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Bochovské šlapačky
mají novou historii

Už čtyři Váňovi koně se
kvalifikovali do Velké
BOHUSLAV Po prvním kole přihlášek na letošní Velkou pardubickou
se objevila jména třiceti koní včetně
vítězů tří posledních ročníků, kterými byli No Time To Lose, Tzigane
du Berlais a Theophilos. Ve druhém
kole bude možné koně přihlašovat
do 24. září. Se sedmi přihláškami vévodí aktuálnímu seznamu koní trenér Josef Váňa starší, jenž má své
svěřence ve stájích v Bohuslavi a
Mlýncích u Chyší a v jehož přípravě
jsou i No Time To Lose a obhájce prvenství Theophilos.
Po dvou kvalifikacích mají už podmínky startu splněny čtyři z Váňových svěřenců. Desetiletý hnědák
francouzského původu Theophilos,
jedenáctiletý hnědák francouzského původu Mazhilis a dvanáctiletý
hnědák německého původu Ange
Guardian a osmiletý hnědák německého původu Sottovento.
Loňský vítěz Velké pardubické
hnědák Theophilos prokázal své
kvality a s žokejem Josefem Bartošem vyhrál první kvalifikaci na letošní 130. ročník tohoto slavného dostihu. Z ní se kvalifikoval i Mazhilis.
„Chtěli jsme kvalifikaci vyhrát,
abychom mu mohli dát oraz. Jsem
rád, že se nám to povedlo. Teď ho
nachystáme na třetí nebo čtvrtou
kvalifikaci,“ uvedl Josef Váňa po první kvalifikaci.
Sobotní druhou kvalifikaci na Vel-

kou pardubickou vyhrál, pro změnu jiný Váňův svěřenec, favorizovaný Ange Guardian v sedle s Jiřím
Kouskem, a navíc pátým kvalifikačním triumfem vyrovnal rekord Trezora. Druhý skončil v dostihu na
5800 metrů další svěřenec legendárního Josefa Váni Sottovento, jenž v
cílové rovince dotahoval ztrátu, ale
marně.
„Koník byl super nachystaný.
Mně po pětiměsíční pauze trochu
chyběla kondice, ale on je zkušený
a dohnal to za mě. S ním je perfektní svezeníčko. Je to hodný koník,
dělá, co od něj chceme,“ řekl Kousek České televizi.
Dvanáctiletého Ange Guardiana
pochválil za to, že ustál tlak od tréninkového kolegy Sottoventa s Janem Kratochvílem.
„Zatápěl nám ke konci hodně, v
posledních padesáti metrech jsem
myslel, že budeme poraženi,“ přiznal Kousek.
Ve Velké pardubické je nejlepším
výsledkem kvalifikačního vítěze
druhé místo, dvakrát byl pátý a jednou šestý. Sottovento nakonec prohrál o půl délky. Třetímu Lombarghinimu již chybělo sedmnáct
délek.
Třetí kvalifikace se pojede 8. srpna a čtvrtá 29. srpna. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se bude
konat 11. října. (vov, ČTK)
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BOCHOV Loni první den startovalo 78 jezdců z Německa, Slovenska,
Polska a Česka, druhý už jen 54. Letošní Bochovské šlapačky zaznamenaly rekordní počty. 110 první den
a 102 druhý, opět z Německa, Polska, Slovenska a také z Anglie.
Nové koště dobře mete
Posledních deset let byl ředitelem
Bochovských šlapaček Josef Roštejnský, loňský ročník byl jeho posledním. Práce se ujal nový tým
pod vedením Petra Biela.
Do nové éry vstoupily bochovské
trialové závody nadmíru úspěšně.
Mezinárodní mistrovství republiky slibovalo už předem velkou
účast kvalitních závodníků, a to jak
tuzemských, tak i zahraničních.
Tam se totiž zatím žádné takové

akce vůbec nekonají. „Přijet by
měli závodníci z Polska, Slovenska,
Rakouska, Německa a celkem by
mělo startovat kolem devadesáti
jezdců,“ myslel si před závodem
jeho nový ředitel Petr Biel.
Na trati elita
Bylo se opravdu na co koukat, jelikož tito jezdci se běžně účastní podniků mistrovství Evropy a mistrovství světa. Toto jistě ocenili diváci,
kteří se na Trial do Bochova vracejí
pravidelně.
Pořadatelé navíc připravili úplně
novou trať. Všechno je změněné,
navezlo se čtyřicet tun kamení, aby
to bylo zajímavé.
„Změnili jsme komplet všechny
překážky, předělali, přestavěli.
Udělali jsme nové, zajímavější. Pro
žlutou kategorii těch nejlepších by
už Bochov nestačil, měli by to spíš
jako trénink. Proto jsme museli udělat tyto úpravy, aby se trochu svezla i elita,“ prozrazuje ředitel bo-

chovských závodů Petr Biel. A to se
dokonale povedlo.
Tak velký počet jezdců se musel
promítnout do celkového času závodu. Závodníci měli na absolvování tří kol po 10 sekcích šest hodin s
dvacetiminutovou (penalizovanou)
tolerancí. Poslední jezdci tedy měli
přijíždět do cíle až někdy po sedmé
hodině večerní. Ani to však všichni
nestihli, kvůli velkému počtu startujících se tvořily před některými sekcemi fronty a čekací čas není nijak
neutralizován. Výsledkem byla celá
řada diskvalifikovaných jezdců, zejména ve třídě hobby, někteří dojeli i více než padesát minut po předepsaném čase.
Loňský titul obhájil Matějíček
Jinak se ovšem ve výsledkové listině nezměnilo skoro vůbec nic.
Hlavní kategorii vyhrál, stejně jako
loni, Martin Matějíček před svým
dlouholetým největším soupeřem
Martinem Křoustkem. Dvakrát třetí

místo obsadil sedmnáctiletý německý talent Joschka Kraft. O další místa se poprala trojice čtrnáctiletý (!)
David Fabián, Dalibor Šulc a Marek
Wünsch.
V kategorii B (při neúčasti obhájce titulu Kohouta) naprosto exceloval Jiří Svoboda, za celou soutěž si
ani jedinkrát nešlápl. Druhé místo
urval před dvojicí Němců David Kadlec.
Kategorie C se stala radostí pro pořádající Trial Team Bochov. První
den vyhrál veterán Petr Roštejnský, bratr dřívějšího ředitele, který
zde působil deset let. Druhý den jej
ovšem zaskočil Němec Schumann.
První den navíc zaujala skvělým
čtvrtým místem Denisa Pecháčková, která právě zde oslavila své teprve třinácté narozeniny.
Bochovské šlapačky se jedou jako
mezinárodní mistrovství republiky. V kraji se tento seriál objeví ještě dvakrát, v Kyselce 15. srpna a v
Březové u Sokolova 17. října.
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Školství, výuka, vzdělávání, sport

Strojírenství

UČ TEL AJ

Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů

Lektoři AJ

Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů

Učitel odborného výcviku obor kadeřník

Opraváři zemědělských strojů

Učitel/ka anglického jazyka

Mechanik - opravář motorových vozidel

VYC HOVATEL/KA VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ

Vedoucí oddělení řízení jakosti

Víc e na www.jobdnes.cz

Víc e na www.jobdnes.cz

Technika, elektrotechnika

Bezpečnost, ostraha

Údržbáři - provozní elektrikáři

Strážník/ce Městské policie v Aši

ELEKTRIKÁŘ - ÚDRŽBÁŘ

Strážní - vrátní

ELEKTROTEC HNIK - SLABOPROUD, SILNOPROUD

Č lenové výjezdové skupiny

ELEKTROTEC HNIK - SLABOPROUD, SILNOPROUD

Recepční - vrátní

Elektrikáři - opraváři

Recepční - vrátní

Víc e na www.jobdnes.cz

Víc e na www.jobdnes.cz

Vítěz Jiří Kousek
na koni Ange Guardian míří jako
první k cílové pásce druhé kvalifikace na Velkou pardubickou. Foto:
Martin Veselý,
MAFRA

