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Mladíci míří
do Příbrami
s novými podpisy
PARDUBICE V tabulce Pardubicím
s devětačtyřiceti body patří sedmá
pozice a vzhledem k tomu, že fotbalisté Slavie včera ovládli MOL Cup,
jsou Východočeši tři body od pohárové Evropy. Tu totiž nově zajišťuje
i pátá příčka a právě k ní se mohou
výrazně přiblížit už v neděli, kdy
od 17 hodin v předposledním kole
letošního ročníku nastoupí na trávníku Starkovy Příbrami, která hraje
o záchranu. V patrech, kde se podle původních předpokladů měly
pohybovat Pardubice...
„Žijeme svůj sen. Je velmi příjemné sledovat, jak kluci hrají a jak si v
lize vedou. Věřili jsme jim, ale takovouhle jízdu jsme nečekali, to musím říct,“ uvedl pro MF DNES majitel FK Pardubice Vladimír Pitter.
Je vlastně úplně jedno, jestli jeho
klub nakonec skončí pátý, nebo devátý. Úspěch už je na světě a Východočeši pomalu začínají vzhlížet k
následujícím sezonám. Nové tříleté
smlouvy podepsali mladíci Petr
Kurka, Samuel Šimek a Vojtěch
Sychra. Všichni už mají za sebou
premiéru v nejvyšší soutěži a klub
by na nich v budoucnu rád stavěl.
„Jsme rádi, že jsme se dohodli na
prodloužení jejich působení u nás.
Všechno jsou to výborní hráči a věříme, že dříve či později se v našem
dresu zapojí do zápasů první ligy,“
uvedl pro klubový web sportovní
ředitel Vít Zavřel s tím, že klub prodloužil hostování další naději – Tomáši Kubartovi z mateřského Meteoru Tábor. — Marek Votke

Pardubická dostihová
premiéra bude s diváky

CHRUDIM Konečně prolomit dlouhou sérii sedmi zápasů bez vítězství. To je hlavní cíl chrudimských
fotbalistů pro zítřejší domácí střetnutí s Viktorií Žižkov, které začíná v
15 hodin Za Vodojemem.
„I přes minulé nezdary máme na
čem stavět, ale musíme začít dávat
góly, bez nich to prostě nepůjde,“
řekl jednoznačně pro klubový web
trenér Chrudimi Jaroslav Veselý.
Ve zmíněných sedmi zápasech totiž jeho tým dokázal vstřelit jen čtyři branky, z nichž pouze jedna na
trávníku Prostějova koncem dubna
zařídila bod za remízu 1:1. Jinak Východočeši počítají samé prohry, naposledy opět bez gólu 0:1 ve Vlašimi. Nevyhráli už přes měsíc.
„Ve Vlašimi jsme si vypili kalich
hořkosti až do dna. Náš výkon byl
jeden z nejlepších za poslední
dobu, na to se nedá říct nic, ale nejsme schopni dát gól. A to ani do
prázdné,“ litoval Veselý.
Chrudim se postupně ze sympatické páté příčky, která s šestatřiceti body patří právě zítřejšímu soupeři ze Žižkova, propadla až na aktuální osmé místo. (mvo)

Hokejbal

Jeleni vyzvou
pražskou Hostivař
Třetí zápas po květnovém restartu
nejvyšší hokejbalové soutěže čeká
zítra odpoledne na hráče letohradských Jelenů. Od 14 hodin změří ve
venkovním utkání síly s pražskou
Hostivaří. Zatímco Východočeši čekají na svou první výhru, když postupně podlehli dalšímu celku z
Prahy Kert Parku 2:8 a Plzni 2:4,
Hostivař bude usilovat o třetí zářez
v řadě. V „prvním“ duelu přehrála
Dobřany 6:2 a o týden později porazila doma Most 8:5. Celkem je ze
znovuzrozené soutěže odehráno
sedm utkání, Pražanům patří sedmá pozice (7 bodů), Letohrad je desátý se třemi body. (mvo)

a také Sicilian, který se narodil u
Františka Vocáska v Němčicích u
Pardubic. Pravdou ale je, že specializované disciplíny jako závod dostihových
sprinterů
nebo
steeplechase přes zelené skoky
oplývají jen omezeným počtem
koní, kteří se zaměřují výhradně na
tuto jedinou disciplínu, a moc takových koní není.

Bez žádného pozvolného startu, ale hned
boje o místa ve Velké
pardubické, a to za přítomnosti prvních diváků. Odložená pardubická premiéra nabízí nebývalou podívanou, i
když ji většina lidí
bude muset sledovat
v televizi. MF DNES našla 7 důvodů, proč si
sobotní dostihy nenechat ujít.

5.

Stanislava Králová
redaktorka MF DNES
PARDUBICE Ačkoli se zhruba 330
návštěvníků a stejný počet sponzorů ztratí v útrobách tribun, přítomnost diváků je první injekcí dostihovému dění. Český turf už potřebuje
odbrzdit. Zajímavostí, které dostihový fanoušek může v sobotu sledovat
na pardubickém závodišti, bude
hned několik. MF DNES vybrala sedmičku nejlákavějších.

1.
Přes měsíc
neuspěli. Zítra
je čeká Žižkov

Pardubický kraj

Za pasáží 1609, Pardubice
tel. 467 303 111, redpa@mfdnes.cz
Předplatné a distribuce: 225 555 522
predplatne@mafra.cz

Plejáda nejlepších – chybí
jen Hegnus
Hned první kvalifikační dostih přilákal na start pětici nejlepších loňských koní z Velké pardubické. Absentuje pouze vítěz loňské edice Hegnus. Trochu překvapivě začíná
hned zkraje sezony Tzigane Du Berlais. Valach naskakoval loni do dostihového rychlíku jako jeden z posledních, letos však trenér Pavel Tůma
změnil taktiku, a tak se s narostlým
náladovým hnědákem pokusí jeho
stálý žokej Jan Faltejsek kvalifikovat
hned zjara. Počítat se musí také s
předloňským vítězem Velké Theophilem, který loni první kvalifikační
klání vyhrál. Na startu nechybí
Player, Vandual, Talent ani Casper.
Přesně takhle proběhli při Velké
pardubické cílem.
Všichni zmiňovaní musí však skloňovat jméno benjamínka v této elitní překážkové společnosti Evžena,
který je specialistou na pardubické
závodiště a svými vítězstvími tady
vždy předvedl, proč se s ním musí v

Evžen Sedmiletého hnědáka připravuje v Kolesách u Kladrub nad Labem pro stáj Englicovi a Kulhánkovi Štěpánka
Myšková. Její manžel Jaroslav bude v sedle valacha i tentokrát. Foto: Hana Vytopilová

3.

sedmi letech naprosto vážně počítat. Ne nadarmo s ním jeho tým
manželů Myškových chce zamířit
do Velké pardubické, kde by měl zatápět těm nejlepším.

Kratochvíl v nové stáji
Je to největší jezdecký přestup. Ze
západu Čech od Josefa Váni se na
Moravu do Újezdu u Boskovic přestěhoval žokej Jan Kratochvíl. Nyní
bude hájit růžové barvy stáje Lokotrans Karla Jalového. A v několika
dostizích bude nastupovat proti koním, které ještě donedávna jezdil v
tréninku. Zatím se zdá, že se mu v
novém působišti daří, udržel sérii
osmi vítězství v Lysé nad Labem a
jistě se bude chtít předvést i v Pardubicích.

2.

Co ukážou synové legendární Registany?
Nepříliš často býval v posledních letech na pardubickém hipodromu vídaný žlutý dres s modrými náramky stáje Wrbna, pro niž klisna Registana dvakrát vyhrála Velkou pardubickou. V sobotu se na start postaví
dva její synové Reki a Regtime, které v Čechách trénuje Hana Kabelková.
Zatímco prvně jmenovaný a starší
valach bude v Pardubicích startovat
v devíti letech vůbec poprvé, neboť
je specialistou na dostihy ve Wroclavi, mladší, teprve čtyřletý a zároveň
poslední potomek slavné matky, se
při své dostihové premiéře v Pardubicích již představil. Bude zajímavé
sledovat, jak si synové tmavé hnědky povedou.
Dráha pro ně zcela jistě neznámou nebude, oba sem pravidelně z
nedalekého Vápenného Podola za-

4.
Gerroy Valacha barvy izabela trénuje Zdeno Koplík. Foto: M. Kvochová
jíždějí trénovat. Regtime míří do dostihu pro začínající proutěnkáře,
Reki se pak poměří například s
účastníkem Velké pardubické Strettonem, veteránem Mazhilisem
nebo nadějným Night Moonem.

Našlapáno
Jakkoli avizovali zástupci pořádajícího Dostihového spolku velký zájem
účastníků, takové počty pardubické
závodiště dlouho nepamatuje. V některých dostizích se objevuje i více
než 15 uchazečů.
Dva koně možná do Pardubic přicestují zbytečně. Pod čarou kvůli naplněné dvacetičlenné startovní listině budou vyčkávat loňský účastník
Velké pardubické All Scater, jehož
jela Veronika Škvařilová - Řezáčová,

Comeback
Na dostihovou dráhu v sobotu zamíří hned několik v minulosti úspěšných koní. Takřka po dvou letech se
vrací na dráhu veleúspěšná klisna
Dylanka. Svěřenkyně trenérky šampionky Heleny Vocáskové nepoznala v posledních sedmi startech porážku. Jak naváže po dvouleté pauze na skvěle rozjetou kariéru a zda
se jí podaří udržet úctyhodnou šňůru vítězství, zodpoví hned první dostih mítinku přes proutěné překážky. Mezi navrátilce, které stojí za to
sledovat, patří také Ned, vlastní odchovanec trenéra Jaroslava Pecháčka. Bělouš před zraněním absolvoval všechny starty v roce 2019 takzvaně za peníze.

6.

Kůň Zlatohřívák
Valacha Gerroye nelze přehlédnout. Na dostihových drahách běhají nejvýše dva koně barvy izabela.
Ačkoli jde o plemeno anglického plnokrevníka, matka Gerroye má v rodokmenu „žlutého“ hřebce Bourbona, který přenáší tuto barvu na své
potomky. Zajímavé však je, že starší
pravý bratr Gerroye izabelou není,
tam se prosadila rezavá barva otce
Darsalama.

7.

Premiéry
Říkají ji Ostružinka, ačkoli v dostihové „občance“ nese anglický překlad
– Black Berry. Je to první nákup
sponzora pardubického závodiště
BICZ a do tréninku tuto klisnu svěřili manželé Filovi Čestmíru Olehlovi.
Pětiletá tmavá hnědka podědila barvu po svém otci plemeníkovi Age of
Japovi. Na drahách bývala úspěšná i
její matka na Slovensku běhající Bystruška. Její dceru čeká v sobotu životní a zároveň překážkový debut.
Na dráze ponese její jezdec bílo-zlatý dres.

Ze západu na východ. Kratochvíl změnil stáj
PARDUBICE Spolu toho dokázali
moc. V roce 2017 nasedlal trenér Josef Váňa Janu Kratochvílovi valacha No Time To Lose a dvojice vyhrála Velkou pardubickou. O rok
dříve s Mazhilisem opanoval slavný
italský dostih Grand Premio. S dalšími koňmi trenérské centrály Váňových si pak podmanil úvodní májové vrcholy v Lysé nad Labem.
Po osmi letech však Kratochvíl
změnil působiště a kývl na nabídku
stáje Lokotrans. Z Karlovarska se
tak přestěhoval na východ do Újezdu u Boskovic.
„Odejít od pana Váni je v mé dostihové kariéře velký skok, ale já dostal nabídku od stáje Lokotrans
před Velkou pardubickou. Chci zkusit dělat stájovou jedničku jinde a
dokázat pro Lokotrans také nějaký
úspěch,“ říká v rozhovoru žokej
Jan Kratochvíl.

stihu. Pro Lokotrans pak pojedu ještě další dva koně.

Přesun Kratochvíl je nyní překážkovou jedničkou stáje Lokotrans patřící
Karlu Jalovému. V sobotu pojede tři jeho koně. Foto: archiv J. Kratochvíla

Trénuje se jinak na západě Čech
a jinak na Moravě?
Újezd u Boskovic je nová moderní
centrála. S trenérem Lubošem Urbánkem si bezvadně rozumíme, zatím nám všechno funguje a vyhráváme. Všude se trénuje jinak, ale důležitý je ten konec, jak dopadne dostih.

Jak se vám pracuje pod novým
trenérem?
S Lubošem Urbánkem se známe deset let. On pracoval jako asistent trenéra u Václava Luky mladšího, já
tam byl jako pracovní začínající jezdec. On je hodně pečlivý, na všechno má systém, vše má dopředu naplánované.

Mr Spex je specialista na pardubické překážky.
Ano, běhá tu od 4 let, kdy tady vyhrál kros. O rok později tady zvítězil při mítinku Velké pardubické dostih pro 5leté koně. Loni byl pátý v
Ceně Vltavy. Je to vytrvalec, s
distancí problém nebude. V tréninku plní, co od něj chceme.

Forma ve vaší stáji je, což dokazují vaše zahraniční výjezdy i
úspěchy v Lysé. Jaké koně přivezete na pardubickou dostihovou
premiéru?
Hned v první kvalifikaci na Velkou
pardubickou se představíme s Mr
Spexem, s nímž bychom se letos
rádi postavili na start slavného do-

Jak se díváte na plánované úpravy Taxisova příkopu?
Myslím, že prestiž Velké tím nijak
neutrpí. Zásadní je, aby nedocházelo k takovým zraněním, i když úplně vyloučit je nemůžete nikdy. Z pohledu jezdce se nic nezmění. Ten
skok pořád musíte absolvovat a doletět stejně daleko.
Pojďme k vaší nevídané šňůře
osmi vítězství na závodišti v
Lysé nad Labem. Tam jste Váňovcům vyfoukl vítězství v Prvomájové steeplechase. Předcházelo
tomuto souboji nějaké hecování?
Ani ne. Vyšly nějaké články Aeneas
versus Kratochvíl. Soustředil jsem
se na náš výkon. Seděl jsem na klis-

ně, která ještě neukazovala takové
výsledky, ale v práci chodila moc
dobře. To bylo důležité pro celou
stáj.
Neříkejte, že v dostihu nebyla z
vaší strany chuť extrémně se
předvést. A šlo vám o dlouhou
nepřerušenou šňůru vítězství.
Série vítězství a moje domácí premiéra na jiných koních než pana Váni
to nabízely, ale neupínal jsem se k
tomu. Jednou ta šňůra stejně skončí. Aeneas neměl úplně dobrý průběh dostihu a v cíli nás nestihl.
Dokud prý budete jezdit, tak v
Lysé Prvomájovou neprohrajete.
Pravdou je, že od té doby, co ji jezdím, jsem ji nedokázal prohrát. Je
to až úsměvné, ale jsem za to rád.
V čem to je, že se vám v tomhle
malém, v lese ukrytém závodišti
tak daří?
Já to ani přesně nedokážu vysvětlit.
Mně se tam jezdí moc dobře. Seděl
jsem vždycky na dobrých koních,
ale faktor pádu tam samozřejmě je.
Stejně se mi vždycky podařilo vyhrát, za což jsem samozřejmě moc
rád. — Stanislava Králová

