Dostihovézacátky"
K dostihum jsem se dostal díky tátovi,
terý me zacal brát s sebou na dostihy.
avilo me s ním sázet na koníky, oblíbil
em si atmosféru chuchelského dostihového
reta a tak me napadlo, že by nemuselo být špatné spojit príjemné s užitecným
a stát se dostihovým jezdcem. Ac to dnes tak
nevypadá, tenkrát jsem na to mel i ideální
postavu - meril jsem 155 centimetru. Nastoupil jsem tedy do chuchelského ucilište
a zde j sem poprvé dostal príležitost svézt se
v sulce, tuším, že to bylo za Sony Boyem.
Tato zkušenost me hned napoprvé okouzlila,
což v kombinaci s tím, že behem ucení jsem
vyrostl o petadvacet centimetru a s cvaláky
jsem si až tak moc nerozumel, rozhodlo
o mém dalším smerování. První dostih?
Pokud si dobre vzpomínám skoncil jsem asi
devátý, ale v pameti spíš než umístení mám
to, že jsem v jeho prubehu vubec nic nevidel,
pred startem jsem si totiž zapomnel nasadit
brýle a vzhledem k velmi blátivému povrchu dráhy jsem dlouhé chvíle následující po
návratu do stáje strávil marnou snahou vymýt
si ho z ocí.

Ucitelé
ád vzpomínám na léta v ucilišti, kde
úplným základum práce s klusáckými
mi ucil mistr odborného výcviku Anin Paseka. Ucení jsem sice absolvoval pro
orínskou dostihovou stáj Harryho Petrlíka, kde jsem absolvoval i praxi, ale hned
po vyucení jsem nastoupil do novotekovské
klusácké stáje, jejíž reprezentanty ve Velké
Chuchli pripravoval Miroslav Grégr. Od nej
jsem se naucil základy nezbytné pro trénování klusáku, týkající se zejména prístupu
ke koním a systému jejich tréninku. Po
jezdecké stránce me v dobe mého pusobení
v Chuchli nejvíce ovlivnil Josef Kotouc,
u nehož mi imponoval predevším jeho razantní jezdecký styl. Po odchodu z Chuchle
do strediska v Lysé nad Labem jsem dostal možnost nahlédnout do kuchyne jednoho
z nejlepších trenéru u nás Jindricha Lajnera,
který v té dobe pripravoval radu výborných
koní vcetne fenomenální Perly. Hodne
mi také daly pracovní stáže v Holandsku
a Švédsku, kde jsem získal radu dalších cenných zkušeností.

Nejoblibenejši

kun

fým prvním úspešným konem byla

.na,

která mi svými výkony zejména
lcníkových dostizích pomohla získat si
no v klusáckém provozu, za což jsem
vdecný, ale presto mým nejoblíbenejším
konem je jednoznacne Gambit, subtilní bojovník s obrovským srdcem, jenž byl zejména na delších tratích schopen porážet i legendární Perlu. Prišel ke mne do tréninku jako
osmiletý a pripravoval jsem ho celých osm
sezon, behem kterých jsme získali osmadvacet vítezství. Mým nejvetším úspechem
je Flash Oneovo vítezství v lonském slo-

venském klusáckém derby, pod kterým jsem
podepsán nejen jako jezdec a trenér, ale
i jako chovatel. Velmi si cením ješte vítezství
ve Velké cene dvouletých, jehož jsem dosáhl
s klisnou Scarlet, kdy jsme výborného Mirage Dakotu, pozdejšího derby víteze, porazili v rekordu dvouletých klusáku.

Koyáni
klusáckých koní hraje velkou roli
í a tak jednou z nejcennejších dovedcterým jsem se naucil behem svých
cních pobytu je práve toto umení.
Od Ihlfiávratu ze stáže ve Švédsku v roce
2000 všechny kone, které mám v tréninku,
sám kovu. Umožnuje mi to dlouhodobe se
venovat vyvážení a dalším zpusobum korekce chodu, což by v prípade objednávání
externího kováre nebylo možné, respektive
by to bylo velmi nákladné. A krome toho posílení svalového korzetu v dusledku kování je
i dobrou terapií proti bolestem zad, kterými
jsem do té doby trpel.

Následovnici
ctrnáctiletou dceru Samanthu, která
ne venuje koním, doma má nekdejšího
ickového klusáka Sira Playboye. V práci
zvládne odjezdit skoro všechny kone,
rok za dva by jako amatérka mohla
zacít jezdit dostihy. Dvouapulletý Henry
momentálne obdivuje spíše traktory, na kone
je ješte malý, ale nerad bych, aby šel v mých
stopách a venoval se jim profesionálne. Ve
stáji bude mít dvere otevrené, mnohem radeji
bych ho však videl jak se hraje fotbal, tenis,
anebo treba tlorbal.
Otakar Nový

Oblibené sporty

m nejoblíbenejším sportem
kej, odmala jsem velký
Pardubic,
zejména
a Martinec byli moji
oblíbenci. V televizi
se rád podívám i na skoky
na lyžích, závody silnicních
motocyklu,
formule
a pochopitelne také na fotbal. Ten jsem pred nástupem do chuchelského ucilište
aktivne hrával za vr~ovické
Bohemians, pozdeji jsem
pusobil v týmu hanspaulské
ligy Altena Soccer Team
a dodnes si ho rád zahraji v tradicních utkáních
dostihových
majitelu
a jezdcu.
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ficiální" datum prvního
e s mou soucasnou
yní Alenou. Poznali
;e na dostizích díky'
cnému známému
a jelikož me zaujala, sebral
jsem odvahu a pozval ji do
kina. Kupodivu me neodmítla
a vyrazili jsme spolu na Pelíšky.
Zjistili jsme, že si vyhovujeme,
máme spolecné zájmy a zacali
se stýkat intenzivneji. Problémem
byla vzdálenost, protože já jsem
v té dobe pusobil na Morince, zatímco Alena bydlela v Kostomlatech. Presto jsme po zhruba trictvrte
roce spolecne vyrazili na pracovní
stáž do Holandska a posléze do
Švédska z které jsme se vrátili už
spolecne do Kostomlat.
I
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