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Theophila pojede žokej Jan Odložil

ČENDA do sedla!

Dostal klíčky od závodního speciálu a čeká ho životní šance.
Osmadvacetiletý žokej Jan Odložil, přezdívaný Čenda, pojede
v nedělní Velké pardubické obhájce vítězství Theophila,v jehož
sedle vystřídá zraněného Josefa Bartoše. „Lepší volbu
nemám,“ je přesvědčen stájový principál Josef Váňa.
MARTIN HAŠEK,
PETR MALÍK

SERIÁL SPORTU
K VELKÉ PARDUBICKÉ

PRAHA – Jako by mu najednou začala svítit šťastná hvězda. Janu Odložilovi trvalo celé
desetiletí, než se výrazně prosadil. Vloni ale konečně dosáhl
na své padesáté vítězství a titul
žokeje. Letos koncem léta vyhrál
se Sottoventem v kvaliﬁkaci
na Velkou pardubickou svůj
první dostih první kategorie.
A v neděli ho čeká jasný vrchol
dosavadní kariéry. Ve Velké si
sedne na Theophila, loňského
šampiona a jednoho z hlavních
favoritů i letošního dostihu.
„Určitě je to pro mě šance, děkuju moc celému týmu a panu
Váňovi, že mi dali příležitost.
Udělám všechno, abychom podali co nejlepší výsledek,“ říká
Odložil. „Je to mediální záležitost, ale pro mě je to dostih
jako každý jiný. Samozřejmě,
těším se hodně. Je to sledované, poběží nejlepší koně v Česku. Věřím, že jsme oba perfektně připraveni. Těším se na to.“
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Místo v sedle šampiona se
uvolnilo kvůli nešťastné nehodě
jeho pravidelného jezdce Josefa
Bartoše, který před deseti dny
sice s L´Estranem vyhrál prestižní Gran Premio v Meranu, ale
pak se zranil, když napodoboval
vítězný skok ze sedla Frankieho
Dettoriho. Váňa tak musel hledat náhradu. Díval se i do zahraničí, ale nakonec se musel
spolehnout na české kádry.
„Všichni zahraniční vybouchli, a on už s Theophilem jeden
dostih vyhrál. Aspoň ho trochu znám, už na něm seděl,“
vysvětloval Váňa, proč zvolil
Odložila. „Je to skromný, normální kluk. V dostihu je ale
průbojný. Určitě je u nás v první pětce.“
Na Theophilovi Odložil vloni v srpnu odjel Cenu Peruána,
v níž se hnědák vracel po jarních
zdravotních problémech. V cíli
spolu slavili vítězství a jezdec
si pochvaloval: „Je to super
kůň, zná to tady, perfektně jsem se svezl.“
Odložil už počítá
třináctou sezonu
kariéry, i když
v osmadvaceti
patří k mladší
generaci překážkových
jezdců. Dlouho
se nemohl pořádně prosadit, pomohla mu ale
spolupráce
s trenérem
Antonínem Novákem v Malé
Morávce.
Právě na tomhle místě se
přitom životní
cesta Josefa Váni
deﬁnitivně překlopila ke koním. Kon-

cem sedmdesátých let po období, kdy pomáhal stavět vysílač
na Pradědu či pracoval jako vlekař, se tehdy při vyjížďce na kole
zastavil na Novákově statku, pro
obveselení narozeninových hostů si sedl na koně a brzy už jezdil
v nově založeném jezdeckém oddílu ve Světlé Hoře.
„V Malé Morávce jsem pracoval pět roků. O Váňovi tam lidi
vědí, ten kraj s ním žije pořád,“
usmál se Odložil, kterému
v dostihovém prostředí nikdo
neřekne jinak než Čenda. „To
už mám dlouho, to mi začala
říkat sestřenice, od té doby mi
tak říkali všeci. Tak jsem se
toho chytnul,“ vysvětluje.
Velkou pardubickou jel Odložil už třikrát, v roce 2016 doběhl
s Ter Millem
šestý, v dalších
dvou letech se
s ním do cíle
nedostal. Vloni
měl startovat
na Templářovi,
den před dostihem se ale zranil.
Theophilos má
za sebou letos jen
dva
starty.
V červenci
po přesvědčivém výkonu vyhrál první
kvaliﬁkaci
pro Velkou pardubickou.
O měsíc
později
při třetí
kvalifikaci doplatil
na pomalé
tempo,
navíc ztratil
podkovu a doběhl
čtvrtý. „Je pěkně
připravený, skáče
parádně všecko.
Bylo to pro mě
krásné svezení,“
vylíčil
Odložil
svoje dojmy z pracovní jízdy. „Doufám, že bude ve Velké
v pořádku a v pohodě
a budeme mít pěkný dostih.“

JAN ODLOŽIL

se s Theophilem
již seznámil.
Loni v srpnu
spolu zvítězili
v ceně Peruána
na 5200 metrů.
Proč by si triumf
nemohli zopakovat
i ve Velké?
FOTO:
GALOPP REPORTER

Tisíc ku jedné! Napakuje All Scater sázkaře?
KVĚTOSLAV ŠIMEK
Tisíc ku jedné! Takový kurz
byl vypsaný na vítězství desetiletého All Scatera ve Velké
pardubické steeplechase se
Slavia pojišťovnou. „Počítám,
že s tímto kurzem nebudeme
k přehlédnutí,“ glosoval suše
spolumajitel hnědáka Stanislav Mikule. „Jsme vyloženě
rodinný tým, ale nemyslím si,
že bychom měli udělat nějakou absolutní ostudu.“
CHROUSTOV – Není to překlep? Historie Velké pardubické
pamatuje překvapivé vítěze, například Orphee des Blins udělala
při svém premiérovém triumfu
sázkařům radost kurzem 55:1.
Ale 1000:1?

„Tisícovka tam opravdu byla,
hned jsem si to printscreenem
zkopíroval,“ bere věc s nadhledem Stanislav Mikule ze Žďáru
nad Sázavou, který koně společně s trenérkou Janou Řezáčovou vlastní. „Ale pozor, kurz už
nám padá, v pondělí jsme byli
na 750:1...“ Sám si na divoký
kurz nevsadil. Z pověrčivosti.
„Co jsem kdy vsadil, dopadlo neslavně. Kamarádi už mi dokonce
říkají, když si chtějí sami vsadit,
ať to dám na druhého koně, největšího protivníka. Aby oni měli
jistotu.“
Že by v neděli držel v ruce
sedmnáct sázek na všechny
soupeře All Scatera, to Mikule
odmítá. „To ne, kdybych zavařil všem, mohlo by se to obrátit
proti mně. Se štěstím je lepší si

nezahrávat. Pro nás je to úžasná
příležitost. Je zřejmé, že nemáme ambici vyhrát. Naším cílem
je získat zkušenosti.“
All Scater s Veronikou Škvařilovou-Řezáčovou splnili čtvrtou
kvaliﬁkaci na konci srpna. Doběhli desátí z jedenácti. V žilách
All Scatera sice koluje krev vynikajícího Glowinga, vítěze české
Trojkoruny z roku 1996, ale on
sám ještě nevyhrál jediný dostih.
Na dotacích vydělal všeho všudy
34 500 korun, když byl před čtyřmi lety dvakrát druhý. Dvakrát
běžel Cenu Vltavy. V roce 2016 ji
po hromadném pádu na Francouzském skoku nedokončil,
o dva roky později byl sedmý.
„Kromě Taxisu má všechny
překážky zvládnuté,“ říká Mikule. „Podle kurzu to sice vypadá

STANISLAV
MIKULE

„Podle kurzu to sice
vypadá jako absolutně
šílený nápad,
ale myslím, že trenérka
i jezdkyně dobře ví,
co dělají.“
spolumajitel All Scatera
o kurzu 1000:1

jako absolutně šílený nápad, ale
myslím, že trenérka i jezdkyně
dobře vědí, co dělají. All Scater
je pro ně rodinné zvíře, rozhodně by ho nepustily do podniku,
který by byl riskantní.“
To potvrzuje i trenérka Jana
Řezáčová, která koně připravuje
v rodinné stáji v Chroustově. Kromě manžela, bývalého překážkového jezdce, v ní pracuje i dcera
Veronika. Ve Velké bude mít premiéru. Čtyřiadvacetiletá jezdkyně absolvovala nad překážkami
152 dostihů, sedmkrát vyhrála.
„Verča sice pojede Velkou poprvé, ale bezesporu na to má,“
říká Jana Řezáčová. „Má přehled, styl a se Scaterem si rozumí. Je trošku speciﬁcký na ježdění, hodně jemný kůň, nesmí
se mu do toho moc zasahovat,

spíš mu vyhovět. To Veronika
umí.“
Trenérka a máma přiznává,
že nervózní pochopitelně bude.
Jako před každým dostihem.
Jedna půlce srdce plesá radostí
nad tím, co už se dcera naučila,
a druhá půlka srdce je sevřená
strachy. „Nervy mám od té doby,
kdy si tuhle cestu zvolila.“
Také All Scater může podle
Jany Řezáčové těžký dostih
zvládnout se ctí. „Důstojně
přejít, důstojně dokončit, takové jsou naše ambice,“ říká trenérka. „Scatera máme od jeho
pěti let, kdy jsme ho kupovali
od chovatele pana Valáška s tím,
že by měl být do dlouhých dostihů. Dobrý skokan, vytrvalec,
má pěkný závěr. Ale potřeboval
dozrát.“

