotky, zástupce majitelského syndikátu V3J,
bude i letos nejlepší český kůň
běhat výhradně v zahraničí.
„V první polovině sezony by
jeho program měl být obdobný
jako loni, zatímco v té druhé se
pro něj zajímavě jeví některé
dostihy v Německu,“ uvedl Sobotka.

galavečer
českého turfu
Nejlepší dvouletý hřebec: Rate
Nejlepší dvouletá klisna: Fraga
Nejlepší tříletý hřebec: Arcturus
Nejlepší tříletá klisna: Falcon Baby
Nejlepší starší kůň: Nagano Gold
Nejlepší sprinter: Mr Right
Nejlepší mílař: Wireless
Nejlepší vytrvalec: Nagano Gold
Nejlepší proutěnkář: Cheminée
Nejlepší steepler: L’Estran
Nejlepší kůň v cross country: Theophilos
Nejlepší kůň českého chovu: Kristiano
Majitel sezony na rovině: Torsten Raber
Majitel sezony na překážkách: Dostihový klub iSport-Váňa
Chovatel sezony: Ing. Milan Jezdinský
FITMIN CUP: Rabbit Trhový Štěpánov
Cena za dlouholetý přínos dostihovému
sportu: Josef Andrés a Charvát Group,
s.r.o.
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