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Ve hře je boj o obhajobu

Startující ve 130. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou,

Neděle 11. října 2020, 16.40 hodin, 6900 metrů, 31 překážek, přímý přenos ČT 1 a ČT sport

PŘIPRAVIL PETR MALÍK

1 All Scater

2 Lodgian Whistle

3 Hegnus

4 Bugsie Malone

5 Catch Life

6 Casper

7 Mazhilis

8 Sottovento

9 Dulcar de Sivola

10letý hnědák valach,
j. Veronika Škvařilová,
trenérka Jana Řezáčová,
DS Řezáčová-Mikule
kurz na vítězství

7letý ryzák valach,
žokej Jaroslav Myška,
trenérka Štěpánka
Myšková, Stáj Jeso,
kurz na vítězství

12letý hnědák valach,
žokej Lukáš Matuský,
trenér Radek Holčák,
Stáj Ševců
kurz na vítězství

10letý hnědák valach,
jezdec Adam Čmiel,
trenér Radek Holčák,
AGA-Vlachovice
kurz na vítězství

12letý ryzák valach,
žokej Niklas Lovén,
trenér Radim Bodlák,
Vikorie UH
kurz na vítězství

8letý hnědák valach,
žokej Sertaš Ferhanov,
trenér Čestmír Olehla,
DS Pegas
kurz na vítězství

11letý hnědák valach,
žokej Jiří Kousek,
trenér Josef Váňa st.,
Köi Dent
kurz na vítězství

8letý hnědák valach,
žokej Jan Kratochvíl,
trenér Josef Váňa st.,
Statek Chyše
kurz na vítězství

7letý hnědák valach,
jezdec Josef Borč,
trenér Stanislav Kovář,
DiJana Dobšice
kurz na vítězství

700:1

7,77:1

5,5:1

All Scater se do Velké pardubické
dostal posledním místem v závěrečné,
čtvrté kvaliﬁkaci. Už tam nastupoval jako outsider a tuto roli bude mít
i dnes. Zatím ve své kariéře absolvoval 17 startů a jen dvakrát se dokázal
umístit, skončil druhý, ale to se psal
rok 2016. Realizační tým si plní svůj
sen. Překonání libovolného ze soupeřů
bude úspěch.

Zkušený žokej stále čeká na vítězství
ve VP a Lodgian Whistle by mu sen
mohl splnit. Jako mladší dokázal vyhrát ve Francii, v dalších tamních dostizích se neztratil. Loni vyhrál Cenu
Labe, předzkoušku VP, letos vyhrál
třetí kvaliﬁkaci. Celkem má na kontě
6 překážkových vítězství. Na „tabuli“
mezi prvními pěti by neměl chybět,
realizační tým už několikrát ukázal, že
koně umí připravit na minutu přesně.

Velký talent, kterého brzdily zdravotní
trable. VP zvládl už dvakrát, v roce
2016 byl pátý a o dva roky později
druhý. Během své kariéry dvakrát vyhrál kvaliﬁkaci, v roce 2015 také Cenu
Labe. Letos absolvoval jediný start,
těsně prohrál s Theophilem v první
kvaliﬁkaci. Zkušený trenér ho připraví
perfektně, a tak by měl zcela jistě
bojovat o vítězství. Lukáš Matuský
absolvuje s Hegnusem první start.

10 Stretton

11 Mahony

10letý hnědák valach,
žokej Marek Stromský,
trenér Stanislav Popelka,
Nýznerov
kurz na vítězství

8letý hnědák valach
žokej Hakim Tabet,
trenér Stanislav Popelka,
Quartis-Zámecký Vrch
kurz na vítězství

10:1

Jeden z favoritů. Překážkových dostihů
absolvoval 25, všechny dokončil a jen
jednou nebyl mezi nejlepšími pěti. VP
už absolvoval dvakrát. V roce 2018 byl
třetí a loni druhý. Stanislav Popelka
patří k top trenérům, před pěti lety
proběhl cílem první Nikas, který byl
následně diskvaliﬁkován pro doping.
Marek Stromský je zkušeným žokejem,
a pokud se mu podaří prolomit prokletí
Velké, může z toho být příčka nejvyšší.

55:1

Ostřílený překážkový kůň, který byl
na startu Velké pardubické už v loňském roce, ale pro pád nedokončil.
Před dvěma roky vyhrál Cenu Labe,
přípravný dostih na Velkou. Letos se
na dostihové dráze představil dvakrát,
v první kvaliﬁkaci byl pátý a čtvrtou
nedokončil. Otázkou je jezdec, Hakim
Tabet bude v Pardubicích startovat
poprvé, a tak bude záležet, jak se
vyrovná s místními speciﬁky.

65:1

45:1

T

rpělivou péčí, laskavým
slovem i melodickými
písničkami pomohla dostihová trenérka PAVLA VÁŇOVÁ
vytvořit koňskou osobnost šampiona Velké pardubické. A Theophilos jí to vrací. „Je rok od roku lepší,“ usmívá se Váňová, když mluví
o koni, kterého zahrnuje láskou
i hity svého hrdiny Karla Gotta.
Dříve byl Theophilos hodně
zlobivý kůň, co mu dal poslední rok?
„Chová se pořád stejně, jako
normální kůň. Žádná práce navíc
s ním není. Já bych o něm jako
o bláznovi už vůbec nemluvila.
Mohli bychom hodit za hlavu, co
bylo. Hodně lidí se mě na to ptá,
ale už není o čem mluvit. Už je
normální.“
Je pravda, že když za Theophilem nedávno přijela návštěva
členů Dostihového klubu
iSport.cz, vypadal, že si pozornosti vyloženě užívá…
„Určitě, Pepa Bartoš mluvil
o tom, jestli Theovi pomůže, že
na přehlídce nebudou žádní diváci. Říkal, že jo, že bude asi klidnější.
Já mám obavy, že mu lidi budou
chybět. Že si bude myslet, že jde
na procházku. Mám obavy, že se
bude divit, co se děje, že lidi nebu-

rácí, že v paddocku nikdo nebude.
Že si řekne: To nejsou žádné dostihy! Uvidíme, je to zvláštní situace.
Nevím, na co se máme těšit. Možná to pro něho bude velká výhoda,
že bude klid. Ale myslím, že bude
vykulený, že tam nikdo není.“
Jak na vás Theophilos před
Velkou pardubickou působí?
„Bombasticky… Škoda, že mu
není o pět let míň, ale čas nikdo
nezastaví.Vypadá monumentálně,
přijdu do stáje a řehtá. Přinesu mu
pytel mrkve a s manželem s ním
cvičíme ohýbání doleva, doprava. To je od starých koňařů. Když
se vám kůň hůř jezdí na levou,
na pravou ruku, tak mu strkáme
mrkvičku mezi nohy, z boku… To

22:1

7,77:1

45:1

Zkušený kůň, který toho má hodně
naběháno, už absolvoval 47 překážkových dostihů. Rok začal v Bratislavě,
v Pardubicích se představil v třetí
kvaliﬁkaci a doběhl druhý, o tři týdny
později skončil v kvaliﬁkaci čtvrtý,
a tak byl do dostihu dohlášen. Pokud
zopakuje výkony z kvaliﬁkací o nižší
dotace, může bojovat. Trenér Bodlák
a švédský žokej se znají, jsou podepsáni pod úspěchy klisny Delight My Fire.

Jediný polokrevník na startu, který se
ve své kariéře věnuje pouze překážkám, vyhrál v Itálii i ve Francii.
Drtivou většinu svých startů dokončil
na předních pozicích, letos byl šestý
v první kvaliﬁkaci a druhý na konci
srpna v dostihu na 5200 metrů. Čestmír Olehla ví, co kůň pro VP potřebuje,
Sertaš Ferhanov je ostříleným jezdcem, dotovaný doběh je v Casperových
silách, možná i o trochu více.

Jsou to už čtyři roky, co pod Janem
Kratochvílem vyhrál Gran premio
v Meranu. Na začátku loňského roku
změnil disciplínu a přestoupil na krosy. Pod Janem Kratcohvílem dokončil
na čtvrtém místě, letos se představil
třikrát, doběhl sedmý, pátý a ztratil
jezdce. Tím, že patří do stáje Josefa
Váni, musí se s ním počítat. Výhodou
je přítomnost Jiřího Kouska v sedle,
neboť s Velkou má bohaté zkušenosti.

Kometa letošní sezony, rozběhal se
třetím místem, ve druhé kvaliﬁkaci
byl druhý a čtvrtou pod Janem Odložilem vyhrál. Loni byl třetí v Ceně Labe.
Zejména výsledky z kvaliﬁkací a také
fakt, že si ho vybral stájový jezdec
Jan Kratochvíl, napovídají, že ambice
v dostihu nejsou malé. Během své
kariéry třikrát vyhrál. Jednoznačně
kandidát na umístění mezi prvními
třemi.

V České republice už je třetím rokem,
Josef Borč je jeho stálým jezdcem.
Loni dokončili VP na devátém místě.
Letos se představili jen jednou v první
kvaliﬁkaci, kde obsadili překvapivě
čtvrté místo. V českém tréninku absolvoval celkem devět startů a maximem
jsou dvě druhá místa. Stanislav Kovář
v minulosti připravoval Ribelina,
a tak ví, co Velká potřebuje, ale měl by
doběhnut na konci první desítky.

12 Ribelino

13 Vandual

14 Player

15 Theophilos

16 No Time To Lose

17 Tzigane du Berlais

18 Talent

12letý hnědák valach,
žokej Thomas Boyer,
trenér Luboš Urbánek,
Lokotrans
kurz na vítězství

12letý ryzák,
žokej Romain Julliot,
trenér Marián Štangel,
VADUAL (Slovensko)
kurz na vítězství

8letý ryzák valach,
žokej Marcel Novák,
trenérka Lenka Kvapilová,
Nýznerov
kurz na vítězství

10letý hnědák valach,
žokej Jan Odložil,
trenér Josef Váňa st.,
Dostihový klub iSport-Váňa
kurz na vítězství

11letý hnědák valach,
jezdec Jakub Kocman,
trenér Josef Váňa st.,
DS Paragan
kurz na vítězství

9letý hnědák valach,
žokej Jan Faltejsek,
trenér Pavel Tůma,
DS Dr. Charvát
kurz na vítězství

9letý ryzák valach,
žokej Martin Liška,
trenérka Hana Kabelková,
DS Kabelkovi
kurz na vítězství

100:1

Vítěz Velké pardubické 2015. Od té
doby absolvoval 16 dostihů, šest
nedokončil a jen třikrát doběhl mezi
prvními pěti. Letos se představil dvakrát, v první kvaliﬁkaci byl jedenáctý
a v té čtvrté pátý. Jeho letošním parťákem je Thomas Boyer. Na startu Velké
pardubické bude počtvrté, ale velké
šance na úspěch nemá. Jednociferné
umístění bude úspěch stejně jako
dokončení dostihu.

22:1

V minulosti býval velmi dobrým
rovinovým koněm, postupně přešel
na skoky, kde je spolehlivý. Velkou
pardubickou absolvoval dvakrát
a vždy skončil osmý. Letos se představil dvakrát, v úvodní kvaliﬁkaci
byl osmý a v závěrečné druhý. V sedle
bude mít zkušeného francouzského
jezdce, který krosové dostihy zná,
a tak z toho může být boj o nižší dotované pozice.

20:1

Na start Velké pardubické se postaví
podruhé, loni nedokončil. Letos startoval v první kvaliﬁkaci, kde doběhl
na třetím místě, na konci srpna se
představil v jednom z rámcových dostihů, kde ﬁnišoval na druhém místě.
Výhodou je ostřílený jezdec bez bázně
a hany. Kandidát na nižší dotovaný
doběh, 6. nebo 7. místo.

je jako u lidí, když vám terapeut
ukáže, jak se máte ohýbat. Koně
na mrkve dávají. Za mrkví by se
otočili o sto osmdesát stupňů.“
Je o vás známo, že Theophilovi často zpíváte, co frčelo před
letošní Velkou pardubickou?
„Řekla jsem si, že mu už nebudu
zpívat Stokrát chválím čas a zpívám mu To stárnutí zrádné, to taky
od Káji miluju. Aby se nebál toho
stárnutí…“
Pro vás mistr Karel Gott znamenal hodně, jak jste prožívala nedávné první výročí jeho
odchodu?
„Bylo mi smutno, zase jsem si
zapálila svíčku.Vzpomínám na něj
s láskou. Nic víc nemůžeme, buď-

me rádi, že jsme živí, zdraví, uvidíme, co bude dál. Jsem ráda, že
se Velká pardubická odběhne, ať
třeba bez diváků.“
Co jste říkala na vynucenou
změnu v Theophilově sedle,
v němž bude místo zraněného
Josefa Bartoše žokej Jan Odložil, přezdívaný Čenda?
„Bohužel, patří to k tomu. Ale já
neříkám bohužel. Čenda už s ním
jel a odvedl dobrou práci. Řekli
jsme si, že je jednou z nejlepších
variant. Nevím, co bychom bez
něj dělali. Do poslední chvíle se
může stát cokoliv, to je, holt, život.
Věřím, že Čenda je nadšený, že ho
jezdí, snad to kluci spolu zvládnou.
Možná bych se před pěti lety bála
mladého kluka, ale dneska ne.
Čenda je vyzkoušený.“
Jak kůň bere, když na něm
místo jeho stálého žokeje sedí
někdo jiný?
„To není problém. My se na něm
s manželem střídáme. Každý
na tom sedí stejně, věřím, že to
bude úplně v pohodě.Opravdu není
třeba z Thea dělat blázna, je to naprosto normální kůň.“
Co vzkážete členům nejpočetnějšího syndikátu v zemi,
který sdružuje Dostihový klub
iSport.cz?
„Syndikátníkům přeju, ať drží
palce. Držme si všichni pěsti, ať to
dobře dopadne!“

Neděle členů Dostihového klubu iSport.cz
„Nedělní Velkou pardubickou budeme
s kolegyní sledovat z pohodlí mého
obýváku. V plánu máme společný
oběd, následně nachystat menší občerstvení na celé dostihové odpoledne.
Doufáme i v oslavu vítězství, a proto
jsme si v pondělí vzali dovolenou!“
Zuzana Vernerová
„V neděli od deseti hodin budu ,přikovaná, u TV, při Velké budu mít takové
to ,šimrání v břiše,‘ zrychlený pulz
a zvýšený tlak. Po doběhu budu muset
zrelaxovat - sednout na kolo nebo se jít
alespoň projít ven...“
Ivana Dolejšová
„Velkou Pardubickou celý život, již
,od komunistů‘, sledujeme pravidelně
v televizi... Vloni tedy poprvé VE STOJE a s frenetickým křikem.“
Manželé Tichých
„Na Velkou pardubickou jsme si vzali
volno, koupili novou obří televizi a budeme fandit do roztrhání těla. Ať už to
dopadne, jak chce, Teoušek je náš!!!!“
Iveta Menšíková
„Velkou pardubickou budeme sledovat
kolektivně (samozřejmě nepřekročíme
státem povolený počet osob!) a budeme v jednom obýváku tři týmy: Theo
tým, Sottovento tým a No Time To Lose
tým. A pak si asi roztrháme občanky
a vydrápeme oči, protože tři vyhrát
nemohou. :-)“
Kateřina Mrázová

5:1

„Po dlouhých letech budu zase sledovat Velkou u televize. Bude to sice
pohodlnější, než na závodišti, ale
,něco‘ tomu bude chybět... Nervózní
budu ale určitě stejně, jako kdybych
byla na místě.“
Petra Měšťanová

„Řízky se napečou už v sobotu, ty se
dají jíst i studené. Bublinky se chladí
v dostatečném množství... A teď už jen
držet palce, aby to klaplo a opět jsme
slyšeli řev Marka Svačiny „Theophilos
vyhraje“.“
Olga Růžičková, Josef Hartan

7,77:1

Další z vítězů Velké pardubické,
prosadil se v roce 2018. Od té doby
se mu příliš nedaří. Při loňské Velké
pardubické skončil na Velkém Tasixově příkopu, letos startoval pouze
v závěrečné kvaliﬁkaci, kde skončil
šestý. Spíš mu svědčí měkčí poklad
a také poslední výsledky nejsou příliš
přesvědčivé. Výhodou je přítomnost
velmi zkušeného jezdce v sedle, spíš
kandidát na nižší dotovaná umístění.
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Taková je částka v korunách,
o kterou budou bojovat účastníci
130. Velké pardubické
se Slavia pojišťovnou.
Majitel vítězného koně si připíše
na účet 1 200 000 korun.
Celková dotace
START
se v posledních
letech rozděluje
mezi sedm
nejrychlejších
1
koní v cíli.
29
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1 živý plot
2 živý plot s příkopem

6 Popkovický příkop
7 francouzský skok
8 9

malé zahrádky

tip

15
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24

26
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30

25
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Překážky

25:1

Příslušník širší tuzemské krosové
špičky. V letech 2018 a 2019 vyhrál
dva kvaliﬁkační dostihy. Loni byl
na startu VP a bral sedmé místo. Letos
se stal jeho stálým partnerem žokej
Martin Liška a představil se ve dvou
kvaliﬁkacích, třetí a čtvrté. V obou
bral třetí místo. Z dvaceti kariérních
překážkových startů vyhrál šest, dnes
odpoledne by měl bojovat o umístění
mezi nejlepšími pěti.

3 000 000

„Ti hadruhubní zakazovači srocování by si mohli uvědomit, že koňáka
zvyklého jezdit rychleji než většina
lidí jede autem, sedět na svéhlavé
věci desetkrát těžší než je on sám
a skákat přes překážky, které by
pěšák ani nepřelezl, opravdu nevyděsí nějaká mrňavá chlupatá kulička
způsobující chřipečku.“
Roman Procházka
„Velkou pardubickou si nikdy nenechám ujít. Všichni v mém okolí vědí,
že v tento posvátný den mě nesmí
nijak rušit. Pár dní před dostihem
si vždy prohlédnu startovní listinu
a sám pro sebe si tipnu, kdo by asi tak
mohl zvítězit. Pak už se jen pohodlně
usadím k televizi, sleduju tu úžasnou
podívanou a hlavně si přeji, aby všichni ve zdraví dojeli.“
Tomáš Kolbaba

17:1

Vítěz VP 2017, kdy se běželo na velmi
těžkém podkladu. Letos se nedá čekat
tak měkko, proto i šance čtvrtého
ze svěřenců Josefa Váni nejsou tak
vysoké. V tomto roce se představil třikrát, dvakrát na distanci 3300 metrů,
jednou byl třetí a jednou nedokončil.
Start si zajistil ve třetí kvaliﬁkaci.
V sedle zažije návrat do Velké jezdec
Jakub Kocman, naposledy startoval
před pěti lety. Střed pole.

Obhájce vítězství. Josefa Bartoše střídá v sedle Jan Odložil, který s Theophilem startoval už loni v srpnu. Letos
vyhrál úvodní kvaliﬁkaci, v té třetí
předvedl nejistý výkon a skončil čtvrtý. Vrací se mu „beránky”, s kterými by
se měl lépe soustředit. Za poslední tři
roky byl jednou zadržen, jinak vždy
doběhl mezi nejlepšími. Zkušeností
má dost, při dobrém průběhu by neměl mezi nejlepšími chybět.

Theo už není žádný blázen
MARTIN HAŠEK

25:1

Tréninkový partner Hegnuse, který
je v českém tréninku dva roky. Loni
startoval v Meranu v Gran premiu
a skončil šestý. Od letošního roku se
věnuje krosům, v první kvaliﬁkaci
byl devátý a čtvrtou nedokončil. Už
jezdecké obsazení ukazuje, kdo by
měl být z dvojice Radka Holčáka lepší.
Kandidát doběhu ve středu pole, který
může zabojovat o nižší dotaci při
ideálním průběhu.

12 živý plot - seskok
13
7 živý plot
14 Poplerův skok
15 drop

3 malý vodní příkop

10 anglický skok

4 Taxisův příkop

10a prodloužený Taxisův příkop 16 kamenná zeď

5 irská lavice

11 živý plot s příkopem

17 hadí příkop

18

velký vodní příkop

25 velký anglický skok

19

malý Taxisův příkop

26 suchý příkop

velké zahrádky

27 Havlův skok

20 21

22 suchý příkop (za lesem)

28 steeplechase překážky

23 proutěná překážka

29 steeplechase překážky

24 živý plot

30 steeplechase překážky

Podle papírových předpokladů by měl o vítězství
bojovat kvartet Hegnus,
Sottovento, Stretton
a Theophilos. Druhý sled,
který může zatopit nejlepším, ale spíš by měli
bojovat o nižší dotovaná
místa (páté až sedmé),
tvoří Lodgian Whistle,
Casper, Vandual, Player,
Tzigane du Berlais a Talent. Úspěch ostatních by
byl velkým překvapením.
Tip Sportu: Sottovento
– Stretton – Theophilos –
Hegnus – Casper

Startovní listina
rámcových
dostihů
10.30 – 1. dostih, Zlatá spona tříletých (proutěné překážky na 3200
metrů, 150 000 Kč): 1 JACQUELINE
(ž. Tůma), 2 CARILLO (Vyhnálek),
3 SHEHREZADA (am. Altenburger),
4 DARK SUN (ž. Ferhanov), 5 SHOW
ME THE MONEY (ž. Složil ml.),
6 GIORGIONE (Velek), 7 RONCAL
(ž. Faltejsek), ČÁRYJAPE (ž. Matuský).
11.00 – 2. dostih, Křišťáloý pohár
města Pardubic (proutěné překážky na 3400 metrů, 200 000 Kč): 1
AZTEK (ž. Stromský), 2 WISE RULER
(ž. Matuský), 3 ANGKOR WAT
(ž. Kratochvíl), 4 SILVER SEAM
(ž. Kousek), 5 AU PIED LEVE (Kocman), 6 GODFREY (Vyhnálek),
7 RAVIELLA (ž. Odložil), 8 MR ZURU
(ž. Složil), 9 SAUL (Velek), 10 FIL
CONDUCTEUR (ž. Myška), 11 CHEMINÉE (ž. Faltejsek)
11.30 – 3. dostih, Cena společnosti
STRABAG a.s. – Cena Laty Brandisové (steeplechase cross country
na 4200 metrů, 150 Kč):
1 LIBUŠKA (am. Plšek ml.), 2 DALLINA
(ž. Ferhanov), 3 ROZINA (ž. Myška),
4 SAINT SHINE (Kocman), 5 CALINE
DE JUILLEY (ž. Julliot), 6 ALEGORIA
(ž. Faltejsek), 7 APAS ROCKA (ž. Stromský), 8 ENGELE (Velek).
12.10 – 4. dostih, Stříbrná trofej
– Cena pivovarů Staropramen (steeplechase cross country na 4400
metrů, Kč 150 000): 1 SKINS ROCK
(ž. Složil ml.), 2 WOTAN (ž. Matuský),
3 DRAGON (ž. Ferhanov), 4 DUSIGROSZ (ž. Kratochvíl), BUISENESS
SIVOLA (Borč), ANAKING (ž. Faltejsek), 7 MEDICIMAN (Čmiel).
12.50 – 5. dostih, Cena Kudy z nudy
– Cena ČASCH (steeplechase
cross country na 4200 metrů, Kč
150 000): 1 HAMIS (ž. Odložil),
2 ZAFIRO (ž. Myška), 3 ZTRACENKA
(ž. Stromský), 4 LA CORAL (ž. Novák), 5 CHELMSFORD (ž. Kratochvíl),
6 NIKEANDNEMESIS (Čmiel), 7 MOHAN (ž. Liška), 8 SALUS (Kocman),
9 DUNDEE (ž. Složil ml.).
13.30 – 6. dostih, Poplerův memoriál – Cena Radiožurnálu – Cena
Nadace pro rozvoj města Pardubic
(steeplechase cross country
na 3300 metrů, Kč 200 000):
1 LAD IN (ž. Složil ml.), 2 CHRYSTAL
CROSS (ž. Myška), 3 TIARA MAN
(ž. Lovén), 4 ALBE BLACK (Čmiel),
5 GARFIELD (Sloup), 6 USOCKEM
(ž. Ferhanov), 7 MEDIC (Kocman),
8 DAJUKA (ž. Matuský).
14.10 – 7. dostih, Cena ﬁrmy Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. – Cena
Labe (steeplechase cross country
na 5200 metrů, Kč 400 000):
1 KAISERWALZER (ž. Složil ml.),
2 DECORUS (ž. Liška), 3 IMPHAL
(ž. Tabet), 4 ZATARO (Vyhnálek),
5 EVŽEN (ž. Myška), 6 PARIS EIFFEL
(ž. Cagáň), 7 STRING (ž. Matuský),
8 LOMBARGINI (ž. Faltejsek),
9 DIRECT LAGRANGE (Čmiel),
10 CAYRAS STAR (Borč), 11 SWEET
RED WINE (ž. Odložil), 12 SACAMIRO
(ž. Tůma).
14.55 – 8. dostih, Cena hejtmana
Pardubického kraje – Cena Vltavy
(steeplechase cross country
na 4500 metrů, 300 000 Kč):
1 STAR (ž. Složil ml.), 2 SAINT JOSEPH (ž. Faltejsek), MR SPEX (ž. Boyer),
4 KIFAAYA (ž. Lovén), 5 BRIDGEUR
(ž. Myška), 6 MOULA (Velek), 7 BUONARROTI (ž. Kratochvíl), 8 SPEEDER
(ž. Odložil), 9 LAVERNO (ž. Novák),
10 APLLE´S KAMIKAZE (Čmiel),
11 NIKTIGER (Sloup), 12 MARCUS
AURELIUS (ž. Stromský), 13 MUSTAMIR (ž. Matuský).
15.40 – 9. dostih, Pohár BICZ holding
2020 (steeplechase cross country
na 4600 metrů, 90 000 Kč:
1 RONALDO KING (Čmiel), 2 ELIÁŠ
(am. Altenburger), 3 EMAGOUL
(ž. Myška), 4 PERSONAL COACH
(Sloup), 5 BOLERO DE L´ISLE (am.
Plšek ml.), 6 VALTZ (ž. Ferhanov),
7 ČMELÁK (ž. Tůma), 8 KÖNIG SAMUR (Kocman), 9 WOODY (Velek),
10 DEL REY (ž. Složil ml.), 11 MOBILIZATION (ž. Lovén), 12 NEW FINCH
(ž. Juillot), 13 KORNELIA (Vyhnálek),
14 STIGRIS (ž. Matuský), 15 EL QUINI
TIEP (Maksa), 16 SHENT (ž. Boyer),
17 MOTIV (ž. Odložil).

