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Kdo vyhraje jubilejní 130. ročník Velké pardubické?
Odpovídají osobnosti Pardubického kraje, které mají blízko k dostihům
Jiří Machek
ředitel hřebčína
v Kladrubech
Vždycky fandím
těm, kteří absolvovali kladrubskou jezdeckou školu. Vyhrát by proto tedy mohl například
žokej Jan Kratochvíl, který pojede
letos ve Velké pardubické Sottoventa.

Martina Růžičková
trenérka dostihových koní
Moc se mi líbil slovenský Vandual, který skončil při poslední kvalifikaci
druhý. Dobře jsem si ho prohlédla,
hřebec po dostihu vůbec nevypadal tak, že absolvoval náročný dostih.

David Šimek
starosta Svitav
Rád si před sázkami
na dostih nechám
poradit od odborníků
v programu a přečtu si jejich tip,
rozhodující slovo ale mají moje
děti. V letošním jubilejním ročníku
podle mého vyhraje některý z koní
od trenéra Josefa Váni.

Lída Vlášková
herečka Východočeského divadla
Letošní Velkou by
mohl vyhrát Marek
Stromský, který sebral mému muži
titul Smolař Velké (K. Kuchovský
jel Velkou 14krát, nikdy nevyhrál).
Vyhraje tedy Stretton a Marek už
bude oficiálním vítězem Velké.

Jiří Janda
správce dráhy závodiště
Vyhraje Hegnus. Je
to zkušený starý borec, který na delší trati a s podzimem ožívá stejně jako například
Stretton. Letošní Velká pardubická
je však otevřená, vyhrát může pět
koní.

Velká bez lidí? „To bude
hrozný dostih,“ říká Myška
Žokej Jaroslav Myška z Valů bude v neděli Taxis najíždět již po osmnácté
Stanislava Králová
redaktorka MF DNES

M

ěl to být vrchol sezony s
jubilejní 130. edicí Velké pardubické.
Jaroslav Myška se k
tomu letošnímu ročníku Velké neupíná. Nedává si cíle,
nekalkuluje o výsledku.
„Velká bude hrozná. Pro toho,
kdo letos vyhraje Velkou pardubickou, to bude paradoxně jeho nejhorší den v dostihové kariéře,“ říká
s upřímností sobě vlastní valský žokej Jaroslav Myška. Nahlas vyslovuje názor, který má vícero účastníků, již smutně vyhlížejí nedělní překážkový vrchol sezony.
Nepěkně se pojede vstříc pardubickým překážkám bez podpory
dvaceti tisíců diváků, kteří hnali
koně svým potleskem, pískáním a
řevem od překážky k překážce. A
do cílové roviny, kdy tribuny burácely a lidé skandovali jméno vítěze
zrovna té letos kulaté Velké pardubické.
Žokejové to vědí. Největší překážkový dostih, který doprovází výborná kulisa, bude najednou jen o hercích, tedy koních a jezdcích, jejichž
fanoušci je mohou povzbuzovat

pouze u televizních obrazovek.
„Díky divákům se vždy vyburcoval nájezd na Taxis. Neumím si
představit, že k němu pojedeme potichu,“ uvažuje Myška, který se
svou manželkou Štěpánkou připravuje koně ve Valech u Přelouče.
Zároveň ale uznává, že nepořádat
slavný dostih by byla ještě horší varianta. Lidé od koní chtějí druhou
neděli v říjnu prodat pro ně nekončící pracovní týdny, kdy své koně
dennodenně ošetřují a trénují je.
Vše jde stranou jen proto, aby se
kůň, kterého několik let na tento
okamžik připravují, zapsal do historie a do stáje přinesl finance.
„Ta práce se musí někde ukázat,
to je jasné. Já se ale prostě nemůžu
ztotožnit s tím, co se v České republice děje. Tlačí to do nás média.
Myslím si své a vůbec to nekoresponduje s tím, co se děje kolem,“
přiznává Myška.
A nemá na mysli jen to, že jeho
stáj doprovází nejen při Velké silný
rodinný klan ve žlutých šálách, který by za normálních okolností fandil, pokřikoval a mával v paddocku
i tuto neděli.
„Rodina mou jezdeckou kariéru
prožívá, jezdí pravidelně naši stáj
povzbuzovat, ale s tím se nedá nic
dělat. Na druhou stranu Česká tele-

Nováček a profík Jaroslav Myška se chystá na svou 18. Velkou pardubickou, ryzák Lodgian Whistle ji půjde poprvé. Foto: Monika Suchánková
vize bude mít tak pěkný přenos, že
si to společně užijí v pohodlí domova,“ věří Myška.
Jakkoli je po divácké stránce Vel-

ká narušená, po té sportovní je podle Myšky otevřená a pole koní
vzácně vyrovnané.
„Ti koně mají ve Velké co dělat,

jen All Scater mi tam moc nesedí,
ale je to volba každého,“ říká o
svých konkurentech Myška.
Valacha Lodgiana Whistla, kterého pojede, zná od hříběte. Na startovní listině je druhým nejmladším
koněm. Letos s ním šel Myška hned
první kvalifikační dostih na Velkou
pardubickou. Na Irské lavici ale
dvojice skončila, protože valach
překonal výskok a seskok z valu tak
rychle, že žokej nestihl bleskově
přenést těžiště a spadl.
V dalším dostihu to však již
klaplo. Myška schoval ryzáka do
pole koní a mezi nimi Irskou lavici
překonal. Tempo předních koní ale
přijmout nemohl, usadil se na špici, jak je jeho zvykem, a až do cíle
před sebe nikoho nepustil.
„Tohle bude čtvrtý kros, loni běhal dvakrát, zná to tam, jezdíme do
Pardubic trénovat. Jeho skoky baví,
uvidíme, jak to zvládne psychicky.
Je to dlouhý dostih. Aby to na něj
nepadlo, že je toho moc. Ale nemyslím si, že by mu vzdálenost měla vadit,“ tvrdí Myška.
Taktiku dopředu stanovenou
nemá. „Jestli budu zase vodit? Nevím, rozhodnu se v průběhu dostihu,“ poodkrývá Myška a k výsledku
jen neurčitě dodává: „Buď budeme
spokojení, nebo ne.“

Přidáme, rozhodla trenérka a kůň cválal na Ještěd

N

ebylo to ono. Trenérce Haně
Kabelkové se nelíbil výkon Talenta v posledním přípravném dostihu, a tak ryzákovi, jehož
majitelem je její manžel, značně
zvýšila tréninkové dávky. A z tréninkové centrály ve Vápenném Podolu u Heřmanova Městce ho převezla na jeden den na Liberecko.
„Letos dostal Talent o dost víc
práce, byla jsem zklamaná, jak šel
poslední kvalifikaci, proto jsme přitvrdili. Šplhal na Ještěd, přidala
jsem i práce, kterých jsem se kvůli
jeho zdraví bála, hrajeme trochu
vabank, to přiznávám,“ popisuje fi-

nální část přípravy Kabelková.
Popište zdolávání Ještědu.
Tam, kde začíná lanovka, klusal a
cválal po sjezdovce nahoru až na
vrchol. Jednou to stačilo. Z Talenta
mám ale dobrý pocit, zdá se svěží.
Jaká bude letos ta tichá Velká
pardubická?
Zvláštní. Hodně zvláštní. Atmosféra je vždycky neuvěřitelná, obrovská, krásná, úchvatná. Nepřítomnost diváků tomu ubere, to je jasné. Vítěz si to letos asi méně užije,
ale na všem je něco pozitivního.

Trolejbusy potřebují
nového šampiona

U

ž loni si ředitel pardubického
dopravního podniku Tomáš
Pelikán přál, aby legendární
Velkou pardubickou pro sebe
„urvali“ noví koně. Jejich jména by
pak totiž mohl nechat vylepit na
vozy městské hromadné dopravy.
„A letos to stále platí,“ směje se
Pelikán. „Má to souvislost s obnovou vozového parku, která sice
oproti říjnu nastane až příští rok na
jaře, ale v principu to nevadí,“ dodává.
Letos tak bude doufat, že uspěje
někdo jiný než loňský vítěz Theophilos.
„Tipnout si někoho je ale pěkně
těžký úkol. Pepa Bartoš si poranil
koleno a nakonec nepojede, bude
to bez lidí... Je to neuchopitelné. Ti-

cho může některým koňům vyhovovat, jiné zase vystrašit,“ uvažuje
Pelikán. „Jestli ale po mně chcete
nějaké jméno, vyhraje Stretton.
Jeho žokej Marek Stromský je možná největším smolařem startovního
pole, tak bych mu to klidně i přál.“
A jak vidí zmíněnou situaci, že kyvadlová doprava bude tentokrát
muset kvůli epidemiologickým nařízením zůstane nevyužitá?
„Pro dopravní podnik to zase taková komplikace není. Spoje pro
kyvadlovou dopravu sjednáváme
pravidelně a jsou navíc bezplatné,
takže nám to nakonec ještě nějaké
peníze ušetří,“ vysvětluje Pelikán s
tím, že se však nejedná o žádnou
dramatickou částku. „Bavíme se o
desítkách tisíc,“ upřesňuje. (mvo)

Co tím myslíte?
Já přes ty lidi Velkou pardubickou nikdy pořádně nevidím, teď ji konečně
dobře uvidím.

s žokejem Martinem Liškou za
sebou?
Tak to se nadechnu před startem a
vydechnu až v cíli (smích). Vážně
se může stát cokoli i na posledním
skoku.

kou pardubickou a držel se na špici
až do cíle, to byla paráda. Jsem zvědavá, jestli ta jeho podzimní forma
zase přijde v tu pravou chvíli. Mým
favoritem je ale Hegnus, to je
opravdu dobrý kůň.

A jak se vám zamlouvá po té
sportovní stránce?
Na startu stojí opravdu dobří koně,
jedou je špičkoví jezdci, tam nevidím problém. I proto doufám v pěkný dostih na vysoké úrovni.

S čím budete spokojená?
Přála bych si, kdyby byl do pátého
místa. A aby v dostihu ukázal, jestli
na ten dostih má, nebo nemá.

Ctíte po vzoru svého Talenta
koně českého chovu.
Zahraniční nákupy často mívají výbornou třídu i v rovinách a pak ji
prodají i na překážkových dostizích. Ale když to má kůň vydřené
„jenom“ těmi překážkami, je to
pro mě cennější.
— Stanislava Králová

Kde přichází v dostihu pasáž, že
si vydechnete, že už ji má Talent

Po očku určitě sledujete výkony
soupeřů. Kdo se vám zamlouvá?
Byla jsem po Velké nadšená z výkonu Strettona. To jak loni odtáhl Vel-

Žokeje čeká maraton 10 jízd

K

do si televizní přenos České televize zapne jen v 16.40, aby
poznal vítěze Velké pardubické, dělá chybu. V televizním maratonu čeká na diváky celkem deset
dostihů. „Dva jsme přesunuli ze
zrušeného mítinku, který se měl konat v sobotu,“ řekl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.
V Ceně Labe se představí hlavně
ti, kteří pomrkávají po startu ve Velké v příštím roce. Favoritem je kůň
s pěkným českým jménem Evžen.
Z posledních devíti dostihů prohrál
svěřenec trenérky Štěpánky Myškové pouze dva. „Když se nic nestane, je tam pravděpodobnost vítězství,“ říká jeho žokej Jaroslav Myška. Ten se do sedla svěřenců své
ženy vyhoupne hned osmkrát.
„Fouknu si pod tašky,“ komentuje
nabitý program Myška.

Josef Váňa bude sledovat i letošní
Velkou. Foto: Martin Dočkal, ČTK
Svůj dostih mají i překážkoví
sprinteři. Na tempo bude chtít tlačit většina přihlášených dostihových rychlíků. Na startu nechybí
loňský vítěz Taira Man, výborná je

klisna Dajuka trenéra Radka Holčáka. Tradiční místo má v programu
také cena Vltavy, která se koná pod
patronací Pardubického kraje, běží
se o 300 tisíc korun a vítěz bere polovinu. I tady se sejde několik zvučných jmen. Do pořadí bude chtít
promluvit Bridgeur, který se bude
chtít snažit ostatní „utavit“ strojovým tempem. Na výborný závěr
bude spoléhat Mustamir nebo svěřenec Josefa Váni Buonarotti, který
se letos se vrátil na dráhu.
Svůj dostih mají také klisny nebo
začínající tříletí koně či takzvaní
proutěnkáři, tedy ti, kteří preferují
dostihy po travnatém dostihovém
oválu. V něm se představí Aztek,
který bude mít i ve svém třetím letošním startu jiného jezdce. Zvítězit s ním tentokrát zkusí žokej Marek Stromský. (sk)

Sázkovky opět
favorizují
Theophila

H

lavním favoritem 130. ročníku Velké pardubické je podle
bookmakerů v aktuálním kurzu 5:1 obhájce Velké pardubické
Theophilos, vysoké šance má také
Hegnus, dolů padá kurz Sottoventa
a Lodgian Whistla
„Okruh největších favoritů je
znám, Velká je ale specifickým dostihem, vždy se tak vyplatí věnovat
pozornost i dalším koním. Stretton,
který se aktuálně sází v kurzu 10:1,
loni skončil druhý, předloni třetí,
pojede s Markem Stromským, minimálně sázkou na umístění je třeba s
nimi počítat,“ řekl hlavní bookmaker sázkové kanceláře Fortuna Michal Hanák.
Za černého koně dostihu považuje Sottoventa, který vyhrál poslední kvalifikaci.
„Na jednu stranu půjde o jeho první zkušenost, svůj kus práce ale jistě odvede Jan Kratochvíl v sedle,
který ví, jaké to je v Pardubicích vyhrát,“ říká Hanák.
Největším outsiderem s kurzem
650:1 je podle sázkové kanceláře
Tipsport All Scater s jezdkyní Veronikou Škvařilovou-Řezáčovou. (sk)

Velká pardubická

Televizní přenos
začíná v 10 hodin
Dostihový den začíná slavnostním
zahájením v 10 hodin, start prvního z dostihů je v 10.30 hodin. V 8
hodin se v paddocku koná veterinární přejímka koní startujících ve
130. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Televizní přenos z Pardubic lze sledovat už od 10 hodin
na programu ČT sport. Start hlavního dostihu je v 16.40 hodin. (sk)

Závodiště
aktivovalo řetěz
podpory
Závodiště v těžké covidové době
obnovilo řetěz podpory. Zakoupením libovolného počtu článků řetězu v několika cenových úrovních
se lidé stanou součástí symbolického propojení dostihových nadšenců, fanoušků a patriotů. „Řetězem
společně vyjadřujeme pevné spojení všech lidí, kteří dostihy na pardubickém závodišti a legendární
Velkou pardubickou podporují,“
řekla mluvčí Dostihového spolku
Kateřina Nohavová. (sk)

Bělouši opět
povezou startérku
Co zůstalo v koronavirové době neměnné, je přítomnost starokladrubských běloušů. Jejich vozataj Jiří Nesvačil mladší tak i letos poveze k
Bráně borců, kde Velká pardubická začíná, startérku Soňu Froňkovou. (sk)

Hymna bude letos
troubená
Žádná operní diva, ani zlatá slavice. Státní hymnu letos obstarají
trubky v podání nejúspěšnějšího
dětského dua České republiky - Pardubického komorního dua Ladies
ve složení Anna Palmeová, Eliška
Faltysová. Dvojice za dobu svého
tříletého působení vyhrála 3x renomovanou soutěž komorních her
Česka ve Vidnavě, z toho 2x získala
děvčata titul laureáta soutěže. Obě
dvanáctileté dívky také dlouhodobě vyhrávají všechny sólové soutěže České republiky, a to nejen ZUŠ,
ale i všechny dechové mezinárodní
soutěže v České republice Clés
d'or, Allegro, Žestě Brno a Probohemia Ostrava. (sk)

