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Dostihy

Přidejte se k syndikátu, za nějž běhá Theophilos
TADY JE DOMA

vítěz Velké pardubické Theophilos

JOSEF VÁŇA

NEDĚLNÍ HRDINA

s žokej Bartošem při oslavě v Chyši

s Josefem Bartošem a Pavlou Váňovou

FOTO SPORT: MICHAL BERÁNEK A DK ISPORT-VÁŇA

VESELICE v chatrči

MARTIN HAŠEK

Tohle je unikátní příležitost.
Úspěšná stáj Dostihový klub
iSport-Váňa se chystá ve velkém oslavit triumf hnědáka
Theophila ve Velké pardubické a zároveň shání nové členy
ve snaze rozšířit možnosti
klubu. Když se k největšímu
českému syndikátu připojíte,
můžete se hned 16. listopadu
vítězné párty zúčastnit.
CHYŠE – V okolí stájí dostihového trenéra Josefa Váni se už
týden zažívá pohádkový úspěch

nezbedného koníka Theophila,
z něhož se po dlouholeté trpělivé péči stal vítěz slavné Velké
pardubické.
Děvčata od koní vyzdobila
vrata stájí v Bohuslavi, kde je
šampion doma, barevnými balonky a oslavnými transparenty se jmény všech pardubických
reprezentantů,
ozdobenými
srdíčky. Šéf Váňa s manželkou
Pavlou, která si s Theophilem
nejvíc užila, i žokejem Josefem
Bartošem byli oslavováni na ceremoniálu v nedaleké Chyši, kde
Váňovi bydlí.
A nakonec se vítězný kůň

CO JE STÁJ DOSTIHOVÝ
KLUB ISPORT-VÁŇA
Největší dostihový syndikát v Česku,
který v letošní sezoně sdružoval
přes 100 členů. V příštím roce se dá
očekávat nárůst minimálně na dvojnásobek. Stáj je registrovaná u Jockey
clubu a už od sezony 2016 za ni běhá
hnědák Theophilos, letošní vítěz Velké
pardubické.

JAK SE PŘIHLÁSIT
Můžete se přidat na stránkách
www.dkfans.cz. Členství na příští
sezonu činí 2000 korun pro jednotlivce,
2500 pro pár a 3500 pro rodinu.

Theophilos po krátkém pobytu
u tréninkové dráhy v Mlýncích
vrátil do svého oblíbeného boxu
v Bohuslavi. V druhé části Váňových stájí přes les má svůj chlívek. A to doslova, protože v něm
kdysi bydlívala kravka a stál tu
stroj na výrobu másla.
„Milionář z chatrče,“ jak
s úsměvem říká Pavla Váňová.
Je sice doma ve skromném
chlívku, od neděle je to však
šampion Velké pardubické,
který udělal radost víc než sto
členům nejrozšířenějšího syndikátu v zemi Dostihový klub
iSport-Váňa. A teď už jich je

mnohem víc. Během několika
dní se na příští sezonu přihlásilo už devadesát nových zájemců.
Klub ale stále vítá další zájemce. Počet členů není nijak
omezen. Naopak, čím více peněz se do společného fondu
vybere, tím větší bude mít stáj
možnosti.
„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,“
míní Pavla Váňová.

Noví zájemci se mohou hlásit na klubových stránkách
www.dkfans.cz. Členství pro
sezonu 2020 stojí 2000 korun
pro jednotlivce, 2500 korun pro
pár a 3500 pro rodinu (2 dospělí, 2 děti). Kdo se přihlásí, může
se už v sobotu 16. listopadu zúčastnit slavnostního zakončení sezony. To začne setkáním
s Theophilem ve stájích, potom
se syndikátníci přesunou do budovy Sokola Chyše u fotbalového
hřiště na párty.
„Opečeme prase a bude to!“
slibuje tradičně po svém principál Váňa.

České rekordy v Plzni zaplavali také
Tomáš Franta na trati 200 m znak časem
1:52,17 a Jan Šeﬂ, který vyhrál polohový
závod na 100 m za 53,26.

Bencicová (3-Švýc.)-Flipkensová (Belg.)
7:6 (8), 6:1, Pavljučenkovová-Kuděrmětovová (obě Rus.) 7:6 (5), 7:5.
Čtyřhra – semiﬁnále: Aojamaová, Šibaharaová (Jap.)-SINIAKOVÁ, Dabrowská
(2-ČR/Kan.) 7:5, 6:1.
ČTVRTÝ HRÁČ světového žebříčku
Daniil Medveděv tři týdny před Turnajem
mistrů nebude startovat ani ve Vídni. Třiadvacetiletý Rus hrál na posledních šesti
turnajích vždy ﬁnále a kvůli vyčerpání
vynechal v tomto týdnu domácí podnik
v Moskvě. Včera odřekl i start v rakouské
metropoli, kde měl být od pondělka
rovněž nasazenou jedničkou.
OSMNÁCTILETÝ JANNIK SINNER
z Itálie se stal v Antverpách nejmladším
semiﬁnalistou turnaje ATP Tour za
posledních pět let. Talentovaný hráč porazil ve čtvrtﬁnále 6:3, 3:6, 6:3 o tři roky
staršího Američana Francese Tiafoea.
ANTVERPY (tvrdý povrch, dotace
711 275 eur) – čtvrtﬁnále: Wawrinka
(4-Švýc.)-Simon (Fr.) 6:3, 6:7 (6), 6:2,
Sinner (It.)-Tiafoe (USA) 6:4, 3:6, 6:3.
STOCKHOLM (tvrdý povrch, dotace
711 275 eur) – čtvrtﬁnále: Carreňo
(5-Šp.)-Querrey (USA) 4:6, 6:1, 6:4,
Krajinovič (Srb.)-Nišioka (Jap.) 6:3, 6:4.
LUCEMBURK (tvrdý povrch, dotace
250 000 dolarů) – čtvrtﬁnále: Rybakinová (3-Kaz.)-Siegemundová (Něm.)
6:0, 6:4, Blinkovová (8-Rus.)-Gasparjanová (Rus.) 6:3, 1:0 skreč, Görgesová

(2-Něm.)-Puigová (Portor.) 1:6, 6:2, 6:3.
Čtyřhra – semiﬁnále: Gauffová, McNallyová (USA)-KR.PLÍŠKOVÁ, VORÁČOVÁ (1) 6:2, 6:4.

výsledky, fakta
ATLETIKA
BEREHANU TSEGU, vítěz běhu na
10 000 metrů ze srpnových Afrických
her, má pozastavenou činnost kvůli
dopingu. Etiopský vytrvalec měl podle
Jednotky pro bezúhonnost atletiky (AIU)
pozitivní test na krevní doping EPO.

BASKETBAL
TOMÁŠ SATORANSKÝ přispěl pěti
body a čtyřmi asistencemi k vítězství
Chicaga 111:93 nad Atlantou v domácí
generálce na sezonu NBA. Sedmadvacetiletý hráč, červencová posila z Washingtonu, nastoupil stejně jako při nedělní
výhře v Torontu v základní sestavě, v níž
podle kouče Jima Boylena nebude
Satoranský chybět ani při středečním
úvodním ligovém duelu v Charlotte.
NA DEBUT MEGATALENTU Ziona
Williamsona v NBA si fanoušci zřejmě
budou muset nějaký čas počkat. Jednička letošního draftu si poranila pravé
koleno a podle televizní stanice ESPN
bude mimo hru několik týdnů.

BIATLON
VERONIKA VÍTKOVÁ se potýká se
zdravotními obtížemi a šest týdnů před
startem nové sezony netrénuje na
maximum. Za problémy dvojnásobné

olympijské medailistky by měly stát
dechové obtíže, sama závodnice je však
nechce blíže speciﬁkovat.

CYKLISTIKA
NIZOZEMEC EDO MAAS, jenž patří do
týmu talentů přední stáje Sunweb, už
patrně nebude nikdy chodit. Na vině je
kolize s autem, k níž došlo 6. října během
závodu jezdců do 23 let v Lombardii.
Maas má poškozenou míchu a zůstává
v nemocnici v Miláně.

FLORBAL
TURNAJ EURO FLOORBALL Tour žen
v Praze: ČR-Finsko 4:5 (2:4, 0:1, 1:1),
Švédsko-Švýcarsko 7:5 (3:0, 1:3, 3:2).

MOTORISMUS
JAKUB KORNFEIL zajel čtvrtý čas
v tréninkovém dnu před motocyklovou
Velkou cenou Japonska. V Motegi český
jezdec Moto3 zaostal o 295 tisícin za
nejrychlejším Andreou Mignem z Itálie.
Špatný den naproti tomu prožil Kornfeilův týmový kolega Filip Salač, který
nejprve dostal trest a potom měl těžký
pád, ze kterého vyvázl se zlomeným
malíčkem na noze.
TRÉNINK NA GRAND PRIX JAPONSKA silničních motocyklů v Motegi

– Moto3: 1. Migno (It./KTM) 1:57,952, 2.
Ramírez (Šp./Honda) -0,097, 3. McPhee
(Brit./Honda) -0,038, 4. KORNFEIL
-0,295, ...30. SALAČ (oba KTM) -1,521.
Moto2: 1. Á. Márquez (Šp./Kalex)
1:51,343, 2. B. Binder (JAR/KTM) -0,181,
3. J. Martín (Šp./KTM) -0,254. MotoGP:
1. Quartararo (Fr./Yamaha) 1:45,830,
2. M. Viňales (Šp./Yamaha) -0,321, 3.
M. Márquez (Šp./Honda) -0,336, ...16.
ABRAHAM (Ducati) -1,812.
STÁJ F1 McLAREN přišla o sponzorskou
smlouvu s brazilskou státní ropnou
společností Petrobras na téměř 200
milionů dolarů (4,6 miliardy korun). Po
kritice prezidenta Jaira Bolsonara se
brazilská vláda rozhodla pětiletý kontrakt
uzavřený v loňském roce zrušit. Podle
ministerstva ﬁnancí byla taková smlouva
neúnosná. McLaren je osminásobným
vítězem Poháru konstruktérů a jeho
jezdci získali dvanáctkrát titul mistra
světa. Na někdejší úspěchy se mu však
už dlouho nedaří navázat.

PLAVÁNÍ
BARBORA SEEMANOVÁ zaplavala na
závodech Českého poháru v krátkém
bazénu v Plzni národní rekord na své doplňkové trati 200 metrů motýlek. Časem
2:09,46 minuty překonala téměř
téměř pět let starý výkon Barbory
Závadové ze stejného bazénu o 33 setin.

TENIS
KAROLÍNA MUCHOVÁ porazila ve
čtvrtﬁnále halového turnaje v Moskvě 6:3, 6:4 domácí Rusku Jekatěrinu
Alexandrovovou a zahraje si největší
semiﬁnále v kariéře. Aktuálně 35. hráčka
žebříčku se díky dosud suverénnímu
vystoupení na Kremlin Cupu posune
příští týden poprvé do nejlepší světové
třicítky.
KATEŘINA SINIAKOVÁ s dočasnou
spoluhráčkou Gabrielou Dabrowskou
si o deblový titul v Moskvě nezahrají.
Česko-kanadskou dvojici zastavily
v semiﬁnále japonské tenistky Šuko
Aojamaová a Ena Šibaharaová, kterým
nasazené dvojky podlehly 5:7 a 1:6.
MOSKVA (tvrdý povrch), muži
(dotace 922 520 dolarů) – 2. kolo: Čilič
(3-Chorv.)-Karlovič (Chorv.) 6:1, 7:6 (5).
Čtvrtﬁnále: Mannarino (7-Fr.)-Lajovič
(4-Srb.) 7:6 (3), 6:1, Seppi (It.)-Chačanov (2-Rus.) 3:6, 6:3, 6:3, Čilič (3-Chorv.)-Chardy (Fr.) 6:4, 4:6, 7:6 (2).
Ženy (dotace 1 032 000 dolarů)
– čtvrtﬁnále: MUCHOVÁ-Alexandrovová (8-Rus.) 6:3, 6:4, Mladenovicová
(Fr.)-Bertensová (2-Niz.) 6:4, 2:6, 6:1,

ZPRÁVY
JURIJ GANUS, šéf Ruské antidopingové
agentury (RUSADA), v rozhovoru pro
německý rozhlas kritizoval prezidenta
Vladimira Putina. Hlava státu se podle
něj nedostatečně angažuje v řešení
dopingového skandálu v Rusku.
ŠŤASTNÝCH DESET – polední losování:
2, 6, 11, 16, 17, 18, 27, 28, 34, 36, 37, 39, 46,
49, 55, 57, 60, 73, 74, 75. Šance milion:
2, 4, 1, 5, 7, 3. Královské číslo: 73. Extra
výhra: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77,
78, 79, 80. Večerní losování: 8, 12, 23, 24,
28, 36, 37, 40, 46, 48, 57, 62, 64, 66, 72,
73, 75, 77, 78, 80. Šance milion: 2, 4, 0, 1,
3, 0. Královské číslo: 36. Extra výhra: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61,
63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79.
EUROJACKPOT: 6, 9, 31, 43, 44. Powerball: 6, 9. Extra 6: 9, 2, 5, 2, 9, 0.
(bez záruky)

