Velká pardubická • 5

Sobota 10. října 2020

Bartoše v sedle střídá Odložil
...pokračování ze strany 4

Na samotného Odložila čeká
v neděli náročný program. Jeho jméno figuruje hned u šesti
dostihů nedělního rozpisu.
„Bude to náročnější, protože
se některé dostihy přesunuly
ze soboty na neděli. Tak to
vyšlo, v Česku je problém s
jezdci. Popasujeme se s tím.
Myslím, že to zvládneme,“ říká
osmadvacetiletý žokej.
STOVKA VLASTNÍKŮ
To, co na Velké doposud nezažil, bude netypická atmosféra. Vzhledem k vyhlášeným
opatřením se totiž slavný dostih musí obejít bez diváků.
„Určitě je to novinka, pro nás i
Buďme
pro koně. Každý
rádi, že se běhá.
kůň na to reaDiváky musíme tenguje jinak, sitokrát na Velké partuace je slodubické
oželet. Doužitá. Buďme
fejme, že jenom
rádi, že se
běhá. Diváky
na jeden rok.
musíme oželet,
Jan Odložil, žokej
doufejme, že jenom jeden rok,“
poznamenal Odložil.
Právě Theophilos by opět
přilákal nejen diváky, ale i zástupce syndikátu. Tedy příznivce, kteří koně vlastní.
„Je to pěkné, když tam ti
majitelé jsou. To teď sice neVÍTĚZNÁ KVALIFIKACE. Žokej Jan Odložil vyhrál poslední kvalifikační
půjde, protože se tam nedodíl na Velkou pardubickou v sedle Sottoventa. Foto: Deník/Luboš Jeníček

stanou, ale jinak je syndikát
pěkná věc, pan Váňa to dobře
vymyslel. Může se připojit
prakticky kdokoliv,“ oceňuje
Odložil.
I to byla rarita předchozího
ročníku. Theophilos přinesl
jeden milník slavného dostihu. Poprvé startoval a vyhrál
kůň, který má více než sto
vlastníků.
Hnědáka sponzorují majitelé sdružení v syndikátu nazvaném Dostihový klub
iSport-Váňa. Právě slavný žokej a trenér Josef Váňa Theophila syndikátu věnoval a
připravuje ho.
Dostihový klub byl založen
v roce 2016 s cílem poskytnout široké veřejnosti možnost spolupodílet se na vlastnictví dostihových koní. Podobné projekty již úspěšně
fungují v zahraničí.
„Tohle jsem zažil několikrát,
většinou v Anglii nebo Irsku.
Tam jsem viděl, že přijížděly
za jedním koněm na dostihy
až tři autobusy. Taky jsem viděl, když jeden takový kůň
vyhrál, jak to ti lidé umí roztočit,“ poznamenal Josef Váňa.
Tuto neděli musí spolumajitelé fandit u televize. V sedle
jejich Theophila bude Jan Odložil, který v Pardubicích se
Sottoventem vyhrál čtvrtou
kvalifikaci. Jak dopadne v samotné Velké pardubické?

Jak členové syndikátu slavili loňský triumf
Vlastníci sdružení v syndikátu navštěvují koně ve stáji,
v paddocku před dostihy a
samozřejmě slaví triumfy.
Také loni při slavnostním
vyhlášení oslavovala Theophilův triumf řada majitelů
přímo na pardubickém závodišti. „Je nás 120 spolumajitelů. Většina z nich snila
o tom, že bude mít dostihového koně. Vymysleli jsme
projekt, který jim to umožňuje. To, že se podařilo vyhrát Velkou pardubickou, je
neuvěřitelné,“ řekl jeden
z vlastníků Tomáš Janda.

