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Funny Valentine

Hlavním hrdinou druhého dílu série „Příběhů z koňské kliniky“ bude opět
dostihový kůň. Na rozdíl od Čajkina, Funnyho Valentina zastihly zdravotní
komplikace na samotném vrcholu jeho sportovní kariéry. Pouhých šest dní
po vítězství ve Velké jarní ceně v Bratislavě musel absolvovat svůj nejtěžší
životní dostih – byl to závod o jeho život, v němž mu namísto žokeje
pomáhali do vítězného konce pracovníci veterinární kliniky v Heřmanově
Městci. Na samém začátku by asi na něj vypsali bookmakeři vysoký kurz.
Přesto by si asi mnoho lidí nevsadilo...

F

Funny Valentine se narodil 2. ledna 2006
v hfiebãínû Napajedla. Je‰tû téhoÏ roku, jen
pár dní pfied Vánocemi, jej zakoupil spoleãnû
s dal‰ími tfiemi hfiebci Ing. Zdenûk Jandejsek
CSc. do dostihové stáje Rabbit Trhov˘ ·tûpánov.

Od jednoho k sedmdesáti
koním není daleko

zajímavosti

„Ke koním mû pfiivedl MVDr. Viktor Semaník,
tehdy je‰tû pracoval jako fieditel Krajské veterinární správy. Pozval mû dvakrát na zakonãení
jezdecké sezony a krátce na to jsme se dohodli
na men‰í spolupráci,“ vzpomíná Ing. Jandejsek
na svÛj vstup do dostihového prostfiedí. „Po
ãase mû seznámil s prezidentem Jockey Clubu
âR – Ing. Václavem Lukou. S ním a nûkolika
dal‰ími odborníky jsme pak spoleãnû vyrazili do
Irska podívat se na nûjaké konû. Projeli jsme
bûhem tfií dnÛ asi 10 aÏ 15 stájí a vidûli jsme na
sedm desítek koní. Nakonec jsem se rozhodl
koupit klisnu s v˘born˘m pÛvodem – po hfiebci
Montjeu. Je‰tû neÏ jsem jí pfiivezl do âech, volali mi z Irska, Ïe jí mohou prodat za témûfi trojnásobek pÛvodní ceny. Já si ji tenkrát nechal...
– Pak uÏ to jelo jak na drátku. Pofiizovali jsme si
dal‰í konû. Nejdfiíve byli ustájeni u trenérÛ, pozdûji jsme zaãali budovat své vlastní stfiedisko
v Piãínû u Jankova na Bene‰ovsku.“
Dnes má dostihová stáj Rabbit více jak sedmdesát vlastních koní (vã. chovn˘ch klisen
a hfiíbat). Trenérem rovinn˘ch koní je Martin
Srnec a pfiekáÏkové konû má tzv. pod palcem
Ale‰ VaÀourek. MVDr. Viktor Semaník pracuje
pro spoleãnost Rabbit Trhov˘ ·tûpánov jako
podnikov˘ fieditel a zastupuje navenek dostihové centrum. „Na koni jsem sedûl zatím jen
párkrát, snad se ale k tomu je‰tû dostanu.
Musím shodit alespoÀ deset kilo a mít nûjakého
konû klidnûj‰í povahy,“ fiíká s úsmûvem gene-
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