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Triumf Theophila ve slavném dostihu potěšil i Pavlu Váňovou, která s problematickým koněm několik let pracovala

Theo běžel pro pana Gotta!
MARTIN
HAŠEK
dostihový expert
Fotbalový expert deníku Sport
deníku Sport

martin.hasek@cncenter.cz

BOHUSLAV – Sport umí člověka dostat ze splínu, to je známá
věc. Ve dnech, kdy se národ loučil
s Karlem Gottem, nejdřív přišlo
fotbalové obrození proti Anglii.
A pak v neděli zaujal příběh „lidového koně“ Theophila, kterého
na cestě kariérou doprovází zatím víc než stovka členů syndikátu Dostihový klub iSport-Váňa.
„Myslím, že to chytlo za srdce
spoustu lidí,“ říká Pavla Váňová.
Vy jste Mistra vždycky obdivovala, pomohl vám Theophilův příběh ze smutku?
„Je to hodně osobní. Myslím,
že se nikdo ze syndikátu nebude
zlobit, když řeknu, že Theo vyhrál
a běžel pro pana Gotta. Myslím si,
že on se nahoře na nás usmíval
a tleskal.“
Všichni zasvěcení měli před
dostihem velkou obavu, jak
kůň zvládne tzv. parádu
před Velkou pardubickou,
přehlídku s mnoha rušivými
podněty pro koně. Věřila jste
Theophilovi, že to ustojí?
„Byl celý den v boxu tak klidný
a hodný... Já vždycky držím pěsti.
Celou tu dobu na tribuně se třesu, ale tentokrát to bylo jiné. Věřila jsem jemu i Pepovi Bartošovi,
který má formu, poslední měsíc
byl pozitivně nabitý.“
Uklidňovala jste koně
zase písničkou, jak máte
ve zvyku?
(úsměv) „Já v paddocku
ochraptěla. Pořád dokola jsem
zpívala Stokrát chválím čas. Pořád jsem si to pobrukovala. Jak
znám Pepu Bartoše, tak většinou
sedne na koně, neskutečně se
soustředí, je v napětí a nemluví.
Říkala jsem si, jestli mě pošle
do pekel, ale začal si pobrukovat
taky. To bylo krásné.“

ŘEKLA
O THEOPHILOVI

„Přicházel do stáje,
lidi stáli a tleskali.
Já myslela, že mě
odtáhne. Ale stál, lidi
se s ním fotili, on si to
neskutečně užíval.“
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Jeden z dvaceti koní na startu
nepřežil nedělní Velkou
pardubickou. Devítiletý ryzák
Krocoleon shodil na překážce
č. 22 – suchém příkopě jezdce
Lukáše Sloupa a kolize
dopadla pro koně tragicky.

Theophila hudba uklidňuje,
reagují takhle koně běžně?
„Je to jako u lidí. Buď je ﬂegmatik, ale tihle citliví koně, co to
v hlavě nemají v pořádku, čekají
na impuls.“
Takže jste před dostihem
tušila, že bude Theophilos
i v tom mumraji Velké v pohodě?
„Já byla stoprocentně přesvědčená, že to ten kůň dá. Že to
všechno je za námi, že jsme připraveni jít do Velké.“
Jak se vám líbil průběh dostihu?
„Viděla jsem, že skočil Taxis
a pořád dostihem proplouvá. Věřila jsem, že je to na dobré cestě.
Kůň vycítil, že tam je dobře. Jak
běžel do cíle, viděla jsem, jak se
ten nahoře usmíval a hrozně
nám to přál. V závěru jsem cítila, že to Theouš nevzdá. Když
už všechno absolvoval, nenechá
to uniknout. Žokej Garner (byl
v sedle druhého Strettona) řekl:
My jsme byli výborní, ale Theophilos měl něco navíc. To se mi
strašně líbilo.“
Theophilos byl hned po dostihu hodně unavený, ale při
dekorování mu zase otrnulo.
Když jste mu měla dát vítěznou šerpu, tak pěkně trojčil…
„Chytil druhý dech. Říkala
jsem si: Jejda, jejda, tam kolaboval a teď by běžel Velkou ještě
jednou…“ (smích)
Co se mu na té šerpě nelíbilo?
„Těch mašlí bylo strašně moc,
já sama jsem se do nich namotala. Ale jinak si to kůň po Velké
pardubické strašně užíval.“
Povídejte…
„Byla jsem s ním hodinu a půl
na dopingu. Bylo to zdlouhavé,
nechtěl se vyčůrat. Potom přicházel do stáje, lidi stáli a tleskali. Já myslela, že mě odtáhne.
Ale stál, lidi se s ním fotili, on si
to neskutečně užíval.“
Z rošťáka máme najednou
celebritu…
„V koni se to otočilo a myslím,
že příští rok jeho chování bude

NEŠŤASTNÝ OKAMŽIK.

Jan Faltejsek opustil sedlo obhájce Tzigana
du Berlais (v pozadí) poté, co po Velkém
taxisu klopýtli o padajícího Ribelina.
FOTO SPORT: MICHAL BERÁNEK

FOTO SPORT: MICHAL BERÁNEK A PAVLA VÁŇOVÁ

Potkala vylekaného koníka, který se bál svého stínu.
Dostihová trenérka Pavla Váňová si s čerstvým vítězem
Velké pardubické prožila dlouhou cestu. Během ní pomáhala
koňského rošťáka a flámu přetvořit v závodního bombarďáka.
Theophilos je pro ni skoro jako její dítě. A teď jí navíc udělal
radost po hodně smutném týdnu.

ČLENOVÉ SYNDIKÁTU Dostihový klub iSport-Váňa se radují
z Theophilova triumfu

FOTO SPORT: MICHAL BERÁNEK

Syndikát šampiona: o co
jde, jak se můžete přidat
V neděli jste možná viděli nového šampiona Velké pardubické
v televizi. Příště ale už hrdinného hnědáka Theophila můžete
brát za svého. Stačí vstoupit
do syndikátu Dostihový klub
iSport-Váňa, který má už teď
přes 100 členů. Stáj, která si
šampiona pronajímá od trenéra
Josefa Váni, ale hledá další
zájemce. Přidejte se!
CO JE SYNDIKÁT

Vlastnit závodního koně je
pro jednotlivce ﬁnančně velmi
náročné. Především v dostihově
vyspělých zemích jsou syndikáty možností, jak koně může
za daleko menší částku vlastnit
v podstatě kdokoli. Spojí se třeba
několik set nebo i několik tisíc
lidí a dohromady si koupí jednoho nebo několik koní.
CO JE STÁJ DOSTIHOVÝ KLUB
ISPORT-VÁŇA

Největší dostihový syndikát
v Česku, který v letošní sezoně
sdružuje přes 100 členů. Stáj je
registrovaná u Jockey clubu a už
od sezony 2016 za ni běhá hnědák
Theophilos, od neděle vítěz Velké
pardubické. Členové si sami vybrali stájové barvy – zelenobílé
svislé pruhy. Cílem stáje je mezi
členy vybrat tolik peněz, aby bylo
možné vlastnit jednoho čí více
koní. V současnosti prostředky
stačí na pronájem Theophila
od vlastníka Josefa Váni.

toval kvůli nemoci. Začátek jeho
letošní sezony ovlivnilo zranění
šlachy z první kvaliﬁkace. V srpnu
už vyhrál Cenu Peruána a v září se
kvaliﬁkoval do Velké pardubické,
kde v neděli zvítězil.
JAK SE STÁT ČLENEM?

Hned teď si můžete na klubových stránkách www.dkfans.cz
zakoupit členství na sezonu 2020.
Každý si může vybrat z členství pro
jednotlivce za 2000 korun, párového členství za 2500 korun, nebo
rodinného členství za 3500 korun
(dva dospělí, dvě děti).
CO VÁM ČLENSTVÍ PŘINESE

Především budete moct zblízka sledovat kariéru šampiona
Velké pardubické v přímém kontaktu s Josefem Váňou. Budete
moci navštěvovat Váňovy stáje
v Mlýncích na Karlovarsku, kde
vám bude legenda českých dostihů ochotně k dispozici. Kluboví
členové se scházejí na dostizích,
chodí do paddocku před dostihy,
po vítězstvích se účastní slavnostních ceremoniálů. Při Velké
pardubické měli speciální šály
a čepice, vyrobeny byly i dortíčky
se jménem koně, jak je zvykem
třeba při Velké národní v Aintree
u Liverpoolu. Pokud se přidáte,
můžete se zúčastnit už chystané
návštěvy stájí, při níž se bude slavit nedělní triumf. O všem budete
informováni klubovým mailem.
CO SE DĚJE S VÝDĚLKY KONĚ?

THEOPHILOS

ještě lepší. V neděli pochopil,
o čem koňský život je, o vítězství. To jste neviděl, jak si ho
půjčovali. A já neměla strach
ho půjčit. Pózoval s kdejakou
holčičkou, s kdejakou babičkou.
Před rokem bych nedovolila,
aby ho někdo držel na vodítku

a nechal se s ním vyfotit. Bylo to
nádherný…“
Co jste říkala na atmosféru
v cíli, kam pořadatelé po dostihu pustili desítky členů
dostihového syndikátu,
za který Theophilos běhá?
„Je to neskutečný… Sto lidí, sto

radostí. Určitě je to o to emotivnější, čím je víc lidí, každý má
jiný názor, radost projevuje jinak.
Mně přicházely dotazy od přátel
z Itálie: Jak může mít jednoho
koně sto lidí? Oni ani nevědí, co
syndikát je. Tohle je bezvadná
banda.“

PAVLA
VÁŇOVÁ

A zdá se, že bude pro příští
sezonu ještě početnější…
„Jestli to tak bude, to bychom
třeba nabídli dva koně. Theo se
může zranit, může se stát něco
v práci, tak aby 300 lidí nečekalo na něco zbytečně. Pro takový
syndikát by mělo být víc koní.“

a žokej Josef Bartoš
s vítězným
Theophilem,
v pondělí už všechny
hrdiny čekalo
přivítání ve stájích
v Bohuslavi

Devítiletý hnědák běhá ve stájových barvách už od roku 2016.
Hned v prvním dostihu shodil
jezdce a skončil na tribuně. Postupně se ale zklidnil a v dostizích
byl úspěšný. Už v roce 2016 vyhrál
menší dostih v Pardubicích a skončil druhý v Poplerově memoriálu.
V letech 2017 a 2018 vyhrál Prvomájovou steeplechase v Lysé nad
Labem. Vloni už se kvaliﬁkoval
na Velkou pardubickou, ale nestar-

Majitel Josef Váňa Theophila
vložil do syndikátu, počet členů byl
ale zatím takový, že vybraná částka
nepokrývala běžný roční poplatek
za trénink koně. Váňa tak hradí
veškeré náklady a zůstávají mu samozřejmě i prize money.V případě
rozšíření počtu členů a tím pádem
většího rozpočtu je dlouhodobým
cílem některého koně vlastnit. Pak
by syndikát musel hradit náklady,
výdělky by se většinou investovaly
zpět do provozu stáje.

SYNDIKÁT OČIMA JOSEFA VÁNI

...A PAVLY VÁŇOVÉ

„Myslím si, že by takových
syndikátů u nás mělo být určitě
víc, protože takhle si může téměř každý obyčejný člověk splnit
svůj sen, že vlastní koně a může
mu fandit při závodech. Ti lidi
jsou fakt super, jezdí se dvakrát
do roka na koně podívat. Spojíme
to samozřejmě s nějakou skleničkou svařeného vína, obědem. Já
si myslím, že se třeba i sto lidí
může mít navzájem rádo.“

„Je to neskutečně super věc. Já
sama miluju koně, kdybych na to
neměla, chtěla bych to prožívat. Je
spousta lidí, kteří koně milují, ale
nemají ekonomické zázemí, aby
mohli mít sami svého koně.V syndikátu je kolem sta lidí, v paddocku mi pokaždé někdo zamává.
Mají možnost do stájí i přijít, koně
si pohladit, můžou si ho povodit.
Myslím, že to lidi neskutečně dobíjí. Perfektní, palec nahoru!“

Po Taxisu pohroma: Faltejsek měl chuť zašlapat Angličana do země
PARDUBICE (kš) – Sen o obhajobě se jim rozplynul už na Velkém taxisu. Respektive za ním.
Jan Faltejsek sice s Tziganem du
Berlais zvládli skok bez problémů,
ale klopýtli o padajícího Ribelina
s Andrewem Glassonburym. Pětinásobný vítěz legendárního dostihu upřímně přiznává, že v první
chvíli po pádu měl chuť zašlapat
chybujícího anglického žokeje
do země, protože absolutně neodhadl správné tempo na Taxis.
„Ale ten kluk neví. Nemůže
za to, když neví,“ říká s odstupem
Faltejsek. „Takže jsem hledal bičík

a šel jsem lovit Tzigana. Naštvaný
jsem hlavně sám na sebe. Málo
jsem to přečetl, měl jsem být chytřejší a být někde jinde.“
Podle Faltejska to skřípalo už
od startu, který se musel opakovat. Marcel Novák s Playerem se
utrhnul brzy. „Na startu to bylo
hodně divoký,“ líčí zkušený žokej.
„Co si hned dvakrát dovolil Marcel? Všichni chodí dokola, jak nám
startérka říká, a on to otočí, aby byl
na vnitřní stopě a pak to dvakrát
odkouří? Tak to pardon. Najednou
chtěli být vpředu úplně všichni.
I ti, co tam nepatří.“

Nepsaná domluva byla, že
ideální tempo na Taxis rozjede
zkušený Jaroslav Myška s Bridgeurem. „To chtějí všichni, aby nájezd na Taxis měl hlavu a patu,“
přitakává Faltejsek. „A Myšáka
tam v podstatě nechtěli pustit.
Proč? Vždyť je to na 6900 metrů! Samozřejmě, start je důležitý,
ale stejně důležité je uspořádání
dostihu. Aby ti, kteří vepředu být
mají, tam byli. Ne, že Jarda pojede
úplně venkem, aby všechny objížděl. Takové jsou dostihy. Měl jsem
to lépe zanalyzovat, být chytřejší.“
Druhým problémem podle

Faltejska bylo, že po Malé vodě
netreﬁl v té chvíli vedoucí Thomas Garner se Strettonem správný směr. „Chtěl jet někam jinam
a narazil do Playera. Celé pole se
srazilo doprava. A jeli jsme pomalu. Řval jsem na ně už před Malou
vodou: „We are too slow! We are
too slow!“ Ale asi to těžko mohli
slyšet. Proto první vlna skočila
do hrany. Byli prostě pomalí.“
Sám se snažil pozici před Taxisem vylepšit, přidat na tempu.
„Já si místo nakonec udělal, rozjel
jsem se, ale bohužel se tam válel
Ribelino. Nedalo se vyhnout. Když

jsem před sebou při nájezdu viděl
růžový dres, tak jsem doufal, že
to je starý kůň, který to zná. Soustředil jsem se, abych dobře skočil
s Tziganem.To se povedlo. Bohužel
se tam Ribelino válel a v takové
chvíli už není čas na nic.“
Faltejsek upřímně přiznává, že
v první chvíli po pádu měl na anglického žokeje velký vztek. „Když
začne brát padesát metrů před
Taxisem koně zpátky, tak se to
prostě skočit nedá. Taxis se musí
jet dopředu, ne brát koně zpátky.
Ribelino skočil čistě a snažil se
doletět, ale protože jeli pomalu,

nedalo se to. Totálně tempo netreﬁl.“
Glassonbury přitom není žádný
nezkušený zajíc. Před rokem byl
ve Velké pardubické v sedle Nikase, skončili devátí. V letošní sezoně odjel pro českou stáj Lokotrans
sedmnáct dostihů (deset v Pardubicích) a tři vyhrál. Z britských
dostihů má 154 vítězství z více
než 1600 startů. Pětkrát vyhrál
listed nebo grupový dostih. A Ribelino s Pavlem Kašným v roce
2015 Velkou pardubickou vyhráli
(po diskvaliﬁkaci Nikase). Letošní Taxis ovšem nezvládli. A vzali

s sebou i Faltejska, který při všech
svých předešlých dvanácti startech přelétl ikonickou překážku
bez problémů.
„Je to poprvé, co se mi na Taxisu povedlo spadnout. Doufám,
že naposledy. I když kůň neupadl,
byl sražený jiným účastníkem.
Nejhorší na tom bylo, že jsme to
opustili bez boje.“
Klíčové podle Faltejska je, že
koně jsou v pořádku. „Jsme živí
a zdraví, jede se dál. Musím dát
hlavu nahoru a koukat do příštího roku. Ale je to hodně vzdálené
světlo na konci tunelu.“

