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Rychlý kořen vrby
Jak se šťastný, zpocený a bohatý džentlmen poučil
u Peršanů a prolnul se do závodního kentaura.
ZAZNAMENAL DALIBOR DEMEL

Nestačí jen rychle běhat. Co kdybychom si spolu

trochu pohráli s míčem? Něco podobného nejspíš před
více než dvěma a půl tisíci lety napadlo zkušené perské jezdce
a jejich koně souhlasili. Gramotní vzdělanci sestavili první
pravidla a staří perští básníci měli další náměty pro své eposy.
Po staletích už z orientální nálady na hřištích moc nezbylo
– zábava šlechty z Persie dorazila do Japonska a Indie, kde se ji
od tamních rádžů v polovině 19. století naučili Angličané.
Následovali koňáci z Nového světa a dnes už míček z vrbového
kořene (nebo plastu) travnatými hřišti pohánějí v devětatřiceti
zemích světa včetně Česka. Takže máte šanci – a dokonce
velkou, pokud vlastníte vhodného koně se třemi důležitými
vlastnostmi a umíte na něm jezdit. Podle Deana Bedforda,
hráče a komentátora póla, by měl být obratný, rychlý a tvrdý.
„Potřebujete koně, který zvládne dobře manévrovat, rychle
přecházet z klidu do cvalu a zpět. A když udeříte míč, polo
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„ J E T O J A KO
pony by měl udělat totéž,
S K V Ě LÝ S E X ! “
neboli ihned následovat
Pokud by vás
dráhu míče. No a vzhledem
zajímalo, jaký je to
pocit sedět na koni
k tomu, že pravidla dovolují
a pálit do vrbového
vytlačit jiného hráče mimo
míčku, Dean Bedford
to vidí přibližně
čáru, chcete, aby se to
takhle. Dean jako syn
vašemu koni líbilo.“ A mít
slavného amerického
skvělého koně se vyplatí,
lovce lišek a majitele
koňské farmy strávil
protože líná bojácná herka
dětství v sedle,
potopí i nejlepšího hráče,
proslavil se jako hráč
zatímco když ještě plavete
a po přestěhování
do Česka je něco
v průměru, šikovný kůň
jako prorok póla pro
s vámi docválá mezi elitu.
české země a okolí.
V ideálním případě
bezpečně a spravedlivě. Pólo
je sice hra inteligentních férových džentlmenů,
kteří nefaulují, ale... I v pólu to jde.

„Základní pravidlo říká, že odpálený míč udává

směr hry,“ vysvětluje Dean. „K většině faulů
dochází, když jeden z hráčů protne směrovou linii
míče, a míč tedy nenásleduje ve směru odpalu. Je to jako
křižovatka hlavní a vedlejší silnice a i v pólu k nejhorším
nehodám dochází v situaci, když někdo pravidlo odpáleného
míče nerespektuje. Takže pokud na hřišti uslyšíte některého
hráče křičet, nejspíš volá na někoho, aby nekřižoval směr hry.“
No, pokud se rozhodnete stát se jedním ze čtveřice jezdců
jednoho týmu na hřišti, pravidla a všemožné finty vám do žil
napumpuje praxe. Pokud už jste s koněm srostlý do kentauří
podoby, podle Deana to půjde rychle. (Zvlášť jestli vaše rodina
vlastní koňskou farmu v Argentině nebo Chile, rodišti těch
nejlepších polo ponyů a jezdců.) V opačném případě vás čeká
přibližně jeden učednický rok, protože budete muset kromě
přesných pohybů pálkou zjistit, jak přimět koně, aby vás ze
sedla nevystřelil na pažit jako obtížného parazita. Nicméně
odměna za to stojí: Vklušete do hry králů a unavených,
zpocených, ale šťastných džentlmenů – a kentaurů.

Pragu e Po l o C up. Jak asi tušíte, pokud se v jezdecké obsluze vrbového kořene časem
pronikavě zlepšíte, máte nárok na svůj kus slávy a exhibice. A dokonce na mezinárodní
scéně. Už popáté se na závodišti v pražské Chuchli setkala světová elita na turnaji Praha
Polo Cup. Samozřejmě včetně klubů z Česka.
Finále nastalo 9. září po dvou dnech, kdy se poměřovalo šest týmů. Ukázalo se, že
nejobratnější, nejrychlejší a nejtvrdší koně i hráči se sešli v týmu Panamericana. Jeho
finálovým soupeřům týmu Prague Country & Polo Clubu připadla milá možnost
poblahopřát vítězům – a celou tu sportovně-společenskou událost komentoval Dean.
A ještě detail. Než se rozhodnete stát se nejlepším hráčem póla na světě, prozkoumejte
stav svého účtu, protože jak asi tušíte, tenhle sport je trochu dražší než cvrnkání kuliček
vzadu za barákem. Ale mnohem, mnohem zábavnější! www.praguepolocup.cz

