14. října 2019

Velkou pardubickou ovládl Bartoš s Theophilem

SPORT

Ml. Boleslav
Vítkovice
H. Králové
K. Vary
Plzeň
Pardubice

5:3
1:3
5:3

SERVIS

Zmetek
šampionem

FOTBAL
 Italští fotbalisté se po
Belgičanech stali druhými
jistými účastníky Eura 2020.

Polibek pro vítěze
od Bartoše
a trenérky Váňové.

HOKEJ
 Milan Gulaš (33) přispěl hattrickem k výhře
Plzně nad Pardubicemi 5:3
a zároveň vytvořil rekord
české extraligy, když skóroval v 10 zápasech za sebou.

OSTATNÍ
 Mercedes pošesté v
řadě vyhrál Pohár konstruktérů F1. Pomohl k
tomu triumf Bottase a třetí místo Hamiltona na VC
Japonska. Brit může už za
dva týdny ovládnout pošesté šampionát jezdců.
 Keňská vytrvalkyně Brigid Kosgeiová (25) zaběhla
v Chicagu světový rekord v
maratonu. Časem 2:14:04
pokořila o minutu a 21
sekund šestnáct let starý
výkon Britky Radcliffeové.

PARDUBICE (tad) – Býval to kůň, co se bál
i svého stínu. Nevěřil lidem, na dostihu
jednou skončil mezi diváky. A teď je Theophilos vítězem Velké pardubické!
Po 19 letech chybělo na
startu nejprestižnějšího českého dostihu jméno Váňa,
ale slavný žokej nelitoval.
Jím koučovaný Theophilos
měl nejvíce sil a Josef Váňa
se radoval ze svého jedenáctého trenérského vítězství.
„Bůh je spravedlivej,“ zá-

řil. Kdyby Pardubičtí vyhlásili soutěž o největší úsměv,
kandidátem na první místo
by byl také Josef Bartoš, žokej Theophila, který Velkou
vyhrál už potřetí. „Musel
jsem to rozjet. Já na něj
křičel Theo, běž, jak mi
radila paní Váňová, a on

šel,“ popisoval finále dostihu. „A teď to oslavím,“ plánoval po doběhu.
Když na Taxisu spadli
hned čtyři koně včetně loňského vítěze a největšího favorita Tziganea du Berlais s
žokejem Faltejskem, měl to
Bartoš o něco jednodušší. O
chvíli později se on, Váňovi
i stovka majitelů ze syndikátu iSport-Váňa mohli radovat z vítězství i dvoumilionové výhry.

TREFILI JSTE?
 Šťastných deset (13.
10., polední): 5, 7, 9,
10, 11, 18, 19, 26, 35,
42, 44, 45, 56, 61, 63,
66, 72, 73, 74, 76. Šance
milion: 342 752. Královské číslo: 11.
 Šťastných deset (12.
10., večerní): 3, 5, 9,
14, 18, 20, 25, 36, 41,
47, 50, 51, 52, 55, 58,
64, 69, 78, 79, 80. Šance
milion: 555 647. Královské číslo: 79.
(Bez záruky)

Bartoš má
letos přes třicet
vítězství a v Česku
nemá konkurenci.

Trenér Váňa
má 11. triumf

Josef Váňa slaví.

Vítěz slavného
dostihu:
PARDUBICE (tad) –
Říká se o něm, že je
nejlepší český žokej,
Josef Bartoš tomu dal
v neděli razítko. Dva
týdny po triumfu ve
slavném italském dostihu Gran Premio di
Merano ovládl i Velkou
pardubickou a je první
člověk na světě, kterému se to povedlo.
Velkou pardubickou jste vyhrál
potřetí…

INZERCE

Výsledky 129. Velké
pardubické steeplechase
1. Theophilos (ž. Bartoš, tr. J. Váňa st.,
stáj Dostihový klub iSport-Váňa),
2. Stretton (ž. Garner),
3. Chicname De Cotte (ž. Duchene).

Jsem vyndanej
„Šéf to říkal, že Theophilos vyhraje! To je
neskutečné, co Váňovi
provedli s takovým nevyzpytatelným zmetkem, který je teď šampion.“
Do dostihu
se odstartovalo až
napodruhé. Bylo to
hodně nervózní?
„Opakovaný start je
pro mě nejhorší, co na
nervy může být. Ale
co se dá dělat, na Ta-

Slovinský
cyklista
Brajkovič

Trápí vás padání vlasů?
Účinná vlasová kúra
úra
pro muže i ženy

2x THERMAL vlasový krém
m
1x THERMAL šampon 300 ml

518 615 091

Jedna kúra za 990 Kč

www.thermal-sens.cz

Jaký byl letošní
triumf?
„Těžké vítězství, strašně těžké. Jsem fyzicky
úplně vyndanej, ale teď
to oslavím!“
Bartošovy triumfy
2006
Decent Fellow
2008
Sixteen
2019
Theophilos

Na Brajkovičovu
nohu není
příjemné
pokoukání.

Strašidelné nohy

Objednávejte:
O
Objevte
sílu
magickou
přírody!

xis už jsme jeli kolem
čtvrtého místa a on ho
skočil perfektně, jak
malinu.“

Foto Instagram

Zápasy Brno – Liberec a
Litvínov – Zlín skončily po
uzávěrce.

Pomohl nám Gott
PARDUBICE (tad) – Za proměnou ze svéhlavého koně v šampiona stojí trenérka
Pavla Váňová, která Theophila piplala
v šampiona celých pět let. Manželka
Josefa Váni staršího v cíli nemohla
dojetím téměř mluvit. „Nebylo dne, kdy
bych na něm neseděla. Byla to strašně velká dřina,,
ale on nám to vrátil,“ plakala a prozradila, co ji i
koně posunulo k triumfu. „V posledním roce nám
hrozně pomohly písničky pana Mistra Gotta,“ dodala
se slzami v očích.
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10. KOLO

Theophilos:
jednička na sedle,
jednička v cíli.

Dojatá trenérka Váňová:

Foto Aha! – M. Sekanina, ČTK

12

OSIJEK (tad) – Hodiny
maximálního vypětí v
sedle kola si žádají svou
daň. Slovinský cyklista Janez Brajkovič (35)
ukázal, v jakém stavu
jsou jeho končetiny po
závodě, a není to hezký
pohled!

Brajkovič se na kolo
vrátil po trestu za doping a poté, co svedl
úspěšnou bitvu s bulimií. „Teď už to nepodělám,“ slíbil na Instagramu u snímků, které jeho
končetinu zachycují v
hrůzostrašné kondici.

