V německém Dortmundu zněla česká hymna
Dne 18. 11. 2016 jsme se pokusili splnit si svůj sen a zúčastnit se večerních
dostihů pod umělým osvětlením v Německu. Jsme „malá“ stáj v obci Běchary
čítající 12 koní různých plemen. Dostihové koně máme pouze dva. Jelikož se
německý Dortmund nachází 700 km od nás, rozhodli jsme se poslat „do boje“
oba svěřence. První startoval 6letý Iraklin, který se narodil v Irsku a naší stájí
byl zakoupen na podzim 2015. Iraklin je sprinter a jeho optimální distance je
1200 metrů. V konkurenci bylo 10 koní - z Německa, Francie, Holandska a
Belgie. Do jeho sedla jsme angažovali talentovaného italského žokeje Franceska
Ladu, který od startu Iraklina na těžkém hlubokém písku přidržel na konci pole a
při vytočení do cílové roviny se dokonce propadl na předposlední místo. Při
první pobídce se ale Iraklin nadechl k neskutečnému finiši a začal předjíždět
jednoho koně za druhým. Když se přibližoval k vedoucímu koni, komentátor
dostihového dne šílel a nám se úplně zastavoval dech a srdce nám bušilo. Iraklin
vyhrál o 6 délek před německým specialistou na písčité dráhy. Bylo to tady.
Iraklin zvítězil úplně lehce a mohly propuknout mohutné oslavy, včetně
rozhovoru pro německou i francouzskou televizi, který vysílali v přímém
přenosu. Oba koně byli před startem pasováni do pozice outsiderů a dokonce
v dostihovém programu bylo napsáno: „Český host přijel pouze okusit
atmosféru německých dostihů.“ Byl to šok a než jsme si vůbec stačili uvědomit,
co jsme dokázali, museli jsme jít sedlat na start druhého koně. 7letý valach
Solini se narodil v Německu a naše stáj ho vlastní už 3 roky. Je to vytrvalec a
běhá dlouhé tratě. Ten den ho čekala distance 2500 metrů. Po překvapivém
výsledku předchozího dostihu nás sázkaři začali brát vážně a během chvíle se
stal Solini největším favoritem dostihu. Čekalo na něj 9 soupeřů, v jeho sedle se
objevil znovu italský žokej Ladu a po výborném výkonu obsadil krásné 4. místo
(do 5. místa je placený honorář). Jen díky famóznímu vítězství Iraklina zůstal
v jeho stínu, ale i na takové umístění bychom nemohli před odjezdem do
Německa ani pomýšlet. Vše jsme si začali uvědomovat až po cestě domů, kdy
naše telefony zaplavovaly smsky s gratulacemi od nejlepších českých trenérů a
žokejů.
Dokázali jsme, že když člověk tvrdě pracuje a věří v sebe, v našem případě i v
naše koně, může se i sen splnit. Jděte si i Vy za svým cílem, i když bude ten
nejšílenější…
Za stáj Habich Běchary Daniel Habich

