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Pardubický kraj

Váňa po restartu: Necítím
se tak starý, jak vypadám
Žokej Josef Váňa je
zpět. Po více než roce
a půl se v sobotu postavil na start hlavního
dostihu, kterým byla
druhá kvalifikace na
říjnovou 126. Velkou
pardubickou. S hnědákem Rabbit Hawk Wingem skončil sedmý.
Martin Švec
redaktor MF DNES
PARDUBICE Jeho syn postával v civilu a otce doprovodil až ke koni.
Nejspíše padlo i nějaké to doporučení, ovšem pak už Josef Váňa starší vyskočil na hřbet svého koně a
poprvé od Velké v roce 2014 poměřil síly s ostatními přímo na dráze.
„Pěkně jsem se svezl,“ popsal legendární žokej svůj jediný start během dostihového mítinku.
Kvalifikaci máte zdárně za sebou. Jel Rabbit podle představ?
U Haďáku (Hadí příkop) jsem mu
zkusil dát jednu bičem. Moc mi na
něj nereagoval. Věděl jsem ale
proč. Je po operaci a sedm týdnů v
tréninku. Chtěl jsem toho po něm

moc. Nechal jsem ho jenom doběhnout do cíle. Už na posledním klasickém skoku jsem to nechával úplně na něm, aby si ho přeskočil, neudělal chybu a abychom kvalifikaci
dojeli.

Nejlepší je, když už sedíte na koni.
Tlaky předtím jsou. Každý se na mě
dívá jako na starého hňupa, ale to
já odmítám. Necítím se tak starý,
jak vypadám. Když člověk, který
pracuje v mladém kolektivu, chodí
do práce s radostí a není naštvaný
už ráno, že do ní musí jít, tak se to
dá zvládnout. Dokud něco nebolí
tak, že to nejde, není s tím problém.

Jaké s ním máte další plány před
Velkou?
Teď si nechám operovat ruku a on
bude trénovat pilně dál, pokud nebude mít zdravotní problém. V
srpnu si tady může zajet ještě nějakých 5 200 metrů, pak poslední
kvalifikačku. Chtěl bych, aby dva
starty ještě měl. Myslím, že do budoucna je to kůň do Velké jako
hrom. Ještě zapracuje a uvidíte příští dostih. Na letošní Velkou by mohl
být kvalitně nachystaný. Uvidíme,
zda mi ho pan majitel půjčí.
Nebál jste se toho, že dostih nezvládnete v tom vedru fyzicky?
Jezdím každý den. Na rozdíl od
ostatních kluků i na kole a často v
pravé poledne, takže horko znám.
Není v tom problém.
Budete připraven i na start ve
Velké?
Do ní je spoustu času. Trénuji teprve měsíc. Čeká nás léto a plavání.
Nádhera. Dokonce se sem tam i zapotíme a nebudeme tak těžcí jako v
zimě, kdy jsem měl přes 70 kilo.
Bude pohoda.

Váš svěřenec Hipo Jape dlouho
kvalifikaci táhl. Záměrně?
Byl jsem tak domluvený s Jirkou (žokej Jiří Kousek), akorát jsem plánoval být po startu více za ním někde
kolem třetího čtvrtého místa. Měl
mě vodit, ale pak mě vystrašil, aby
se neutahal. Mladí mají málo sil.
Splněno Josef Váňa krátce po doběhu kvalifikace, kterou dokončil jako
sedmý. Foto: Michal Klíma
Do cílové roviny jste vbíhali na
čtvrté pozici, nakonec jste docválali sedmí. Šetřili jste síly?
Ještě jednou jsem ho bičem
klepnul a nezabral, takže nebyl důvod ho dál mlátit. Vím, že práce nebylo tolik, aby mohl porážet Hegnuse či jiné. Cílem bylo to objet dokola a to se podařilo.
Těšil jste se zpátky na závodění?

Je Rabbit kůň, na kterého jste
čekal?
Ani ne, motivovalo mě spíše to jeho
zranění. Připomnělo mi to čtyři
roky starou akci s Tiumenem, kdy
doktor říkal, ať se na něho vykašleme a necháme ho na další rok. A on
nakonec vyhrál Velkou. To samé
platí letos s Rabbitem.
Dají se oba srovnat?
Tiumen byl kůň, který mi byl absolutně odevzdaný a poslouchal mě
na myšlenku. Co se týká překážkového potenciálu, má ho Rabbit ještě větší.

Vyčerpaného soka udolal
Templář v těsném finiši
PARDUBICE Tak kdo je tedy vítěz?
Zodpovězení otázky nebylo zprvu
jasné. V úmorném vedru se do finiše kvalifikace řítila trojice nejlepších. Po závěrečném skoku se zdálo, že bude slavit hnědák Puntaneras s Lukášem Matuským. Žokej v
rudém dresu uháněl do cíle s náskokem pár délek a svého koně mohutně pobízel. Jenže v patách ho stíhala těžká konkurence. Po levém
boku svištící bělouš Ter Mill s Janem Odložilem, po pravé ruce Josef Bartoš na Templářovi. A právě
devítiletý hnědák se v posledních
metrech vymáčkl podél bariéry a viditelně vyčerpaného Puntanerase
předčil o pár centimetrů.
„Bylo příšerné vedro. Myslel
jsem, že to bude Templářovi vadit,
ale mýlil jsem se. Jemu tahle tvrdší
půda vyhovovala,“ prohlásil vítězný Bartoš.
Kvalifikační distanci zvládla celkem jedenáctka koní ze sedmnácti
přihlášených. Vstupenku do Velké
si zajistila další sedmička koní, včetně Rabbit Hawk Winga s Josefem
Váňou, který se v průběhu hlavního dostihu držel spíše vzadu, ale postupně se posunoval vpřed. Startovnímu poli dlouhou dobu vévodil
tmavý hnědák Hipo Jape s Jiřím
Kouskem, jehož na čele vystřídal
Puntaneras po Velkém anglickém
skoku. V tu dobu už byl ze hry největší favorit Hegnus, který vyklopil
Jana Kratochvíla ještě před absolvováním Malého Taxisova příkopu.
Hned trojice koní skončila na Popkovickém skoku, kde nejprve upadl Gauner Danon, který posléze za-

Místo puku se hokejisté Pardubic
a Hradce Králové honili za míčem. Včera si oba celky zpestřily
přípravu a utkaly se na stadionu
v Živanicích v charitativním fotbalovém derby. Pohlednější akce
předváděli před stovkami fanoušků hráči Dynama, na které z tribuny dohlížel i kouč Peter Draisaitl.
Pardubice mohly jít do vedení už
po čtyřech minutách, ale nařízenou penaltu zahodil proti gólmanovi Hradce Martinu Štajnochovi
jeho loňský spoluhráč Lukáš Nahodil. „Řekl jsem Růžovi, že to zahraju o betony a ať to dorazí, ale
on to nepochopil,“ vymlouval se
vysmátý Nahodil na údajné selhání brankáře Martina Růžičky, který během exhibice nastoupil
v útočných řadách. Hradecké fandy poté rozjásala letní posila
Mountfieldu Richard Jarůšek,
na jehož úvodní gól reagoval vyrovnáním Nahodil. Na druhý
zásah hradeckého Nedvídka pak
odpověděl právě gólman Růžička. Po výsledku 2:2 byli v penaltovém rozstřelu lepší hradečtí hokejisté, kteří kopy vyhráli v poměru 5:3. (mšv) Foto: Michal Klíma

Milík v Praze
na nejlepší nestačil
Jediný český zástupce Václav Milík
uzavřel při 20. ročníku plochodrážní Grand Prix České republiky výsledkovou listinu. Člen pardubické
Zlaté přilby startoval na pražské
Markétě potřetí v kariéře na divokou kartu a v pěti jízdách vyjel tři
body. Tento součet byl sice jeho
maximem při dosavadních čtyřech
startech ve světovém šampionátu,
ale na lepší než šestnáctou příčku
to třiadvacetiletému závodníkovi
nestačilo. Triumf slavil Australan Jason Doyle, před Američanem Gregem Hancockem a třetím Chrisem
Harrisem z Velké Británie. (mšv)

Al Jaze zastavila Irská
V rámcových dostizích měl starosti
zkušený Al Jaz s Josefem Sovkou,
který nezvládl Irskou lavici, za níž
Sovka koně raději zastavil.
„Podklouzlo mu to a úplně se rozjel,“ popisoval trable Sovka, jenž
byl jediným, kdo ve druhém dostihu nespatřil cíl.
„Bude mít nejspíše natažená
záda,“ odhadoval žokej možné následky očividně nezdravě kráčejícího Al Jaze.
Nechtěnou úsměvnou vložkou pobavil diváky před šestým dostihem
Mileryt. Ještě před startem shodil
Lukáše Sloupa a následně uprchl
směrem k lesíku, kde se na chvíli
zcela ztratil z dohledu. Pak se ale
neposlušný hnědák přihnal zpět a s
notnou dávkou úsilí se ho podařilo
v prostorách stájí zachytit. Mileryta
následně přivedli zpátky a Sloup s
ním oklikou přicválal zavčas na
start. Naběhané kilometry ale ovlivnily jeho další počínání. Mileryt
dlouho zástup koní uzavíral, až byl
nakonec zadržen.
Žádnému ze žokejů se tentokrát
nepodařilo zvítězit více než jednou. Trofeje v malém paddocku si
tak postupně převzali Jaroslav Myška, Jan Kratochvíl, Martin Liška, vítěz kvalifikace Josef Bartoš, Michal
Mikšovský, Pavel Složil mladší, Angličan Thomas Garner a Bulhar Sertash Ferhanov. (mšv)

Do hlavní části
Rieter Open
prošla pětice
českých tenistů

Rivalové z ledu
poměřili síly
na trávníku

Plochá dráha

příčinil i pád Jam Taki a dodatečného vítěze loňské Velké Ribelina. Žokej Pavel Kašný tak s tímto koněm
nedokončil ani třetí letošní start.

PARDUBICE Kvalifikační fáze je u
konce a může se zostra začít. Dnes
dopoledne totiž vypukne na antukových kurtech LTC Pardubice mezinárodní mužský turnaj Rieter Open.
Do bitev se zapojí rovněž osmička
hráčů, kteří uspěli ve víkendové
kvalifikaci. Mezi nimi nechybí ani
pět českých tenistů, kteří zkusí projít do dalších kol turnaje kategorie
ITF Futures, jehož dotace se pro letošní rok zvýšila na 25 tisíc dolarů.
Celkem tak bude mít Česká republika ve hře hned sedmnáct jmen z
dvaatřiceti hráčů.
Na dvorcích v sousedství pardubického zámku se první zápasy
dvouher rozehrají v 10 hodin. Následovat budou také čtyřhry. V dopoledním programu nastoupí i loňský
vítěz a letos třetí nasazený Ukrajinec Arťom Smirnov, který vyzve
českého soupeře Petra Michneva.
Roli turnajové jedničky bude plnit šampion ústecké části turnaje z
minulého roku Marek Michalička,
který se o postup utká s Dominikem Kellovským. (mšv)

V koncovce jsme zaostávali, řekl
Pospíšil po gólové lekci od Dukly
PARDUBICE Rtuť teploměru se šplhala nad třicítku a dresy pardubických hráčů se v úvodním přípravném duelu proti pražské Dukle potily od prvních chvil. Jenže záhy po začátku utkání na „neutrálním“ trávníku ve středočeských Zbuzanech přišlo ochlazení, které už v 5. minutě
obstaral obránce Pražanů Juroška.
Prvoligový celek pak přidal ještě dva
zásahy a zvítězil přesvědčivě 3:0.
„Nezachytili jsme úvod zápasu a
Dukla nás za to potrestala. Byla to
taková lekce z produktivity,“ po-

psal asistent trenéra Jiří Pospíšil.
Pardubicím nešla upřít útočná
snaha, ale v zakončení si mužstvo
kouče Jiřího Krejčího počínalo
trestuhodně. „Dukla své příležitosti využila, zatímco my jsme měli tři
tutové šance, v nichž jsme to překopli z malého vápna, Joel šel sám na
bránu a Petráň se taky neprosadil.
V koncovce jsme zaostali,“ mrzelo
Pospíšila.
Jeden hráč z pardubické jedenáctky však míč do sítě dostal, jenže stoper Zavadil ho při obranném sklu-

zu poslal za záda vlastního gólmana Knoblocha.
V červenobílé sestavě se ukázali
jak čerstvé posily, tak i dorostenci,
kteří do přípravy „áčka“ minulý týden naskočili. „Mladí hráči se přesvědčili, že dospělý fotbal je o něčem jiném. Všechno je rychlejší a
důraznější a není tady na nic čas. Je
to pro ně velká škola a skok. Mile
nás potěšil Jedla (Martin Jedlička),
který ve druhém poločase předvedl kvalitní výkon,“ pochválil Pospíšil mladého stopera. (mšv)

Ve výsledcích a telegraficky
Dostihy
MÍTINK V PARDUBICÍCH: Memoriál Mjr. Miloše Svobody, II. kvalifikace na 126. Velkou pardubickou (steeplechase cross-country na
5800 metrů pro 5leté a starší koně s dotací
400 000 korun): 1. Templář (žokej Josef Bartoš,
Stáj Luka-trdelnik.com), 2. Puntarenas (ž. Lukáš
Matuský, Nicole TJ Monty UH), 3. Ter Mill (Jan
Odložil, DS Malá Morávka).
Další dostihy: 1. dostih: 1. Jesmoon (ž. Jaroslav Myška, Jakub Myška-Myšková), 2. Monarcho (ž. Pavel Složil ml., DS Ponytrans), 3. Gibb's
Beach (ž. Josef Váňa ml., Jasna). 2. dostih: 1.
Wild Danger (ž. Jan Kratochvíl, Javor), 2. Tzigane Du Berlais (Lukáš Sloup, Dr. Charvát), 3. Peintre Abstrait (ž. Lukáš Matuský, Elektromontáže
Mička), 3. dostih: 1. Ryana (Martin Liška, EŽ
Praha a.s.), 2. Amfora (ž. Josef Bartoš, Moravol-Irel), 3. Arcione (ž. Jaroslav Myška, Jerie &
syn). 5. dostih: 1. Izynka (am. Michal Mikšovský, Hudec-Olehla), 2. První láska (Petr Tůma,
Vox Ševčík Vlachovice), 3. Vinny Rain (Lukáš
Sloup, Orling). 6. dostih: 1. Nick (žk. Pavel Složil ml., Nýznerov), 2. Artistmontot (ž. Josef Sovka, Quartis-Zámecký Vrch), 3. Waikita (am. Mi-

chal Mikšovský, DS Dvorce). 7. dostih: 1. Adiutant (Thomas Garner, LorenzoWinfieldSyndicate), 2. Sorgenio (Ján Mach, DS Ondra, Matyáš),
3. Laurian (ž. Josef Bartoš, Antonín Šimera), 8.
dostih: 1. Santo Cerro (Sertash Ferhanov, Vocetka), 2. Hádés , žk. Pavel Složil ml., Vocvel), 3.
Doldeton (ž. Jiří Kousek, D.+ P. Kopálek, CZ).

Fotbal
PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ, Zbuzany:
FK Dukla Praha - FK Pardubice 3:0 (2:0) Branky: 5. Juroška, 17. vlastní Zavadil, 85. Mareš.
Rozhodčí: Franěk - Fišer, Vlasjuk.
Sestava Dukly Praha: 1. poločas: Rada - Juroška, Smejkal, Bezpalec, Preisler - Čajič, Brejcha, Považanec - Koreš, Beauguel, Vopat. 2. poločas: Hroššo - Miloševič, Štetina, Cvrček, Jurendič - Daniel Tetour, Koval, Borek - Néstor, Mareš, Manzia. Trenér: Jaroslav Šilhavý.
Sestava Pardubic: 1. poločas: Knobloch – Šejvl, Zavadil, Pospíšil, Kakrda – Fousek, Kudrna,
Jeřábek, Masař – Petráň, Kalemba. 2. poločas:
Knobloch (55. Hrnčíř) - Pospíšil, Šejvl (65. Sinič), Jedlička, Kakrda (80. Šejvl) - Bláha, Kudrna
(55. Málek), Jeřábek, Fousek (55. Vavrouš) - Fusek, Kayamba (65. Gašpar). Trenér Jiří Krejčí.

