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SPORT
Triumf slaví přes sto vlastníků

Aktuálně

První trefy sezony. Hertl
a Simon přispěli k výhrám

OBROVSKÉ EMOCE. Theophilos s žokejem Josefem Bartošem vyhrál 129 Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Společně s nimi slavili
i majitelé koně. Bartoš si užíval třetí triumf ve slavném dostihu, v hledišti se radovala jeho manželka s dalšími příznivci. Foto: Deník/Luboš Jeníček
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v něm dřímá obrovský talent.
Každý den usedala do sedla
s vírou, že jednou budou slavit ve Velké pardubické. „Byla
to s ním strašně velká dřina,“
přiznala Pavla Váňová po
nedělním triumfu. Poslední
rok ji motivaci dodávaly písničky Karla Gotta, které si
pouštěli. A nedávno zesnulému zpěvákovi poděkovala.
„Písničky mistra Karla Gotta
nám k tomu strašně moc
pomohly,“ povídala se slzami
v očích.
Ač Theophilos startoval ve
Velké pardubické poprvé,
hned dokázal vyhrát, k triumfu ho dovedl žokej Josef
Bartoš. „Je to nevyzpytatelný

zmetek. A teď je z něj šampion,“ prohlásil Bartoš. „Děkuju
paní Váňové,“ sklonil se. Radost byla zase jiná. „Možná i
další lidé dostanou inspiraci,
že se kůň dá povzbuzovat i
takto. Doufám, že to je velké
plus pro takové projekty,“
dodal Bartoš.
Theophilos měl ve Velké
startovat už loni, ale nakonec
nejel kvůli nemoci. Letos byl
považován za druhého největšího favorita dostihu,
hned za loňským vítězem
Tzigane du Berlais. A legendární Josef Váňa tušil, že
může vyhrát. „Bůh je spravedlivý. Jsem rád, že se nám
to povedlo,“ uvedl.

Váňa: Za jedním koněm jezdí autobusy
Pardubice – Něco podobného zná ze zahraničních dostihů. Trenér Josef Váňa získal svůj jedenáctý triumf ve Velké pardubické, ale tento byl
opět zvláštní. Mohla za to společná radost nejen
žokeje a trenéra, ale i majitelů ze syndikátu.
„Tohle jsem zažil několikrát na západ od našich
hranic, většinou v Anglii nebo Irsku. Tam jsem viděl, že přijížděly za jedním koněm na dostihy až tři autobusy. Taky jsem viděl, když jeden takový kůň vyhrál, jak to ti lidé umí
roztočit. Byla to úžasná podívaná,“ uvedl šestašedesátiletý Váňa.
Vítězství ve Velké pardubické udělalo tomuto konceptu tu nejlepší reklamu. „Právě ze zemí, jako je Anglie nebo Irsko, tato myšlenka přišla. Je
škoda, že takových syndikátů není více,“ řekl trenér Váňa. „Můžeš mít
koně, ale nemusíš být bohatý člověk. To je ta myšlenka, možnost užít si
radost,“ dodal legendární žokej.
Majitelé mají možnost sledovat koně nejen v dostizích. „Celému spolku to přeji. Jsou to fanatici, kteří se dvakrát do roka přijedou podívat
do stájí. Je to emotivní a pěkné,“ prohlásil Váňa. (tr)
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New York – Útočník Tomáš Hertl pomohl v nedělním utkání NHL prvním gólem v sezoně a přihrávkou k výhře San Jose 3:1 nad Calgary a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Také Dominik
Simon vstřelil premiérový gól v ročníku, kterým
podpořil kanonádu Pittsburghu 7:2 na ledě Winnipegu. Hertl bodoval až v šestém utkání sezony.
Před zápasem ho však nula v tabulce produktivity
nestrašila. „V posledních zápasech jsem měl dobré šance. Věřil jsem, že se ke mně něco odrazí,“
vysvětlil. „V NHL nikdy nevíte. Můžete mít pět
zápasů bez bodu a potom přijde opačná série. Základem je pořád makat.“ (čtk)

Siniaková s Krejčíkovou
si zahrají Turnaj mistryň
St. Petersburg – Barbora Krejčíková a Kateřina
Siniaková si podruhé zahrají Turnaj mistryň.
Jistotu účasti získaly po titulu v Linci a při vrcholu tenisové sezony budou obhajovat účast ve
finále. V soutěži čtyřher doplnily Barboru Strýcovou, která se kvalifikovala s tchajwanskou
partnerkou Sie Šu-wej. „Hodně pro nás znamená, že jsme se kvalifikovaly podruhé za sebou,“
řekla Siniaková na webu WTA a Krejčíková dodala: „Loňská zkušenost je nezapomenutelná, na
tu druhou se už moc těšíme.“ Turnaj mistryň s
rekordní dotací 14 milionů dolarů se poprvé
uskuteční v čínském Šen-čenu. Hrát se bude od
27. října do 3. listopadu. (čtk)

Brankář Petr Čech vyhrál.
Čaroval i v hokejové kleci

Foto: Guildford Phoenix

Guildford – Byla to zdařilá hokejová premiéra.
První soutěžní utkání ve čtvrté britské lize Petr
Čech vyhrál. Tým Guildford Phoenix s bývalou
oporou londýnských fotbalových gigantů Chelsea
a Arsenalu v bráně slavil vítězství 3:2 nad Swindonem. Někdejší český reprezentant byl dokonce
vyhlášen hráčem zápasu. „Na stadionu panovala
skvělá atmosféra, zápas jsem si parádně užíval.
Měl jsem spoustu práce, ale když se vyhraje, je
člověk vždycky spokojený,“ hlásil Petr Čech.
Z míry ho na vyprodaném stadionu po skočení
prodloužení nevyvedly ani samostatné nájezdy.
Prý si na ně věřil. Zatím neví, kolikrát ještě hokejovou výstroj oblékne. Jeho současné angažmá
v Chelsea je časově náročné. „Doufám, že ještě
něco odchytám,“
uzavřel. (spo)
více na denik.cz
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