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PARDUBICKÝ KRAJ | Na dostihy
Theophilos bez Bartoše a znovu žena v sedle.
I to je startovní listina Velké pardubické
ložil, který v sedle desetiletého ryzáka nebude úplným
nováčkem. Zvítězili spolu
v srpnu loňského roku v Ceně Peruána.
Ke změně jezdce přistoupil
trenér Josef Váňa i v případě
vítěze Velké pardubické 2017.
Pardubice – Na startovní
V sedle No Time To Lose
listině 130. Velké pardubické
tentokrát bude Jakub Kocse Slavia pojišťovnou je zaman. Žokej Jan Kratochvíl se
psáno osmnáct jmen koní.
představí v sedle Sottoventa,
Jsou mezi nimi i čtyři vítězokterý letos startoval ve dvou
vé minulých ročníků slavnékvalifikacích – jednou byl
ho dostihu. V sedlech koní se těsně druhý za Ange Guardiobjeví několik nováčků, kteří anem, podruhé zvítězil.
budou sekundovat zkušeV sedle čtvrtého svěřence
ným matadorům. Zraněného Josefa Váni Mazhilise bude
Josefa Bartoše v sedle loňžokej Jiří Kousek.
ského vítěze Theophila naDalším vítězem Velké parhradí Jan Odložil a poprvé od
dubické na startu letošního
roku 2014 se přes Taxis vydá
ročníku je Tzigane du Berlais.
i žena – Veronika ŘeKvalifikaci pro start ve
záčová.
vrcholu překážkové
Česká
Vítěz loňského
sezony splnil na
televize nabídročníku Velké
poslední chvíli,
ne od 10 hodin
pardubické
když jeho jediTheophilos se
ným letošním
přímý přenos na
letos postavil
startem
byla
programu ČT Sport
na start kvalizávěrečná kvaa ve 14.45 se při- lifikace. V sedle
fikačních dostipojí i program
hů dvakrát,
svěřence Pavla
v tom prvním hned
Tůmy bude pětiČT1.
zvítězil. V jubilejní
násobný vítěz Velké
130. Velké pardubické se
pardubické Jan Faltejsek.
Slavia pojišťovnou se však
Čtveřici šampionů minubude muset obejít bez svého
lých ročníků doplňuje Ribejezdce Josefa Bartoše. Zranělino, který je v listině vítězů
ného žokeje nahradí Jan Oduveden v roce 2015. V prv-

Po šesti letech bude na
startu Velké pardubické žena. Veronika ŠkvařilováŘezáčová si plní sen stejně
jako v roce 2014 Martina
Růžičková. Přes Taxis se vydá
spolu s All Scaterem, který si
o start ve Velké pardubické
řekl při čtvrté, závěrečné
kvalifikaci.

CELKEM 10 DOSTIHŮ
Dostihový mítink v neděli 11.
října nabídne celkem 10 dostihů, když sem byly přeloženy i dva dostihy z původně

TAXIS při loňské Velké pardubické. Foto: Deník/Luboš Jeníček

ním kole přihlášek vůbec
nebyl zapsán, kvalifikační
dostih ale během sezony absolvoval dvakrát. Do jeho
sedla trenér Luboš Urbánek
angažoval Thomase Boyera.
O úspěch v říjnovém dostihu bude usilovat vítěz letošní třetí kvalifikace Lodgian Whistle, o kterého se starají manželé Myškovi – žokej
Jaroslav a trenérka Štěpánka.
Další trenérka, Hana Kabelková, se na spolupráci se
svým Talentem domluvila
s Martinem Liškou.
Ke změnám v jezdeckém
obsazení došlo u Hegnuse,

který je v poslední době
spojován především s žokejem Markem Stromským.
Ten ale pojede vloni druhého
Strettona a partnerem Hegnuse tak letos bude Lukáš
Matuský.
Na startovní listině se objevují také jména zahraničních jezdců. Zatímco Niklas
Lovén (Catch Life) a Sertash
Ferhanov (Casper) mohou
být už považováni za „domácí“, nováčkem bude ve
Francii působící Hakim Tabet (Mahony) a také Romain
Julliot v sedle slovenského
Vanduala.

Představení koní, kteří poběží legendární dostih
Koho uvidí sportovní příznivci na startu 130. Velké pardubické?
1 ALL SCATER, 10 let,
tr. Jana Řezáčová, Veronika
Škvařilová-Řezáčová
Párkrát se účastnil jedničkového dostihu, dosud nikdy
nevyhrál dostih a má problém
i ve čtvrté kategorii. Jediného
umístění dosáhl před čtyřmi
lety, kdy byl druhý v pardubické trojce.
2 LODGIAN WHISTLE,
7 let, tr. Štěpánka Myšková,
ž. Jaroslav Myška
Od začátku překážkové kariéry se jevil nadějně, vítězství
a cenná umístění sbíral u nás i
ve Francii. Až loni se zaměřil
na pardubické krosy a hned ve
druhém startu vyhrál Cenu
Labe. Svoji třídu letos potvrdil,
když vyhrál třetí kvalifikaci.
3 HEGNUS, 12, tr. Radek
Holčák ž. Lukáš Matuský
Mezi špičku překážkářů patří
od tří let, kdy vyhrál Zlatou
sponu tříletých. Před dvěma lety byl druhý ve Velké pardubické a loni měl patřit k favoritům,
kvůli zranění však nestartoval.
Letos v první kvalifikaci potrápil loňského vítěze Velké.
4 BUGSIE MALONE (IRE),
10 let, tr. Radek Holčák,
Adam Čmiel
V Británii vyhrál tři handicapy na 3 míle. S pardubickou
cross country se seznámil
v první kvalifikaci. Další start
šel Cenu Peruána, kde měl
problém s irskou lavicí v obráceném směru.
5 CATCH LIFE (ITY), 12 let,
tr. Radim Bodlák, ž. Niklas
Lovén
Před lety vyhrál Velkou
mosteckou a bral přední
umístění ve Velké slušovické.
Letos změnil trenéra a ukázalo

130. Velká pardubická

Zvláštní příloha.
Čtěte v sobotu
Co říká Jan Odložil, který pojede místo Josefa Bartoše v sedle
loni vítězného Theophila. Jak
chce Jan Faltejsek napravit
minulý pád na Taxisu a proč
Jaroslava Myšku dráždí prázdné tribuny a další. To vše ve
speciální příloze Deníku.
To vše v sobotním vydání!

se, že s pardubickými krosy
nemá problém. V přetaktizované třetí kvalifikaci bral druhé peníze a ani čtvrté místo
v té poslední nebylo špatné.
6 CASPER (FR), 8 let,
tr. Čestmír Olehla, ž. Sertash
Ferhanov
Zpočátku kariéry se zaměřoval na starty ve Francii,
srovnání s naší špičkou ukázal
před třemi lety, kdy byl druhý
ve Stříbrné trofeji. Pak se zaměřil na cross country, nevyhnul se však zdravotní pauze.
Loni byl druhý v Ceně Vltavy a
letos šestý v první kvalifikaci.
7 MAZHILIS (FR), 11 let,
tr. Josef Váňa, ž. Jiří Kousek
Před čtyřmi lety vyhrál Gran
Premio Merano. Loni se propracoval i mezi naši špičku
krosařů a po třetím místě
v poslední kvalifikaci skončil
ve Velké pardubické čtvrtý.
Letos po aktivním průběhu
v první kvalifikaci zeslábl, třetí
šel příliš defenzivně.
8 SOTTOVENTO (GER), 8 let,
tr. Josef Váňa, ž. Jan Kratochvíl
Je objevem letošní sezony.
V minulých letech nepatřil ke
špičce, ale loni porazil Caspera
a byl třetí v Ceně Labe. Letos se
po úvodním startu v klasické

steeplechase našel na dlouhých tratích kvalifikací.
9 DULCAR DE SIVOLA (FR),
7 let, tr. Stanislav Kovář, Josef Borč
První rok u nás se ukazoval
jako nadějný krosař a v Závěrečné cross country bojoval o
prvenství. Loni uspěchal přechod mezi naši elitu mířící do
Velké pardubické a skončil
devátý. Letos byl
v první kvalifikaci čtvrtý.
10 STRETTON, 10 let,
tr. Stanislav Popelka, ž. Marek Stromský
Letos byl čtvrtý ve druhé kvalifikaci. Již jako pětiletý vyhrál
Cenu Jana Kašpara. V posledních
dvou ročnících se ve Velké pardubické umístil na třetím a druhém místě. Loni po velkém boji
prohrál s Theophilem.
11 MAHONY, 8 let, tr. Stanislav Popelka, ž. Hakim Tabet
Před dvěma lety vyhrál Cenu
Labe. Loni zahájil druhým místem v Úvodní cross country
Koroka, ale v Pardubické skončil pádem na Taxisu. Letos se
umístil pátý v první kvalifikaci.
12 RIBELINO (FR), 12 let,
tr. Luboš Urbánek, ž. Thomas Boyer
Po diskvalifikaci Nikase se
stal vítězem Velké pardubické
2015. V následujících letech šel
s formou dolů, loni ale zažil
menší comeback, kdy se chytil
v kvalifikacích a v té poslední
byl čtvrtý. Pardubickou ale
skončil pádem na Taxisu.
13 VANDUAL (SVK), 12 let,
tr. Marián Štangel, ž. Romain Julliot
Na rovinách patřil mezi špičku vytrvalců, mezi tu překážkovou se dostával postupně.
Před pěti lety vyhrál větší handicap a byl třetí v Ceně Labe. Po
zdravotních potížích se vrátil a

v obou posledních ročnících
Velké pardubické skončil osmý.
14 PLAYER, 8 let, tr. Lenka
Kvapilová, ž. Marcel Novák
Před třemi lety vyhrál Cenu
Jana Kašpara pro pětileté, o rok
později byl třetí v Ceně Labe.
Loni Velkou pardubickou nedokončil. Letos v přípravném
dostihu prohrál po boji jen
s někdejším vítězem Zlatého
poháru Mustamirem.
15 THEOPHILOS (FR), 10 let,
tr. Josef Váňa, ž. Jan Odložil
Dvakrát vyhrál Prvomájovou steeplechase, dvakrát byl
druhý v Poplerově memoriálu
a často musel krotit svůj temperament. Loni rozptýlil pochybnosti, že si poradí i s Velkou pardubickou, kterou po
dramatickém souboji vyhrál
před Strettonem.
16 NO TIME TO LOSE (GB),
11 let, tr. Josef Váňa, Jakub
Kocman
Velkou pardubickou vyhrál
před třemi lety, další rok byl
pátý. Nevyhnuly se mu zdravotní problémy a loni byl v jediném startu druhý. Jako přípravu na Velkou opět zvolil
krátký dostih, neustál však
doskok na Havlově skoku.
17 TZIGANE DU BERLAIS
(FR), 9 let, tr. Pavel Tůma,
ž. Jan Faltejsek
Před třemi lety byl druhý
v Ceně Labe a následující rok
vyhrál Velkou pardubickou. Na
start Velké nastoupil jako favorit, po kolizi na Taxisově
příkopu však skončil.
18 TALENT, 9 let, tr. Hana
Kabelková, ž. Martin Liška
Po zdravotních problémech
se na dráhu vrátil loni a uspěl
v kvalifikaci. Ve Velké pardubické ale skončil až sedmý.
Letos startoval ve dvou kvalifikacích a v obou skončil třetí.

plánovaného sobotního dostihového dne. První z dostihů startuje v 10:30 hodin,
samotná 130. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou
odstartuje v 16:40 hodin.
Mítink se bude konat bez diváků. Česká televize nabídne
už od 10:00 hod. přímý přenos na programu ČT Sport a
ve 14:45 hodin. se připojí i
program ČT1. Jubilejní 130.
Velká pardubická se Slavia
pojišťovnou se koná pod
záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Program neděle 11. října 2020
10.00 Slavnostní zahájení
10.30 Zlatá spona tříletých – cena holdingu BICZ
11.00 Křišťálový pohár města Pardubic
11.30 Cena společnosti STRABAG a.s. – Cena Laty
Brandisové
12.10 Stříbrná trofej – Cena pivovarů Staropramen
12.50 Cena Kudy z nudy – Cena ČASCH
13.30 Poplerův memoriál – Cena Radiožurnálu –
Cena Nadace pro rozvoj města Pardubic
14.10 Cena firmy Chládek a Tintěra,
Pardubice, a.s. – Cena Labe
14.55 Cena hejtmana Pardubického kraje
za podpory společnosti CHARVÁT Group s.r.o. –
Cena Vltavy
15.40 Pohár BICZ holding 2020
16.40 130. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou
(akce se koná pod záštitou ministra zemědělství
Miroslava Tomana)
17.00 Slavnostní dekorování
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V neděli se v Pardubicích
poběží 130. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou.

