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ZRÁDNÁ PARÁDA
Do 129. Velké
pardubické
steeplechase se
Slavia pojišťovnou
zbývají
PREMIÉRA.

Je tu den, kdy devítiletý
hnědák Theophilos splní sen
víc než stovce lidí sdružených v Dostihovém klubu
iSport.cz. Citlivého koně
s dobrodružnou povahou
však první výzva čeká ještě
před startem dnešní Velké
pardubické – halas vyprodaného pardubického závodiště,
barvy, emoce a slavnostní
přehlídka před rozjitřenými
tribunami. I proto tým trenéra
Josefa Váni požádal, aby kůň
s číslem 1 nemusel na parádu
z forhontu.

Theophilos, kůň Dostihového klubu iSport-Váňa, dnes poprvé nastoupí na start Velké
pardubické, a rovnou s číslem 1. Důležité
bude, aby ho ještě před tím, než vyrazí na
trať, nerozhodily okolní vlivy. Už dříve totiž
ukázal, že umí být hodně neklidný.
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načná část národa bude
dnes odpoledne sedět
u obrazovek, ale ta přímo
v paddocku pardubického závodiště bude vypnutá. A všichni kolem hnědáka Theophila
si díky tomu úlevně oddechli.
Protože právě svítící videostěna
při poslední kvaliﬁkaci málem
způsobila kalamitu.
„Vadila mu ta nová světelná
televize. Bylo docela šero, a jak
svítila, tak to nedal. Ovlivnilo
to celý začátek dostihu a předstartovní atmosféru,“ líčil žokej
Josef Bartoš začátkem září.
Theophilos reprezentuje stáj
Dostihový klub iSport-Váňa,
v Česku největší syndikátní
klub, který sdružuje přes sto
členů. Kolem tří desítek jich
dnes bude na závodišti v zelenobílých stájových barvách, aby
si užili vrchol zatím čtyřletého
projektu. S Theophilem prošli
dlouhou cestu. Dnes je jejich
kůň na startu Velké pardubické.
K Váňům ho ale kdysi přivezli
jako rošťáka s problémovou povahou a nadějnou, leč nejasnou
budoucností.
„Když jsem si pro něj přijel
a nakládal jsem ho, někteří se
smáli, co s ním budu dělat. Měl
pověst, že se sem tam ztratil.
Když šel ráno do práce, přišel až
odpoledne. Asi zalezl za nějakou
stodolu,“ vypráví se smíchem
trenér Josef Váňa.
Hned v prvním dostihu
za klubovou stáj Theophilos
shodil jezdce v paddocku a pak
skončil mezi diváky na tribuně. Postupně se ale uklidnil
a dostal se až do slavné Velké
pardubické. Dnes ho však čeká
velké dobrodružství ještě před
startem.
„Parádu před Velkou pardubickou ještě nikdy nešel. Co to
s ním udělá, se musí vyzkoušet,“
říká Váňa.

lometrech to někde musí být
znát.“
Theophilovou výhodou je každopádně muž v sedle. Do jeho
premiérové Velké pardubické ho
povede žokej Josef Bartoš. Populární Big Joe je jedním z nejzkušenějších a nejlepších českých
překážkových jezdců, který jen
před týdnem s L´Estranem vyhrál Gran Premio v Meranu.
„Myslím, že to bude náročné.
Ale po Gran Premiu jsme s Bartošem vítězná dvojice. Velice se
cítím a velice se na to těším,“
usmívá se Pavla Váňová, trenérka a manželka Josefa Váni staršího. „Jdeme do toho, myslím, že
to spolu dáme. Myslím, že jsme
s Big Joem naladění výborně,
naladění na výherní notu. Takže, ať se stane, co se stane, my
to zvládneme, my to tam dáme.“
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ISPORT.CZ
Veřejnosti otevřený klub,
největší syndikát v zemi,
který sdružuje přes sto členů,
si pronajímá devítiletého
hnědáka Theophila
od trenéra Josefa Váni.
Kůň běhá za stáj
Dostihový klub iSport-Váňa,
registrovanou u Jockey clubu.

JAK SE STÁT ČLENEM?
Přihlásit se můžete ihned
na stránkách
www.dkfans.cz

KOLIK ČLENSTVÍ STOJÍ?
V letošní sezoně je jednotlivé
členství za 1500 korun,
párové za 2000 korun
a rodinné za 3000 korun.

Před pár lety měl ve stáji podobného rabiáta. Talentovaný
Rabbit Well si dokonce v roce
2016 postavil hlavu a do Velké neodstartoval. Theophilos
může mít problém spíš s tím, že
se kvůli hromadě podnětů vysílí
už předem.
„Naposledy v
Pardubicích mu koně, jak tam běhali
na obrazovce, dali dost zapálit
do hlavy,“ líčí Váňa. „Bylo vidět
i na průběhu dostihu, že kůň
byl roztěkaný, neskákal, jak byli
žokejové na něj zvyklí. Přitom
jindy byl naprosto v klidu, když
chodil v paddocku za svým kamarádem Zarifem. Musíme to
nějak zvládnout, aby se neroz-

rušil a zvládl to všechno v pohodě.“
Váňova stáj proto dnes bude
žádat Dostihovou komisi, aby
Theophilos nemusel do slavnostní přehlídky vyrážet jako
první kůň startovního pole
a mohl jít za stájovým kolegou
Zarifem, který má číslo 10.
„Naši koně jsou dobře připraveni. U Theophila je otázka,
jak to zvládne jak distančně,
tak psychicky,“ říká Josef Váňa
mladší, manažer rodinné stáje.
„Protože kůň, aby vyhrál Velkou, musí být ﬂegmatik. Tam
každý detail hraje svoji roli.
Když něco ztratíte už před dostihem, tak po těch sedmi ki-

Než vyrazíte do Pardubic
Pokud chcete zhlédnout
129. Velkou pardubickou se
Slavia pojišťovnou na vlastní oči, máte stejný úmysl
jako dalších několik tisíc
diváků. Následující řádky
jsou pro vás malým návodem, jak si co nejlépe užít
sváteční dostihový den.

Co na sebe?

Doprava

Vstupenky

Předpověď na dnešní odpoledne v Pardubicích je báječná.
Teplota má vystoupat na 23 stupňů a má být polojasno. Pokud bude teplo a slunečno, tak se vyplatí vzít si pokrývku
hlavy, i podzimní slunce umí připálit. Celý program je v délce
zhruba šest hodin. Příjemné podzimní počasí přímo vybízí
k využití různých módních kreací, které k dostihům dlouhodobě patří.
Nezapomeňte na dalekohled a tužku, ať můžete dostihy co nejlépe sledovat a dělat si poznámky do dostihového programu,
který je nezbytnou pomůckou každého návštěvníka dostihů.

Chcete-li se vyhnout problémům s parkováním nebo se složitější dopravní situací,
která se dá očekávat, je dobré využít veřejnou dopravu. Posílené budou autobusové
a vlakové spoje. Pro návštěvníky je vypraven mimořádný vlak z Prahy, odjezd 8.41 hodin, příjezd v 10.27 a návrat ze závodiště v 17.30. Mimořádný vlak zastaví také v Praze-Libni, Kolíně a Přelouči.
Pro řidiče jsou připraveny dvě parkovací plochy, a to na sousedním letišti a na přilehlé silnici I/37, která bude pro potřeby parkování v úseku od kruhového objezdu až
po Dražkovice uzavřena. Bude jednosměrná a najíždět se na ni bude ve směru od Dražkovic (Chrudimi). Tato parkovací plocha nabízí pro veřejnost větší parkovací kapacitu
než letiště, které je kromě veřejnosti vyhrazeno také partnerům a dalším hostům.

Vstupenky na tribuny
jsou vyprodány. Těch
na stání je stále dostatek a bude je možné
koupit na pokladnách
v den konání dostihů. Cena vstupenek
na stání je v letošním
roce 220 korun.
(bda)

