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Adéla Citová obhájila titul mistryně světa ve sportovním aerobiku.
V nizozemském Leidenu zvítězila před Australankou Keilyovou.
Třetí skončila další česká reprezentantka Viktorie Prokopová.
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Bartoš jako první žokej v historii ovládl v témže
roce italské Gran Premio di Merano i Velkou
pardubickou.

Dojatá Váňová prozradila:

Triumf díky Gottovi

Velká pardubická
2019
(6900 m, dotace 5 milionů Kč)
1. Theophilos (ž. Bartoš, tr. J. Váňa st.,
stáj Dostihový klub iSport-Váňa)
2. Stretton (ž. Garner)
3. Chicname De Cotte (ž. Duchene)
4. Mazhilis (ž. Kratochvíl)
5. Ange Guardian (ž. Kousek)
6. Rathlin Rose (ž. Best).
Výrok: boj 1 1/4 - 1/2 - 6 - 1 - 5.

Bartoš
s Theophilem
se hledali,
až se našli:

TAKOVÝ ZMETEK...
A je z něj šampion!
PARDUBICE (vba) – Byli na
odpis. Žokej Josef Bartoš (38)
si po dvou triumfech na Velké
z let 2006 a 2008 myslel, že mu
svět leží u nohou, a s formou
šel dolů. Theophilos zase válčil s pověstí
neukočírovatelného
p
koně. A teď společně všem vytřeli zrak!
Třetí titul na Velké pardubické. Jak vám to zní?
„Je to fantastický! Jsem hrozně rád, že jsem to po 11 letech
zase získal. Když mi
bylo
pětadvacet,
tak jsem
si myslel, že jde
všechno
jak na běžícím pásu.
Pak se ale

člověk i kvůli zraněním 10 let
skoro ani neumisťuje...“
Navíc se to povedlo s problémovým Theophilem…
„Za něho jsem moc rád, slyšel
jsem na něj spoustu kritiky. A teď
se to všechno otočilo o 180 stupňů!“
Čím to?
„Paní Váňová s ním udělala
hodně práce. To je až neskutečné,
n
co s ním provedla! S takovým
netak
vyzpytatelným zmetkem
zmetkem… A on
je z něj šampion!“
Jaký byl
by před závodem?
„Nervozita z nněj byla cítit. Už na tréninku byl celý
zpocený. A tady tto pro něj
bylo hodně extrémní.
extrém Během
přehlídky se vařil a byl
b pod pěnou… Navíc pak byl opakovaný

Bartošovy triumfy
rok
2006
2008
2019

kůň
Decent Fellow
Sixteen
Theophilos

start, to pro mě byla katastrofa. Ale
soustředil jsem se jen na ten dostih
a věřil jsem, že to Theo s těma nervama nějak dá. Postupem času začal normálně dýchat, uklidnil se a
dal to! Ale do té doby jsem se bál,
že takovou distanci nezvládne.“
Jak budete slavit?
„Já jsem teď fyzicky úplně vyndaný… Navíc za týden zase jedeme dál, končit rozhodně nehodlám! Moje další meta je docílit 1000 překážkových vítězství.
(úsměv) Zatím jich mám necelých 700.“
A na překonání osminásobného vítěze Velké pardubické nepomýšlíte?
„Ne, panu Váňovi bych přál,
aby tu zůstal rekordmanem. On k
Velké patří a navždy tu bude legendou!“
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PARDUBICE (pet)
– Slavík
ovlivnil
i Velkou
pardubickou. Zesnulý zpěvák Karel
Gott (†80) se prý přičinil o to, že dřív nezvladatelný Theophilos ovládl nejslavnější
český dostih.
Přiznala to manželka
legendárního žokeje Josefa Váni, Pavla, která
má velkou zásluhu, že
z tohoto temperamentního koně je nyní šampion. „Písničky pana
mistra Gotta nám poslední rok hrozně pomohly,“ líčila v slzách
Váňová, jež Theophilovi často zpívala.
Celá dojatá jen těžko hledala po velkém
úspěchu slova. „Je to
úplně nejvíc, co mi
ten kůň mohl v životě vrátit. Věděli jsme,
že je dobrý, ale potřeboval srovnat. Byla
to pětiletá práce dnes
a denně. Nebylo dne,
kdy bych na něm neseděla. Šlo o opravdu velkou dřinu a on nám vše
vrátil. O tom to je!“ radovala se.

Pavla Váňová
se slzám štěstí
nebránila.

Na
vypiplaného
Theophila
je náležitě
hrdá.

INZERCE

Nejvíc titulů
8
5
4

Česká plavkyně (19) vyBorec
hrála na Světovém poháru v Berlíně závod na
dne
200 metrů volný způsob (1:58,78 minuty)
Barbora
a zopakovala pátečúspěch z dvojnásobSeemanová nénítrati.

UKRAJINA sergei strelnikov

POLSKO małgorzata buczkowska

ČESKO karel roden

Od 14. října na ČT1

Nový
koprodukční seriál

www.ceskatelevize.cz
310546/25

Trenér Josef Váňa
(vpravo) a žokej
Bartoš slavili
vítězství ve Velké
pardubické bok
po boku.

