
 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vysvětlivky k dostihům aneb jak číst startovní listiny… 
 

 
 

 
Záhlaví startovní listiny: 
1. řádek: čas startu dostihu, název dostihu, pořadové číslo dostihu 
2. řádek: barva startovních čísel (resp. barevné plochy okolo čísla) 
3. řádek: celková dotace dostihu – v závorce jednotlivé dotace připadají prvním pěti nebo prvním čtyřem koním v cíli 
4. řádek: propozice dostihu, délka trati, typ startu, zápisné, počet přihlášených koní 
 
Údaje u startujících koní: 
1. řádek: startovní číslo koně, jméno koně (v závorce suffix – země narození koně), jméno stáje, jméno jezdce, délka 
trati 
2. řádek: věk a barva koně, v závorce jméno otce se suffixem a rokem narození – jméno matky se suffixem a rokem 
narození, v další závorce jméno otce matky se suffixem a rokem narození, jméno trenéra 
3. řádek: kilometrový rekord koně ve zkratce (13,2 znamená 1:13,2), celoživotní zisk koně, barva dresu a čapky jezdce, 
chovatel 
4. řádek: datum posledního startu, zkratka závodiště, pořadí v dostihu, délka trati, způsob startu (A- autostart, 
 L – letmý, G - mety), jméno jezdce, získaná dotace 
5. řádek: datum předposledního startu, dtto 
6. řádek: datum předchozího startu, dtto 
7. řádek: datum předchozího startu, dtto 
8. řádek: datum předchozího startu, dtto 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Delegační listina na pátek 8. května 2015: 

Předseda Dostihové komise:  Ing. Jiří Šindler 

Členové Dostihové komise: Otakar Grund, Patrik Jurkiewicz 

Tajemník:  Hana Pancová 

Startér: Josef Kotouč 

Asistent startéra/obsluha čísel: Jiří Česák 

Cílový rozhodčí: Ing. Miroslav Steimar 

Komentátor:  Eva Kadlecová 

Obsluha cílové kamery: Vít Malát 

Lékařská služba:  Pragomedika s.r.o.  

Veterinární služba: MVDr. Zdeněk Krupil (602/321 366), MVDr. Barbora Schillová (604/536 478) 

Zmocněnec pořadatele pro komunikaci s DK a ČKA: Eva Kadlecová 

 

 



                                                       VÍTĚZOVÉ 25.04.2015, Velká Chuchle 

 
          Touchdown OK (I) – Petr Nowicki                                                       Tedo OK (I) – Mykola Volf 

 
            Easypeasy Rhythm (NL) – Filip Lajner                                           Peter Pan (F) – am. Alena Čemusová                       

 
                               Finn (RU) – Elen Volf                                                                           Jos (D) – Zdeněk Škobis 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                      Beautiful Yankee (RU) – Mykola Volf        



Středisko Tochovice rodiny Volfových nejen v roli patrona, ale i hlavního protagonisty dostihů 

Beautiful Yankee v hlavním dostihu úvodního pražského mítinku předvedla své ambice pro derby 
 

*Hlavní dostih, Cenu starosty obce Lužice, rozdílem třídy opanovala nejmladší účastnice Beautiful Yankee s Mykolou 

Volfem ve svém nejrychlejším pražském čase na střední trati 1:17,3 * V nejobsazenějším dostihu odpoledne se 

pěkným závěrem prosadil Jos se svým trenérem Zdeňkem Škobisem  ve druhém nejrychlejším dostihu mítinku – 

1:18,0 *  Tříletý Tedo OK zvítězil o osm délek v novém osobním rekordu 1:18,7 * V dobrém světle se také ukázal 

čtyřletý Easypeasy Rhythm s Filipem Lajnerem, který dominoval  na střední trati   * Orlovský klusák  Finn zvítězil 

v Česku poprvé, vyzrál nad chybujícími soupeři * Mezi začínajícími klusáky se snadno prosadil Touchdown OK vedený 

Petrem Nowickim, vítězným po sedmi letech * Z taktické spolupráce levínského tréninkového střediska v závěrečném 

dostihu vzešlo vítězství matadora Peter Pana s am. Alenou Čemusovou * Čtyři vítěze připravil Mykola Volf, který jako 

jediný z jezdců zaznamenal double* 

Po bezmála půlroční přestávce se sešli aktéři a příznivci klusáckých dostihů v sobotu 25. dubna na pražském závodišti. 

Dostihový den se mohl uskutečnit zásluhou sponzora, kterému patří velké poděkování. Původně proponovaný hlavní 

dostih určený jedničkovým koním se pro nedostatek přihlášených koní musel zrušit, ale všech sedm dostihů mělo 

zajímavé obsazení. Patrony dostihových dnů budou letos největší česká tréninková střediska a jako první se zhostilo 

této úlohy tréninkové středisko Tochovice a stáje s ním spřízněné, které věnovaly čestné ceny do pěti dostihů. 

Hlavního bodu odpoledne, Ceny starosty obce Lužice o 40 tisíc korun, se zúčastnilo sedm klusáků. Dostih rozeběhl v 

solidním tempu bělouš Starboy BN vedený am. Alenou Čemusovou, blízko klusali Pirate de Jour a Ifetayo. Nejmladším 

koněm v poli byla čtyřletá Beautiful Yankee, která odstartovala z méně výhodné startovní pozice a dlouho klusala na 

pátém místě. Půl kola před cílem již byla Beautiful Yankee na třetí pozici a dopředu se také hnala vnější stopou 

favoritka Doutje, která ale chybovala v posledním oblouku. Tam také začal slábnout Starboyo BN. Do vedení přešla 

Ifetayo a vedle ní se do druhé stopy zařadila Beautiful Yankee. V cílové rovině pak reprezentantka stáje Sochor spol. s 

r.o. Beautiful Yankee pod vedením Mykoly Volfa ještě vystupňovala tempo a zvítězila rozdílem třídy nad Ifetayo. Třetí 

místo udržel Starboy BN o krátkou hlavu před stájovým kolegou Piratem de Jour. Beautiful Yankee, jejíž sezónním 

vrcholem by měla být účast v Českém klusáckém derby v září, vyklusala na trati 2180 metrů výborné kilometrové 

tempo 1:17,3, který je jejím nejlepším na této trati na pražské dráze.  

 

Trenér Mykola Volf připravil vítěze celkem čtyř dostihů. Sám kromě Beautiful Yankee dovedl ještě vítězně do cíle po 

taktice start-cíl v Ceně Mishana a Safíra Misi tříletého hřebce Tedo OK stáje Sochor spol. s r.o., který si časem 1:18,7 

zlepšil osobní kilometrovém maximum. Na druhém místě dokumentoval stoupající výkonnost Ofarim Venus a třetí 

doběhla Dorothy King, která kvůli cvalovým vložkám soupeřům neměla klidný průběh dostihu. 

 

Cenu tréninkového střediska Tochovice podle očekávání odvodil Onward Iceberg před G.G.´s Sweet Dream a 

Rapidou. Druhý favorit dostihu Jos klusal po většinu dostihu ve středu pole a ke špici se začal více přibližovat půl kola 

před cílem. V cílové rovině přišel pěkným finišem vnější stopou a o půl délky triumfoval ve výborném čase 1:18,0. 

Stejného tempa dosáhla i druhá G.G.´s Sweet Dream. Třetí zůstal při svém návratu na dráhu Onward Iceberg. Koněm 

pro zapamatování je „učilištní“ Samba Teč, která musela většinu dostihu absolvovat vyšší stopou.  Žák Hubert 

Baginiski ji v cílové rovině přiměl k silnému finiši a jen o půl délky jí uniklo třetí místo.  

Dostihem plných zvratů a cvalových vložek byla Cena Grafika, kde chybovali všichni startující s výjimkou vítěze. 

Dostih měla dlouho dobře rozehraný vítězka z Bravantic V.I.P. Alet, ale 500 metrů před cílem zacválala a přenechala 

volnou cestu k prvnímu českému vítězství orlovskému klusákovi Finnovi, kterému k zadrženému 16-délkovému 

triumfu stačilo vyklusat na střední trati tempo 1:20,9. Srovnaná V.I.P. Alet získala druhé místo a stupeň vítězů doplnil 

Agrus. 

 

Do sezóny vstoupil vítězně talentovaný čtyřletý reprezentant stáje Eurokoberce spol. s r.o., Easypeasy Rhythm, 

kterému Filip Lajner v Ceně Lucky Fortuny udělal klidný průběh dostihu. Po startu s ním nepospíchal a postupně si 

lepšil pozici. Čelo dostihu ovládla Midsommar, před kterou se před posledním obloukem dostali Easypeasy Rhythm a 

Tiarama Bi. Syn Muscles Yankee od tříleté klisny v cílové rovině odešel o 8 délek a připsal si tak třetí životní vítězství.  

Za druhou tříletou Tiaramou Bi získala třetí místo rovněž tříletá Midsommar.  

 

 



O dostihovém dni se dařilo koním z okruhu prvních až třetích favoritů. Jediné větší překvapení odpoledne se 

odehrálo v úvodním dostihu, Ceně Českého klusáckého spolku. Spolufavority této zkoušky pro začínající klusáky byli 

Logoped a debutantka Only Forever Z.A., kterou poslal Jindřich Klaubenschalk hned po startu do čela. Dobrý start měl 

také Touchdown OK, který se zařadil do druhé stopy a klusal v kontaktu s klisnou. V posledním oblouku útočil třetí 

stopou Logoped, ale strhnul si zvony a zacválal. V cílové rovině pak reprezentant stáje Mishano.com Touchdown OK 

ještě přidal a zvítězil o 4 délky před Only Forever Z.A.  a rovněž debutujícím Geliosem OV.  Pine Chipeův syn si vylepšil 

svůj osobní rekord o pět sekund na 1 :19,9. 

 

Dostihový den uzavřela handicapová Cena Uvey Star. V pětihlavém poli byl jediný kůň, který mohl čelit přesile čtyř 

koní z Levína – loňský pětinásobný vítěz Regent. V průběhu dostihu se ale týmovou spoluprací svěřenců Michala 

Kalčíka podařilo Regenta zavřít na bariéře a ve velmi pomalém tempu poté koně doklusali „v balíku“ až do cíle. Na 

posledních metrech dostihu měl nejsilnější finiš nejstarší kůň v poli, dvanáctiletý Peter Pan s amatérkou Alenou 

Čemusovou, který o třičtvrtě délky porazil Unzena. Regent proběhl cílem jako třetí. 

 

 

Nejlepší letošní výkony na pražské klusácké dráze: 

1670 m: 25.4. JOS     18,0 

                     25.4. G.G.´S SWEET DREAM   18,0 

                     25.4.  ONWARD ICEBERG   18,3 

 

       2180 m:  25.4. BEAUTIFUL YANKEE   17,3 

                            25.4. IFETAYO    17,9 

                            25.4. STARBOY BN    18,9 

                            25.4. PIRATE DE JOUR   18,9 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Tento Dostihový program vznikl ve spolupráci s panem Gabrielem Petríkem, provozovatelem obsáhlé 
klusácké databáze www.trotdb.info.  
Tento web umožňuje vyhledávání informací o výsledcích klusáckých dostihů konaných na Slovensku,  
v Česku a v Polsku. Například výsledky klusáckých dostihů z Česka je možné vyhledat od roku 1996.  
Český klusácký spolek tímto panu Petríkovi děkuje za ochotu a výbornou spolupráci při tvorbě tohoto 
Dostihového programu. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

13:15   Zkušební start 

STARTOVNÍ ČÍSLA: stejná jako v dostihu, zápisné: 300 Kč, počet přihlášek: 2 

 

TEMPURA WISE (I) – Marina Volf 

TULLAMORE PAAL – Alice Paškrtová 

 

 



14:00   Cena Apocalypse Now                                                                                                1 

Čestnou cenu do dostihu věnuje společnost EURO KOBERCE s.r.o. a předá spolumajitelka společnosti               BÍLÁ 

paní Jaroslava Lomanová s dětmi.   

25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)     

Pro 3leté klusáky a starší klusáky se ziskem do 10000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 10 

 
 



 
Přihlašovatelé koní č. 6 Tempura Wise (I), č. 7 Tullamore Paal a č. 8  Juillet V žádali při OSK o druhou startovní řadu. 

 

Náš tip: č. 3 LOGOPED (RU) – č. 4 GELIOS OV – č. 5 ELINA OLDESON (D) 

______________________________________________________________________________________ 

Klusácká tréninková střediska (II.) - areál Rozkoš – Stáj EURO KOBERCE s.r.o. 

Vesnička Rozkoš se nachází v úrodném Polabí nedaleko Kostomlat nad Labem, zhruba v 
polovině cesty mezi městy Lysá nad Labem a Nymburk. Celý areál prošel postupnými 
úpravami až k dnešní podobě. Rozkládá se na pozemcích o rozloze 10 hektarů. 
K dispozici je zde kromě stáje s kapacitou 22 boxů také klopená tréninková dráha 
dlouhá 800 metrů a sedm prostorných travnatých výběhů. 

Od JZD po současnost 
Ještě za dob totality se na pozemcích vedle vesničky Rozkoš nacházely hospodářské 
budovy pro odchov telat náležící bývalému JZD Kostomlaty nad Labem. Jednu z budov 
družstvo přestavělo na stáj pro své dostihové koně, zhotovilo dostihovou dráhu a vznikl 
tak klusácký tréninkový areál pod tehdejším vedením MVDr. Stehlíka, později pak 
Františků Charváta a Šťastného. Po pádu železné opony se rozpadla také zemědělská 
družstva a tento areál byl v rámci restitucí vrácen zpět původním majitelům. Od nich ho v roce 2004 odkoupili 
současní majitelé – Jaroslava a Alle Lomanovi, vlastnící firmu EURO KOBERCE s.r.o.  

Z rodného Holandska do Čech  
Pro svou firmu EURO KOBERCE s.r.o. zde od konce roku 2004 připravuje koně holandský rodák Alle Loman. Do České 
republiky přijel Alle v roce 1995, když spolu se svou dnes již manželkou Jarkou založili firmu. Protože koňmi žil od 
mládí, jedna z prvních cest vedla do Chuchle. Netrvalo dlouho a do Prahy dorazila první várka holandských koní, byli 
to Kildavin Ashton, Kanjer BD, Kathie Dakota a Klasse Kadesse. Tím se odstartovala úspěšná etapa nejen jeho 
samotného, ale celé stáje. Současným úspěchům předcházela řada úspěchů v rodné vlasti, jak sám říká: „já jsem měl 
spoustu dobrých koní, jeden z těch posledních v Holandsku byl asi Corrie Kort, který vyhrál klasické dostihy v 
Gelsenkirchenu a Hamburku a vydělal 65 tisíc marek, což byly na tu dobu hodně slušné peníze. Moc dobrá byla také 
Apocalypse Now a její dcera Noblesse Oblige“. 

Apocapypse Now 
U klisny Apocapypse Now se na chvíli zastavíme, protože v historii Stáje EURO KOBERCE sehrála docela podstatnou 
roli. Narodila se v roce 1983 a osobního rekordu 1:15,8 dosáhla jako tříletá. Na dostihové dráze zůstala krátce, byla 
poměrně časně zařazena do chovu a jejím prvním potomkem byl právě ještě v Holandsku narozený hřebec Corrie 
Kort. Následovali ho pak už v České republice známí Track Jack, Cabipaan Kort, Regenboog, Noblesse Oblige, Kort, 
Cornelia Kort, Alpajada Kort a poslední dcera Déja Vu. Za svou chovnou kariéru dala celkem 13 potomků, z nichž 
většina reprezentovala právě Stáj EURO KOBERCE s.r.o. a nutno říci, že ve většině případů velmi úspěšně. Dnes si 
Apocalypse Now ve svých 32 letech užívá zaslouženého odpočinku a stálé péče, kterou jí majitel dopřává ve svém 
tréninkovém areálu. Jako poděkování věnuje Alle Loman své Apocalypse Now jednu ze svých cen.  



Za výkonnostně nejlepší reprezentantku v historii Stáje EURO KOBERCE považuje Alle Loman třetí dceru Apocalypse 
Now pojmenovanou Noblesse Oblige. Tato vskutku noblesní klisna dosáhla na dostihové dráze rekordu 1:13,0 a na 
dotacích v přepočtu 60.000 euro, v poměru k době rovněž slušný obnos. Po účasti v německém derby, kde v rozjížďce 
dokončila druhá, dostal Alle nabídku, která se jen těžko odmítá. Noblesse Oblige se proto z Prahy, tehdejšího 
působiště stáje EURO KOBERCE, přemístila do Německa. Svou dostihovou kariéru ukončila v roce 2002 a záhy se 
úspěšně prosadila rovněž v chovu, když její syn Nu Pagadi dotáhl do konce její snahu a v německém Derby v roce 
2008 zvítězil. Druhou cenu si Noblesse Oblige určitě zaslouží. 

Firma EURO KOBERCE s.r.o. zabývající se prodejem koberců, PVC, podlahových krytin a v posledních letech ve velké 
míře umělými trávníky pro sportovní, komerční i domácí využití, se na našem trhu poprvé objevila v roce 1995 a hned 
záhy si za účelem propagace pořídila vlastní dostihovou stáj. Od roku 1996 se pod její hlavičkou objevila celá řada 
velmi úspěšných koní, kteří se dokázali prosadit také v zahraničí. Vyjmenovat je všechny by se asi nepodařilo, tak jen 
namátkou několik nejúspěšnějších. Patří k nim v prvé řadě na naší dráze velmi úspěšná Cabippan Kort, vítězka 
Českého a Slovenského derby v rove 1997, St.Legeru a Ceny Greyhounda ze stejného roku, o rok později pak obou 
rozjížděk Ceny Gellérta a jedné z rozjížděk Středoevropské ceny. Za zmínku stojí také Otherwisemeadow, Pepper 
Frisia, Kort, Us Wowie, Sarah Belvedere, Lexus S.R., Le Loir des Bordes, Negresco, Bon Ami či Déja Vu. V jejich sulkách 
úřadoval Alle Loman, jezdeckou příležitost však dostali také Michal Kalčík, Jindřich Klaubenschalk, Patrik Jurkiewicz, 
Alena Čemusová, Josef Hovorka a Jan Žirovnický. 

A co dnes? 
V současné době jsou v tréninkovém areálu Rozkoš připravováni jedni z nejlepších koní v České republice, jimiž jsou 
rekordman českého chovu Ocean Al, vítězky ročníkových zkoušek a Českých derby z posledních dvou let Charming 
Oreau a Damalia, dále nevyzpytatelná hnědka Doutje, letošní derby-čekatelé EasyPeasy Rhythm a Euforia, tříletí 
Fedor Oreau (pravý bratr Charming Oreau) a Flair (polosestra Doutje). Nejmladšími nadějemi stáje jsou dvouleté 
klisničky Ready to Race (jediná dcera Déja Vu a vnučka Apocapypse Now) a Mamma Cass Elliot. Eurokobercové koně 
ošetřuje Filip Lajner, který byl také v sulce letošního prvního vítěze stáje EasyPeasy Rhythm. Mnoha vítězství a 
několika zahraničních úspěchů dosáhla v sulkách koní Stáje EURO KOBERCE s.r.o. také amatérská jezdkyně Alena 
Čemusová. Platným pomocníkem ve stáji je též Alleho nejstarší syn Paul, na něhož se může spolehnout. 

Duší stáje však stále zůstává neutuchající bojovník a majitel Alle Loman. Může tomu však být jen díky podpoře 
manželky Jarky a celé rodiny, která ho vždy podrží a jezdí mu fandit: „když jede Alle, fandí mu celá rodina. To je 
vždycky hezké, když naše stáj zvítězí a my si můžeme jít převzít cenu, to jsou i naši kluci nadšení“. Tak ať se vám daří i 
nadále. (čem) 
 

 
 



14:30   Cena Pokerface Alet                                                                                                  2 

Čestnou cenu do dostihu věnuje Trot Centre Alet  a předá pan Pavel Tvrz.                                                            ŽLUTÁ 

25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)    

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 8 

 
Přihlašovatel koně č. 8 Viking Crown (F) žádal při OSK o druhou startovní řadu. 

Náš tip: č. 4 TEDO OK (I) –  č. 6 V.I.P. ALET – č. 7 BEST WINNER (F) 



15:00   Cena Noblesse Oblige                                                                                            3 

Čestnou cenu do dostihu věnuje společnost EURO KOBERCE s.r.o. a předá spolumajitelka                  TMAVĚ MODRÁ 

společnosti paní Jaroslava Lomanová s dětmi. Pokud vyhraje kůň Stáje EURO KOBERCE  s.r.o.,  

bude čestná cena předána druhému v cíli. 

25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)    

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 10 

 



 
 

Náš tip: č. 10 EASYPEASY RHYTHM (NL) – č. 6 DONATO POWER (US) – č. 7 TEAM DANCER (I) 

 

 

 
Nu Pagadi (D)  (Love You (F) - Noblesse Oblige (D))  

vítěz německého Derby 2008 
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Čestnou cenu do dostihu věnují Trot Centre Alet a  Västerbo Stuteri AB. Cenu předá pan Pavel Tvrz.    SVĚTLE ZELENÁ 

25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)     

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 90000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 8 

 

Náš tip: č. 1 JOS (D) – č. 3 GLIPTIKA (RU) – č. 5 G.G.´S SWEET DREAM (S) 



 
Klusácká tréninková střediska (III.) – středisko Lány - Trot Centre Alet 

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné a tak se stalo, že se rodina Tvrzových v roce 
1985 přestěhovala do Lán u Kostomlat nad Labem. Tehdy ještě nikoho z nich 
nenapadlo, že se jednoho dne jejich pozemek promění v jedno ze stěžejních 
tréninkových klusáckých středisek a značku Alet vynese do klusácké Evropy. 

Z města na vesnici 
Byl to právě Pavel Tvrz, kdo přijel na Lány kvůli koním. Vlastnil tehdy 
teplokrevnou klisnu a své hobby chtěl posunout někam výš. Ve městě ale nebyl 
prostor pro víc koní, koupil tedy stavení na Lánech a přestěhoval se. Náhoda 
nebo osud tomu chtěl, jejich nový domov stál hned vedle chovných stájí 
bývalého JZD Kostomlaty nad Labem.  
MVDr. Stehlík, který v té době trénoval kostomlatské koně, ho nasměroval na 
klusáky a od něj také čerpal prvotní informace a zkušenosti. Nastoupil jako 
ošetřovatel chovných klisen a po práci se nejdříve věnoval psům, později pak 
vlastním koním. Jeho původní zaměření byla totiž sportovně služební kynologie, 
kterou dotáhl až na Mistrovství republiky. Vztah ke koním byl však silnější, a proto také zvítězil. Vybudoval stáj pro  
6 koní, kterou jako první klusák obydlela chovná klisna Princezna. Když jim Princezna porodila svého druhého 
potomka, bylo potřeba vymyslet vlastní značku. S manželkou Alenou v té době už vlastnili špičkovou chovnou psí 
stanici, spojili tedy oba chovy pod jednotnou značku ALET. Hřebeček dostal jméno Pokerface Alet a rodinnou firmu 
Alet posunul o velký kus dopředu. 

První úspěch na sebe nenechal dlouho čekat 
Pokerface Alet (New York Giant – Princezna) kariéru odstartoval již ve dvou letech a hned svůj první start proměnil v 
mnoha-délkové vítězství, po němž následovala další, sériová vítězství. Pokerface Alet se stal vlajkovou lodí pomalu se 
rozvíjející stáje Alet, za kterou odběhnul 61 startů a vytěžil 21 vítězství. K Pokerfaceovi postupně přibývali další koně, 
jako byla rovněž sériová vítězka Miss Osteo, Peppery Alet, Pepperon Alet a v neposlední řadě Ice Flower (2.místo 
v St.Leger, 4.místo v derby, vítězka Ceny Sorbita). Stáj Alet si získala jméno a bylo nezbytné prostory upravit pro další 
boxy, aby mohli tréninkovou listinu později posílit jedničkoví Racer s Clash Calem a Regenboog.  

Pavel Tvrz – zakladatel rodinné firmy 
Trenérskou licenci vlastnil od roku 1998, jako jezdec amatér však jezdil již od roku 1994. Jak se s tím vším popasoval a 
kde získal potřebné zkušenosti? „ Jak už jsem řekl, ty prvotní mě naučil Vladimír Stehlík, který mi hodně ze začátku 
pomáhal, ta pomoc pro mě byla dost významná. No a pak, já jsem od mládí dělal zápas a za těch skoro 20 let už 
člověk získá dostatek zkušeností sám na sobě, takže jsem se hodně držel citu a zkušeností z vlastní přípravy, práci s 
koňmi jsem dělal hodně na základě pocitu, ten nikdy nezklame. Dnes bych už ale spoustu věcí dělal jinak, protože než 
člověk posbírá ty zkušenosti, tak už vlastně končí. To si kolikrát říkám, že já jsem tenkrát neudělal to či tohle, ale už je 
to jedno, stejně to nezměním. Co jsem se naučil, to jsem se snažil předat své dceři Aleně, která jako amatér začala 
jezdit od roku 1997. Dnes pomáhám, když je potřeba, ale spíš s nějakými opravami a podobně“. 

Náhoda nebo osud? 
V roce 1999 došlo k další osudové události, když se dcera Alena potkala s mladým a talentovaným Jindřichem 
Klaubenschalkem a stali se z nich životní partneři. Bylo zcela logické, že se časem oba samostatné celky spojí, k čemuž 
došlo v roce 2007, kdy rodinná firma Alet přijala dalšího člena a povýšila na společnou značku Trot Centre Alet. 
Následovala další přestavba a další rozšíření až k dnešnímu počtu 20 boxů a tří výběhových stání. Bylo nutné 
vybudovat samostatnou dráhu o délce 1000 metrů a několik dalších výběhů. Jak se Vám s Jindrou spolupracovalo? „V 
podstatě dobře, vždyť ho znáte, musíte ho vzít takového, jaký je. Já sám jsem v zásadě nekonfliktní, takže v pohodě“. 

Zpočátku oba trenéři – Pavel Tvrz a Jindra Klaubenschalk fungovali souběžně, než aktivní činnost Pavla Tvrze ukončila 
totální endoprotéza. Musel na operaci, po níž následovalo pohybové omezení. Svou činnost předal do rukou 
mladých, Aleny Tvrzové a Jindry Klaubenschalka, kteří dnes posunuli značku Alet dál do Evropy. Možná se to bude 
zdát někomu nadnesené, ale dnešní hlavní činností tréninkové centrály je příprava ročků a mladých koní na dostihy 
pro švédské majitele. 

 



Změna hlavního zaměření vyplynula z dlouhodobě neutěšené situace v našem dostihovém sportu, kdy bylo nezbytné 
zajistit ekonomicky celou tréninkovou centrálu. Začátky nebyly jednoduché, ale díky kontaktům a zkušenostem 
získaným při ročním pobytu ve Švédsku a v neposlední řadě díky Jindřichově píli a zodpovědnosti se celý projekt ujal. 
Švédští majitelé jsou s úrovní výcviku spokojení a na Trot Centre Alet tak každý rok posílají lepší a lepší koně.  

Västerbo Stuteri AB 
Nejvíce ročků přijíždí z farmy Västerbo Stuteri AB Michaela a Susanne Demmers. Västerbo je jedna z farem, jejíž koně 
slaví úspěchy po celé Evropě, Francii nevyjímaje. Farmu výrazně proslavila zejména vlastní odchovaná klisna Västerbo 
Daylight, která ve Francii na střední trati vytvořila pod sedlem světový rekord 1:11,1 a neméně úspěšná je dnes také v 
chovu.  

Letošní ročník je již pátý v pořadí. Z těch, co zde byli připravováni, jsou dnes ve Švédsku úspěšní např. 
VästerboMagnifique (1:13,2), Västerbo Purse (1:14,6), Västerbo Sea Star (1:15,3/2140m), Bravo Västerbo 
(dvojnásobný vítěz ve Francii) či VästerboDayofhope (1:15,2). 

Domácí úspěchy TCA 
Tím se trochu do pozadí dostala činnost dostihová, ale vlastně se ani není čemu divit, ekonomika je ekonomika. 
Přesto nelze říci, že by byla úplně v pozadí. Koně stáje Trot Centre Alet dosahují stále dobrých výsledků. V současné 
době našlo zázemí na Lánech deset koní, které ani není nutné dlouze představovat, protože se s nimi pravidelně 
setkáváme na dostizích ve Velké Chuchli.  

Několik koní, které TCA vychovalo a kteří zde zaznamenali řadu úspěchů: 
Västerbo Today – Dunajský pohár, vítěz série dostihů Zlatého okruhu 2007 
Nino Hammering – druhé místo v Českém derby 2007 
Flash One – vítěz Slovenského klusáckého derby 2007 
Made for Me – vítězka Slovenského klusáckého derby 2008 
Ifetayo – vítězka St.Leger 2011 
Mage du Bourg – Klusák roku 2010, vítěz Zlatého okruhu 2010 

Slovo závěrem, co říkáte Pavle na současný stav? 
„Je deprimující, zanikne nebo ne, to jsou otázky stále dokola, nic potěšujícího. Ale mám radost ze své dcery, že se jim 
daří a tím moje celoživotní práce nezanikla, ale díky nim pokračuje dál.“ (čem) 
 

               
                                  Ice Flower 

 

 

 

                                                                                                                                    Pokerface Alet 

 

                                  

                                 Miss Osteo 



                                                                Lány – stáj TROT CENTRE ALET 
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Čestnou cenu do dostihu předá pan Ladislav Štípa, bývalý trenér Fidji Sund.                                                       STŘÍBRNÁ 

40000 Kč (18000 - 10000 - 8000 - 4000)                  

Pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 2180 m, autostart, zápisné:  2000 Kč, přihlášek: 5 

 
Přihlašovatel koně č. 5 Peter Pan (F) žádal při OSK o druhou startovní řadu. 

Náš tip: č. 2 BUSBY CARTOUCHE (NL) – č. 1 BOB HARLEY (NL) – č. 3 CHARMING OREAU (NL) 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fidji Sund 



 

Fidji Sund (S) 

Songcan (US) – Logik Sund (S), rekord 1:16,6   

Famózní hnědka Fidji Sund byla do České republiky dovezena ze Švédska v roce 1991 jako tříletá klisna bez kariéry. 

Narodila se na farmě Eriksund chovateli Ellertu Larssonovi, jemuž se podařilo zkoncentrovat její krevní linii 

prostřednictvím otce Songcan ve druhé a třetí generaci na Floricana, čímž dal klisně do vínku její pozdější výjimečné 

schopnosti. Po pradědečkovi z matčiny strany Jaminovi, dvojnásobném vítězi Prix´d Amerique, zdědila Fidji Sund 

vytrvalost a stala se distančně všestranně výkonnou klisnou. 

Svou dostihovou kariéru odstartovala vítězstvím v samém závěru tříletého roku na závodišti ve Velké Chuchli a ve 

svém tažení pokračovala v roce následujícím, když získala v nepřetržité řadě celkem devět vítězství.  

Kromě jiného zvítězila v Jarní ceně čtyřletých, Ceně Vatagy, v první rozjížďce Ceny Gellérta a Podzimní ceně čtyřletých 

(Bratislava), St. Leger dokončila i přes zdravotní indispozici druhá za Flitigem Sund. V tehdy ještě Československém 

derby Fidji Sund nestartovala vzhledem k obavám majitele o její zdraví. 

Fidji Sund byla velmi temperamentní klisna a práce s ní vyžadovala soustavnou pozornost. V důsledku zranění, které 

si díky svému temperamentu způsobila jako pětiletá, byla na chvíli poznamenána její kariéra a obrat k lepšímu nastal 

až koncem roku v Ceně Greyhounda, kde své soupeře s převahou převálcovala. Tím se následně ve svých šesti letech 

napevno usadila v naší elitní třídě, v rámci které spolu s Perlou a běloušem Garelem tvořila hvězdné trio své doby. 

Fidji Sund z nich byla nejmladší, měla tím pádem i nižší zisk a poskytovala tak svým sokům nedobrovolně výhodnější 

startovní pozici, přesto dokázala vytěžit ze 14-ti startů 4 vítězství, 7 druhých a 3 třetí místa. Do životní formy se 

dostala v druhé půli roku, kdy již své soupeře před sebe nepustila. V roce 1994 svými výkony získala celkové vítězství 

ve Zlatém okruhu a jako první se na vytrvalecké trati časem 1:19,9 (rekord mimochodem držela několik dalších let) 

dostala pod tehdy magickou hranici 1:20,0, když mnoha délkami lehce zvítězila v Ceně Senator Alana. 

V sedmi letech byla Fidji Sund po své krátké, ale výkonnostně kvalitní dostihové kariéře, zařazena do chovu. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
Nucleare Ors (I) s Monikou Kalčíkovou – vítězové loňské Ceny Fidji Sund 
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Čestnou cenu do dostihu věnuje společnost EURO KOBERCE s.r.o  a předá spolumajitelka                            ČERVENÁ 

společnosti paní Jaroslava Lomanová s dětmi. 

25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)    

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 350000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 7 

Přihlašovatel  koně č. 6 Ain´tshes Diamond (D) žádal  při OSK o druhou startovní řadu. 

 

Náš tip: č. 4 REGENT – č. 7 UNZEN (F) – č. 1 PIRATE DE JOUR (I) 



Rozkoš – Stáj EURO KOBERCE s.r.o. 
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Čestnou cenu do dostihu věnuje paní Lenka Osvaldová, současná majitelka Nino Hammeringa.                        ČERNÁ 

25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)    

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 160000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 7 

 
Přihlašovatelé  koní č. 6 Alpro Teč a č. 7 Starboy BN žádali  při OSK o druhou startovní řadu. 

Náš tip: č. 7 STARBOY BN – č. 3 GULFSTREAM (UA) – č. 2 SAMBA TEČ 

 



Nino Hammering 

Jedním z klusáků trénovaných v Trot Centre Alet, kterého jste v uplynulých letech mohli často vídat na dostihové 

dráze, byl Nino Hammering, český syn švédského plemeníka Ex Hammeringa. 

Prvorozený potomek klisny Nynke Frisie (posledním je loňská šampionka dvouletých Nanana) sice do výšky moc 

nevyrostl, ale má ty nejlepší vlastnosti amerického klusáka – rychlost, odolnost, tvrdost a bojovnost. Za deset let 

dostihové kariéry neměl nikdy vážný zdravotní problém, nedělal cvalové chyby, běhal stejně spolehlivě na pravou i 

levou ruku, na všech distancích a na každém povrchu. Absolvoval celkem 114 dostihů, z toho ve více než polovině 

(64) se umístil do třetího místa. 15 dostihů vyhrál, na dotacích získal 561 737 Kč, rekord 1:15,6 zaběhl v roce 2009 ve 

Velké Chuchli a jeho největším úspěchem je druhé místo v Českém klusáckém derby 2007 za Sir Gillem. Kariéru 

ukončil loni jako jedenáctiletý ve stoprocentním zdraví a kondici a nyní spokojeně žije ve Vinařících u Kladna, ve 

vzorné péči paní Lenky Osvaldové a ve společnosti dalšího klusáka, 23letého Asterixe Osteo. 

Nino byl můj životní kůň a přála bych takového každému jezdci i majiteli. 

Klára Jelínková  

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

PROPOZICE: 
 
3. dostihový den 23.5.2015 - OSK v pondělí 18.5. ve 12:00 
CH17 – 40 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 2180 m, autostart, zápisné 1 600 Kč 
CH18  – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 350 000 Kč, 2180 m, koním nad 150 000 Kč zisku + 20m, koním 
nad 200 000 Kč zisku + 40m, mety, zápisné 1000 Kč 
CH19 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 100 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč 
CH20 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 50 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč 
CH21 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 25 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 1000,-Kč 
CH22 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 5 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč 
CH23 – 25 000 Kč, handicap 2 - 23,0 pro 5leté a starší klusáky, 2700 m, autostart, zápisné 1000 Kč 
CH24 – 25 000 Kč, handicap 2 - 26,5 pro 4leté a starší klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč 

4. dostihový den  14.6.2015 - OSK v pondělí 8.6. ve 12:00 
CH25 – 40 000 Kč, pro čtyřleté klusáky 2180m, autostart, zápisné 1600 Kč 
CH26 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 400 000 Kč, 1670m, autostart, zápisné 1000 Kč 
CH27 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200 000 Kč, 2180m, autostart, zápisné 1000 Kč 
CH28 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 130 000 Kč, 1670m, autostart, zápisné 1000 Kč 
CH29 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 80 000 Kč, 2180m, autostart, zápisné 1000 Kč 
CH30 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 40 000 Kč, 1670m, autostart, zápisné 1000 Kč 
CH31 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 15 000 Kč, 2180m, autostart, zápisné 1000 Kč 
CH32 – 25 000 Kč, handicap 2 – 25,0 pro 5leté a starší klusáky, 2180 m, autostart, zápisné 1000 Kč 

OSK se podávají elektronicky na adresu osk-ceklus@seznam.cz 

 

mailto:osk-ceklus@seznam.cz


Suverénní rekordní vítězství v „olympijském“ dostihu 
 
Poslední dubnovou sobotu se ve švédském Åby odběhlo v nepříznivém počasí finále Olympiatravet, na 2140m 
s dotací 1,5 milionu švédských korun, druhého největšího dostihu země zařazeného do UET Masters Series. 
V desítce silné konkurence ze Švédska, Norska, Dánska, Itálie, Francie a ze Spojených států chyběl kvůli zanícenému 
kopytu obhájce loňského vítězství Solvato a taky nadějný Digital Ink. Dle sázkových kurzů se tak jako top favorit jevil 
norský Support Justice (2,1) následován Američankou Maven (5,3), která ale startovala až z druhé řady s nejvyšším 
číslem. 
Po startu se ale situace vyvinula úplně jinak. Do čela se raketově dostal s číslem 6 švédský rodák trénovaný v Norsku 
B.B.S. Sugarlight’s (8,9) v sulce s Petrem Untersteinerem a hned si vytvořil před zbylým polem několikadélkový 
náskok. Stíhat se ho snažil Örjan Kilhström v sulce Italky Princess Grif (11,3) a Lutfi Kolgijni se svým El Mago Pellinim 
(13,9), kterému se druhou stopou místy dařilo dostat se na vzdálenost půl délky. Na začátku druhého kola se dopředu 
začal posouvat třetí stopou favorit Support Justice s Vegardem Gundersenem Geirem, ale vedoucí dvojice jenom 
zrychlila svoje tempo, stejně jako když je čtvrtou stopou v posledním oblouku začínal obíhat francouzský Voltigeur de 
Myrt (8,9) s Gabrielem Gelorminim. Do cílové roviny točil stále první B.B.S. Sugarlight’s a každým metrem se stále více 
vzdaloval mohutně útočícímu zbytku pole. Cílovým mezníkem proběhl v čase 1:10,7, čímž o dvě setiny zlepšil rekord 
dostihu utvořený před rokem Solvatem. Díky ušetřeným silám stráveným ve vnitřní stopě, získala mohutným finišem 
tři a půl délek vzdálené druhé místo překvapivě italská Oasis Bi (19,8) s Björnem Goopem těsně před druhým z letošní 
Ceny Ameriky Voltigeur de Myrtem prezentujícím se opět výborným závěrem. Maven znovu neuspěla ve svém 
evropském turné a skončila až na šestém místě. 
6-letá vycházející hvězda Skandinávie trenéra Frederika Soldberga si nejen tímto výkonem zajistila respektované místo 
v evropské elitě, ale taky ihned po doběhu i místenku do další významné události ve švédském kalendáři - Elitloppet, 
který se bude konat 31. května. Manažer B.B.S. Sugarlight’s ani na chvíli nezaváhal a potvrdil jeho účast na startovní 
listině, která již teď čítá 6 zajímavých jmen – kromě čerstvého vítěze Olympiatravet se má představit taky Timoko, 
Maven, On Track Piraten, Digital Ink a Wind of the North. 
 
Olympiatravet, Final (Gr. I, Int – UET Masters Series) 

3-leté a starší koně, 2140m, 1 500 000 SEK 

1. B.B.S. Sugarlight’s (NO)  Peter Untersteiner Frederik Solberg 10,7 8,89 

2. Oasis Bi (IT)   Björn Goop  Stefan P. Peterson 11,1 19,8 

3. Voltigeur de Myrt (F)  Gabriele Gelormini Roberto Donati  11,1 8,9 

4. Support Justice (NO)  V.G. Gundersen  V.G.Gundersen  11,2 2,1 

5. Princess Grif (IT)  Örjan Kihlström  Fabrice Souloy   11,3 

6. Maven (US)   Johnny Takter  Jimmy Takter   5,3 

7. Obi Wan (DK)   Jensen Flemming Jensen Flemming  40,9 

8. On Track Piraten (S)  Erik Adielsson  Hans R. Strömberg  8,4 

9. El Mago Pellini (S)  Lutfi Kolgijni  Lutfi Kolgijni   13,9 

10. Roxana de Barbray (F)  Lorenzo Donati  Roberto Donati   63,7 
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