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Trenéři před sezónou – Ing. Václav Luka bude letos spoléhat
především na kvalitní starší koně
Bošovické tréninkové středisko vedené Václavem Lukou ml.
udrželo trend posledních sezón. Dařilo se mu nejen na
domácí scéně, ale i v často navštěvované Francii, kde loni
zaznamenali tři vítězství a několik hodnotných umístění. Na
domácí scéně musíme zmínit úspěch ve Velké jarní ceně
zásluhou Simply Ozzyho a triumf Waka Laury v pardubické
Ceně sprinterů. V klasických dostizích se dokázaly umístit
Hallingova, Glosa a Maruschka. Prapor v zahraničních
startech držel opět vysoko Donn Halling, který sbíral valuty
ve velkých dostizích ve Francii, Německu, Švýcarsku i na
Slovensku. Dostihovou sezónu mají Bošovice po celý rok a
tak se již mohou pochlubit vítězstvím v aktuální sezóně. Pro letošní rok trenér Luka očekává,
že stáj podrží hlavně starší koně. Tříletý ročník hodnotí zatím jako slabší než ten loňský,
nicméně některé zástupce zdejšího střediska najdeme i na přihláškách do klasických dostihů.
Tréninkové středisko: Bošovice
Počet koní: 47
Přihlášky do klasických dostihů: Agnes Seice, Annaqua, Halcyon Charm, Charmida, Lucie,
Sheika Zuza, Maison Rouge
Stájový personál: Luboš Urbánek, Marek Drtina, Lucie Kabátníková, Ivana Polanská, Martina
Luková, Lenka Rájová, Tereza Kučerová, Jan Derych, Jana Zdrhová, dále pak Gabriela
Zívalová, Natálie Bílková, David Liška, Aneta Trnková, Alžběta Marážková
První jezdec stáje: Bauyrzhan Murzabayev pro roviny
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Středisko Bošovice se snaží vylepšovat vybavení pro zdraví a regeneraci koní. „Koně jsou
atleti a potřebují velkou péči. Zakoupili jsme proto inhalační přístroj Flexineb a přístroj
EQultrasound, což je nízkofrekvenční ultrazvuk pro fyzioterapeutické aplikace a ortopedii.
Tím jsme se zase posunuli dál. Přístroje jsme zakoupili na doporučení MVDr. Mezerové. Viděl
jsem předtím velký efekt těchto přístrojů na zdraví koně,“ tvrdí trenér Luka a dodává, že
velkou devizu jejich tréninkového střediska spatřuje i ve stabilním týmu, na který se může
plně spolehnout. „Tato stabilita a systém, který u nás máme, vede k tomu, že jsou naše
sezóny každoročně identické. Jsou rozloženy na Česko a zahraničí. Podpora majitelů je
obrovská a výsledky na českých drahách i v zahraničí svědčí o tom, že to děláme standardně
dobře. A ke spokojenosti majitelů.“
Tréninkové středisko Luka Racing v Bošovicích je rovněž známé svými dny otevřených dveří
pro veřejnost a ty nejbližší se konají již tuto sobotu 28. března od 10 do 15 hodin. Zájemci si
tak mj. budou moci prohlédnout zdejší koně a určit si své favority do soutěže Luka racing
stars, pro jejíž šestý ročník je již možno se zaregistrovat. (mze)

Fotografie: Tereza Kučerová
Zdroj: http://dostihy.fitmin.cz/
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