
Dostihový program     4 

Cena Wine and Bluese 
 

 

 

Dostihové závodiště  

Praha 5 – Velká Chuchle 

Neděle 14. 6. 2015 od 14 hodin 

  



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 neděli 14. června 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 

  



Třetí dostihový den: hattrick dostihové stáje Euro Koberce s.r.o. a trenéra Alleho Lomana 

Pro Charming Oreau byl druhý díl seriálu Pražského okruhu dobře placenou procházkou 

* Hlavní dostih, Memoriál Václava Dohalského, opanovala superfavoritka  Charming Oreau s Alle Lomanem 

v procházkovém tempu 1:24,1 na střední trati * Gromoboj  s Vjačeslavem  Šamšurinem opět vítězný – na 

vytrvalecké trati 2715 metrů odrazil nápor Doutje * Nejrychlejším dostihem odpoledne byla překvapivě třída 

do 50 tisíc zisku, ve které se i přes cvalovou chybu snadno prosadil Easypeasy Rhythm s Filipem Lajnerem * 

Kromě něho a Gromoboje se letos podruhé vítězně prezentovali také Jos a Logoped * Gliptika se rozloučila 

s dostihovou kariérou prvenstvím v kilometrovém tempu 1:17,7 * Tříletá Flair, dcera skvělé US Wowie, zvítězila 

hned při svém debutu * Jezdci Alle Loman a Vjačeslav Šamšurin docílili dvou triumfů  * Alle Loman jako trenér 

zaznamenal tři vítězství  * Tři prvenství (z toho jedno od zeleného stolu) si do trenérského šampionátu  připsal 

také Mykola Volf * 

Druhým dílem pokračoval předposlední květnovou sobotu seriál pro elitní klusáky Pražský okruh. V Memoriálu 
Václava Dohalského o 40 tisíc korun zůstala osamocena titánka Charming Oreau a její úloha veliké favoritky 
(1,1:1) byla neotřesitelná, a to i v případě, kdyby se dostihu zúčastnilo všech pět klusáků figurujících na 
startovní listině. Bohužel zástupci stáje Viktoria kvůli indispozici do dostihu nenastoupili. Alle Loman zvolil 
v sulce Charming Oreau od startu velmi pomalé tempo, přesto držený Ocean Al a Peter Pan klusali 
s mnohadélkovým odstupem zpět. Do kontaktu s leaderkou dostihu se dostali až půl kola před cílem. Ocean Al 
se dokonce před obloukem dostal vedle favoritky  na uvolněnou první stopu. V druhé polovině oblouku ale 
přešla Charming Oreau znovu do vedení a o pár chvil později proběhla cílem jako snadná vítězka 
s šestidélkovým náskokem. Peter Pan se dostal pěkným finišem v cílové rovině na druhé místo před Ocean Ala. 
Dosaženému kilometrovému tempu 1:24,1 samozřejmě nelze přikládat žádný význam, mnohem důležitější 
skutečností je, že klisna docílila svého už 22. vítězství, z toho sedmnáctého na zdejší dráze.  

Ve výborné formě je také svěřenec Vjačeslava Šamšurina Gromoboj, který po dvou týdnech opět slavil 
vítězství, tentokrát v dostihu na 2715 metrů. Diktování tempa v Ceně Bulína se chopila Doutje, ke které se do 
dvojice přidal Unzen. Francouzský rodák ale v prvním oblouku zacválal a na uvolněné místo zařadil Vjačeslav 
Šamšurin favorita Gromoboje. Srovnaný Unzen pak klusal dále jako třetí. Po absolvovaném prvním kole se o 
naděje připravila cváláním druhá favoritka dostihu Ifeatyo. Koně se v nezměněném pořadí dostali až do cílové 
roviny, kde po boji reprezentant stáje Avals Gromoboj o čtvrt délky přetlačil Doutje. Třetí doběhl o tři délky 
zpět Unzen.  

Favoritům se během dostihového odpoledne dařilo, vyhráli totiž pět z osmi dostihů. Jedním z těch, který splnil 
svou úlohu, byl Jos v Ceně Farmy Levín. Role vodiče se v dostihu podle očekávání ujal Onward Iceberg, a v jeho 
blízkosti klusala G.G.´s Sweet Dream. Jos byl v posledním oblouku ve značně nevýhodné pozici a zdálo se, že 
jen těžko může ještě zvítězit. V cílové rovině ale stále vedoucí Onward Iceberg mírně bočil, Zdeněk Škobis 
odvážně nasměroval Jose pod něho a nakonec o půl délky vyhrál v dobrém tepu 1:18,1. Třetí místo se 
čtvrtdélkovým odstupem patřilo spolufavoritce dostihu G.G.´s Sweet Dream. 

Nejrychlejším dostihem mítinku se nečekaně stala 1670 metrů dlouhá Cena Jenny Mc Murtie určená klusákům 
ziskové třídy do 50 tisíc. Na jejím startu zacválal druhý favorit Easypeasy Rhythm, který se tak ocitl na konci 
pole, zatímco čelo dostihu ovládli v první stopě Degro Teo a vedle něho klusající favorizovaná Tamtam OK. 
Srovnaný Easypeasy Rhythm ale ztrátu na soupeře snadno dohnal a kolo před cílem se již propracovával 
dopředu. Na konci protilehlé roviny se odpoutala od Degro Tea ryzka Tamtam OK a reprezentant stáje Euro 
Koberce s.r.o. Eeasypeasy  Rhythm vedený Filipem Lajnerem už byl třetí. V polovině cílové roviny převzal 
vedení, zvítězil o 5 délek před Tamtam OK v kilometrovém čase 1:17,3 (poslední kolo za 1:15!) a vylepšil si tak 
o téměř 2,5 sekundy svůj osobní rekord. Novými osobními maximy se mohou pochlubit i Tamtam OK a Degro 
Teo, který doběhl třetí. 

Dalším favoritem, který úspěšně splnil svou misi, byla zástupkyně tochovického střediska Gliptika vedená 
Elenou Volf. Ceny na shledanou 14. června se zúčastnilo devět koní a nejlepší startovní moment měla V.I.P. 
Alet, kterou následoval Lucky Money. Favoritka Gliptika se držela okolo třetího až čtvrtého místa a její chvíle 
přišly ve druhé polovině předposlední roviny, kdy se dostala přes Lucky Moneye a následně v oblouku i přes 
V.I.P. Alet. Od té doby již soupeřila Gliptika jen s časem, který se zastavil na kvalitní hodnotě 1:17,7. Až 8 délek 
za ní dorazil do cíle druhý Lucky Money, na kterého v cíli dotírala třetí Gesy i čtvrtá Rapida. Gliptika zvítězila 
v České republice vůbec poprvé a zároveň i naposledy. Odchází totiž do chovu. 



Desetinovým favoritem Ceny Texe Diamonda byl vítěz z minulého mítinku Logoped reprezentující stáj Sochor 
s.r.o. Po startu šel do čela Kevin Kuranyi a brzy se k němu do dvojice přidal právě Logoped. Společně šéfovali 
sedmihlavému poli kilometr, ale před posledním obloukem začínal mít favorit dostihu navrch. Dopředu se také 
drala Alet Conch. V cílové rovině Logoped pod vedením svého trenéra Mykoly Volfa snadno zvítězil o 4 délky 
před Kevinem Kuranyim. Na třetí místo se po diskutabilní diskvalifikaci Touchdowna OK dostala Alet Conch. 

Emoce bohužel rozpoutala Cena Vancho de Ba, která byla odstartována na metách. Vedení se ujali koně 
z první mety, v první stopě Gulfstream a vedle něho Afina, ke kterým se poměrně rychle dostali koně zahajující 
dostih s přídavkem 20 metrů. Na třetí místo se ve druhém oblouku propracoval letos již jednou vítězný bělouš 
Starboy BN. Kontroverzní a nebezpečná situace bohužel nastala 500 metrů před cílem, kdy byl Starboy BN 
nasměrován do druhé stopy a přitom se dostal do těsného kontaktu s vedle běžící Afinou. Ta byla při incidentu 
zraněna a při jejím zpomalení se zdrželi další dva koně, Alpro Teč a Pirate de Jour. Starboy BN s Jindřichem 
Klaubenschalkem dostih vyhrál o 2 délky před Gulfstreamem a Piratem De Jour.  Majitel koně Afina podal proti 
výsledku dostihu odvolání, které řešila v uplynulém týdnu Disciplinární komise. Ta Starboye BN diskvalifikovala 
a vítězem se tak stal Gulfstream s Vjačeslavem Šamšurinem, na druhé místo se posunul Pirate de Jour a na třetí 
Alpro Teč. 

Tři debutanti a čtyři koně již seznámení s dostihovým prostředím se utkali v dostihu začátečníků, Ceně Českého 
klusáckého spolku. A nutno dodat, že koně, kteří si odbývali dostihový křest, měli v dostihu proti zkušenějším 
kolegům navrch. Dostih totiž ovládla od samého začátku reprezentantka stáje Euro Koberce s.r.o. Flair. Hnědka 
prošla pod vedením svého majitele a trenéra Alleho Lomana dostihem bez zaváhání a zvítězila o délku a půl 
před Diegem Misi, který se také zúčastnil dostihu poprvé. Třetí skončila Just Mad. 

Dostihové odpoledne bylo úspěšné pro tréninkové středisko Rozkoš vedené Alle Lomanem. Jeho zástupci 
zvítězili třikrát. Tochovice také skórovaly třikrát, když jedno vítězství jim přiřkla Disciplinární komise. Alle 
Loman a Vjačeslav Šamšurin si připsali během dostihového dne jezdecké double.  (zem) 

 

 

Pořadí Pražského okruhu po dvou dostizích: 

1. Charming Oreau (20 b.) 

2. Peter Pan (12 b.) 

3. - 4. Busby Cartouche a Ocean Al (7 b.) 

5. Bob Harley (3 b.). 

 

 

12:45 Zkušební start (1. oddělení) 
STARTOVNÍ ČÍSLA: Koně se nezúčastní dostihů, proto budou mít startovní číslo od jiného koně svého trenéra. 

Zápisné: 300 Kč, počet přihlášek: 3 

 

DEVIL IN DISGUISE (D) Zdeněk Škobis 

MADE NO FEAR (S)  am. Josef Hovorka 

 

 

13:10 Zkušební start (2. oddělení) 
 

TIPSPORT BOY  Zdeněk Škobis  



14:00 Cena Queen Mum (1. oddělení) 1 

Čestné ceny do dostihu předá paní Klára Škobisová s dětmi. TMAVĚ MODRÁ 

20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 – 2000 - 1400) 

Pro 3leté klusáky a starší klusáky se ziskem do 15000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 800 Kč, přihlášek: 13

 

 

Přihlašovatelé koní č. 5  Juillet V a  č. 6 Tullamore Paal  žádali při OSK o druhou startovní řadu. 

Náš tip: č. 4 TOUCHDOWN OK (I) – č. 3 FLAIR (NL) – č. 6 TULLAMORE PAAL 

Nejlepší letošní výkony na pražské klusácké dráze: 

1670 m: 8.5. GROMOBOJ  15,9 

8.5. IFETAYO  16,1 

8.5. MAGICMATCH JDS 16,2 

8.5. REGENT  16,9 

23.5. EASYPEASY  RHYTHM 17,3 

  



14:30 Cena Alies  (2. oddělení) 2 

Čestné ceny do dostihu předá paní Klára Škobisová s dětmi. BÍLÁ 

20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 – 2000 - 1400) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 15000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 800 Kč, přihlášek: 13

 

 

Náš tip: č. 3 DIEGO MISI  – č. 2 LOGIC V – č. 4 JUST MAD (S) 

  



15:00 Cena Ubalda Boka 3 

Čestné ceny do dostihu předá paní Klára Škobisová s dětmi. ŽLUTÁ 

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

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 40000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 7

 

 
Náš tip: č. 2 DEGRO TEO (NL) – č. 4 TEAM DANCER (I) – č. 7 ALET CONCH  



15:30 Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví 4 

Čestnou cenu prvním třem jezdcům věnuje Hippospol TMAVĚ ZELENÁ 

sdružení podporující nadané žáky a předá Ing. Soňa Froňková, Ph.D. 

12000 Kč (5400 - 2760 - 1800 – 1200 - 840) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2014 do 50000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 480 Kč, přihlášek: 6

 

 

Přihlašovatel koně č.6 Nucleare ORS (I)  žádal při OSK o druhou startovní řadu. 

Náš tip: č. 1 OFARIM VENUS (A) – č. 4 M.T. HURRICANE (S) – č. 6 NUCLEARE ORS (I) 

  



Dnešní mítink jsou názvy dostihů pojmenovány po klasických vítězích stáje 
Viktoria: 

 
QUEEN MUM jako dvouletá dokázala opakovaně zaběhnout tempo pod 1:20,0. Ve třech letech se jí 

více dařilo ve druhé části sezóny, kdy si utvořila výtečný osobní rekord 1:15,2 a čtyřikrát zvítězila, mj. i 

v Podzimní ceně tříletých, Ceně Vatagy a Velké ceně U.E.T. Naděje do ní vkládané v souvislosti 

s derby-ročníkem potvrdila triumfem v klasické Velké jarní ceně čtyřletých a třetím místem 

v Breeder´s Crownu v Berlíně – Mariendorfu. Bohužel krátce na to její nadějná kariéra ze zdravotních 

důvodů skončila. Queen Mum byla zařazena do chovu a z jejích potomků se nejlépe ukazuje tříletý 

Quantity of Charge, mj. nedávno druhý v Jarní ceně tříletých a majitel osobního rekordu 1:16,3. 

 

 

ALIES toho za necelé tři sezóny na dostihové dráze dokázala mnoho. V tréninku Jaromíra Kotáska 

zvítězila hned při svém dostihovém křtu a o půldruhého měsíce později již byla schopná vyhrát 

Podzimní kritérium tříletých a porazit skvělého Itschus Stara. Ve své první sezóně zvítězila šestkrát ze 

sedmi startů včetně Ceny Vatagy a uspěla i proti starším koním ve Velké ceně U.E.T, kde za ní jako 

druhý doběhl Henri Hammering. Následující jaro přerušilo její vítěznou šňůru, ale od poloviny května 

až do poloviny července (pak již v tomto roce nestartovala) nenašla přemožitele. Především zvítězila 

ve Slovenském klusáckém derby. Na dráhu se vrátila Alies jako pětiletá na jaře, kdy dominovala 

v dalších třech dostizích, ale po startu v Ebreichsdorfu byla z tréninku stažena. Alies dokázala z 18 

startů 14x zvítězit. Byla zařazena do chovu a z jejích potomků se zatím nejlépe ukázali 

breederscrownoví vítězové Astra Teč (mj. i třetí v Českém klusáckém derby) a Alpro Teč. Nadějí je 

tříletá Aida V, která nedávno vyklusala kilometrové tempo 1:16,3. 

 

 

Holandský rodák UBALDO BOKO jako dvouletý nejen zvítězil při svém debutu v Bratislavě, ale také ve 

Velké ceně dvouletých, kde porazil stájovou kolegyni Queen Mum. Ve třech letech začal startovat 

Ubaldo až v srpnu a ve významných zkouškách svého ročníku se rozhodně  neztratil. Doběhl druhý 

v Podzimní ceně tříletých a v Zimní ceně tříletých mu patřilo třetí místo. Jako čtyřletý se dostal do 

dobré formy v létě, když dokázal zvítězit v jedné z rozjížděk derby. V Českém klusáckém derby pak 

obsadil druhou příčku za Equalizerem. V následujícím startu při měření sil se staršími soupeři 

dominoval Ubaldo Boko v novém osobním rekordu 1:15,5. V Saint Legeru ho porazil jen stájový 

kolega US Japie DB. Jako pětiletý už ale Ubaldo Boko na svou výkonnost nenavázal a po třech startech 

zakončil svou kariéru. Nyní je využívaný jako kůň k rekreačnímu ježdění. 

 

 

TOP PALEMA byla nejprve v tréninku Mykoly Volfa a jejím majitelem byla Stáj Siam, ale v polovině 

čtyřleté kariéry ji zakoupil pro svou stáj Zdeněk Škobis a připravoval Vjačeslav Šamšurin. Zděněk 

Škobis hned první start s klisnou zvítězil a třeba do černého se jim povedla o půldruhého měsíce 

později, kdy zvítězili v Českém klusáckém derby. Kilometrový čas 1:16,8 je stále traťovým rekordem 

derby. Následující rok klisna klisna zvítězila jen jednou, ale dosahovala rychlých časů. Při svém 

předpoledním startu koncem října si vylepšila osobní maximum na skvělých 1:15,5. Top Palema byla 

zařazena do chovu a na dráze se zatím z jejích potomků ukázal jen Tip Gate, majitel osobního maxima 

17,1.  



16:00 Cena US Japie DB 5 

Čestnou cenu do dostihu předá paní Klára Škobisová s dětmi. HNĚDÁ 

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

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 80000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 8

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 
Přihlašovatelé koní č. 5 Viking Crown (F), č. 6 Viking Cub, č. 7 B Vijfendertig (NL)  a  č. 8 Schanhay (F) žádali při 

OSK o druhou startovní řadu. 

Náš tip: č. 3 EASYPEASY RHYTHM (NL) – č. 7 B VIJFENDERTIG (NL) – č. 4 AGRUS (UA) 

 

 

US JAPIE DB patřil do silného ročníku stáje Viktoria, byl totiž vrstevníkem Ubalda Boko a Queen Mum. 

V prvních dvou letech měl na dráze problémy s cváláním v dostihu, přesto ale jako tříletý naznačil svůj 

potenciál třemi vítězstvími. Mimořádně úspěšnou sezónu měl ve čtyřech letech, když ze 14 startů 

desetkrát proběhl vítězně cílem. Jednalo se většinou o rámcové dostihy, i když na jaře dokázal zvítězit 

také v Kritériu čtyřletých. První měření s kompletní špičkou čekalo US Japieho v Saint Legeru, kde na 

vytrvalecké trati triumfoval. V následujícím roce si hnědák utvořil osobní maximum 1:15,6. Jako 

šestiletý byl prodaný do Rakouska, kde běhal dva roky bez větších úspěchů. 

 

 
 

 

Nejlepší letošní výkony na pražské klusácké dráze: 

 

2180 m:  8.5. CHARMING OREAU 16,2 

 8.5. BUSBY CARTOUCHE 16,7 

25.4. BEAUTIFUL  YANKEE 17,3 

25.4. IFETAYO  17,9 

25.4. STARBOY BN  18,9 

25.4. PIRATE DE JOUR 18,9 

 

2715 m:  23.5. GROMOBOJ  20,0 

 23.5. DOUTJE  20,0 

23.5. UNZEN   20,2 

23.5. AIN´TSHES DIAMOND 22,2 

23.5. SCHANHAY  24,0 

 

 

 

  



16:30 Cena Top Palemy - Cena narozenin pana Josefa Kotouče 6 

Čestnou cenu do dostihu věnuje a předá pan Josef Kotouč. ČERVENÁ 

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

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 130000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné:  1000 Kč, přihlášek: 10

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 
Náš tip: č. 1 JOS (D) – č. 3 ONWARD ICEBERG – č. 4 G.G.´S SWEET DREAM (S) 

 

Narozeninový den pana Josefa Kotouče 

Dnešního dne slaví narozeniny osobnost klusáckého sportu, dlouholetý úspěšný jezdec a trenér Josef 

Kotouč. Svůj život si bez klusáckých dostihů nedokáže představit, a proto nepřekvapuje skutečnost, že 

i dnes ho uvidíme v akci s praporkem v ruce.  Ve funkci startéra totiž nechyběl ani jeden dostihový 

den pořádaný Čeklusem. Z bohaté dostihové kariéry Josefa Kotouče, člena Klubu stovkařů, 

vzpomeňme alespoň na vítězství ve Velké ceně dvouletých, Ceně Tillherra, Ceně Flinta a dvě druhá 

místa v  derby. Sedm let také působil  ve funkci  mistra odborného výcviku na zdejším učilišti a 

předával své bohaté zkušenosti nastupující jezdecké generaci.  

Redakce Dostihového programu tímto přeje panu Kotoučovi hodně zdraví a spokojenosti do dalších 

let a děkuje za podporu věnovanou Českému klusáckému spolku.  

 

 

 

 

 

 

 

  



17:00 Cena Boba Harleye 7 

Čestnou cenu do dostihu předá paní Klára Škobisová s dětmi. SVĚTLE MODRÁ 

25000 Kč (11250 - 6250 - 5000 – 2500) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 1250 Kč, přihlášek: 5

 

 
Přihlašovatel koně č. 5  Alpro Teč žádal při OSK o druhou startovní řadu. 

Náš tip: č. 4 DOUTJE (NL) – č. 2 STARBOY BN – č. 1 GULFSTREAM (UA) 

BOB HARLEY je druhým vítězem Českého klusáckého derby reprezentujícím Stáj Viktoria. Bob jako 
dvouletý často chyboval, přesto se o něm hovořilo jako o nadějném koni. A jako tříletý se dokázal 
zařadit do špičky klusáků narozených v roce 2008. Sedmkrát zvítězil včetně Velké ceny tříletých a 
Zimní ceny. Bob Harley ukázal, že je velmi rychlým klusákem, čtyřikrát zaběhl tempa okolo 1:15,0 a 
jednou dokonce i jednou vyklusal 1:14,9. Následující rok se sezóna z větší části přesunula do 
„travnatých“ Slušovic a i tady „Boban“ kraloval se svým trenérem Šamšurinem svým vrstevníkům. 
Kromě Českého klusáckého derby zvítězil i v Jarní ceně a Letní ceně čtyřletých. Bob Harley se dokázal 
úspěšně včlenit mezi elitu starších koní a dnes má jeho osobní maximum hodnotu 1:14,0. Pod 
trenérským vedením svého majitele patří mezi tři nejlepší klusáky v Česku.   



17:30 Cena Botera 8 

Čestnou cenu do dostihu předá paní Klára Škobisová s dětmi. SVĚTLE ZELENÁ 

25000 Kč (11250 - 6250 - 5000 – 2500) 

Handicap 2-25,0 pro 5leté a starší klusáky, 2180 m, autostart, zápisné: 1250 Kč, přihlášek: 5

 

 
Přihlašovatel koně č. 5  Ain´tshes Diamond (D) žádal při OSK o druhou startovní řadu. 

Náš tip: č. 3 PIRATE DE JOUR (I) - č. 4 REGENT – č. 1 AFINA (RU) 

 

BOTERO jako dvouletý startoval jen jednou, ale následující rok ho na jaře nikdo ve třech dostizích 

nedokázal porazit. Triumfoval mj. v Jarní ceně tříletých, kde zůstal na jeho štítě i jeden ze současných 

nejlepších klusáků Busby Cartouche a vyklusal si svůj osobní rekord 1:15,4. Poté ještě startoval ve 

třech ročníkových dostizích a pokaždé se umístil do čtvrtého místa. Jako čtyřletý podal Botero dobrý 

výkon hned při svém úvodním startu v Berlíně - Mariendorfu, kde v tempu 1:16,7 na trati 1900 metrů 

doběhl čtvrtý, ale po přesunu sezóny na travnatou slušovickou dráhu již tolik úspěšný nebyl. Po 

zdravotních problémech byl stažený z tréninku jako pětiletý a nyní dělá radost jako kůň pro rekreační 

ježdění.  



18:00 Cena Wine and Bluese 9 

Čestnou cenu do dostihu předá paní Klára Škobisová s dětmi. STŘÍBRNÁ 

25000 Kč (11250 - 6250 - 5000 – 2500) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 400000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 1250 Kč, přihlášek: 5

 

 
 

Náš tip: č. 3 BEAUTIFUL  YANKEE (RU) - č. 2 GROMOBOJ (UA) – č. 4 MAGICMATCH JDS 

 

WINE AND BLUES není svou postavou typický klusák, ale už od dvou let dokázal zaujmout publikum svým 
velkým charisma i výtečnými dostihovými výkony. Byl šampionem dvouletých v sezóně 2006. Pětkrát zvítězil 
vč. Ceny Labirinta a Velké ceny dvouletých v kilometrovém čase 1:17,3. Jako tříletý také kraloval svým 
vrstevníkům a zvítězil ve všech důležitých testech včetně Podzimní ceny tříletých, kde zaběhl skvělý čas 1:15,6. 
Winíkova skvěle rozběhlá dostihová kariéra pokračovala i ve čtyřech letech, kdy postupně ovládl Jarní cenu 
čtyřletých, Letní cenu i Rozjíždku derby. O favoritovi modré stuhy tedy nebylo pochyb, ale bohužel v týdnu 
před dostihy se hřebec opařil v mycím boxe vroucí vodou a sen o zisku derby se rozplynul, byť se ho nakonec 
zúčastnil. Po nešťastné události Wine And Blues už nikdy nevyhrál, přestože další tři roky startoval v elitních 
dostizích a dokázal si ještě vylepšit své maximum na 1:14,0. S dostihovou kariérou se rozloučil 12. listopadu 
2011. Nepřehlédnutelný černý hřebec byl zařazený do chovu a letos by se měli na dráze představit jeho první 
potomci.   



Rozhodnutí Disciplinární komise ČKA č.01/2015 

Disciplinární komise ČKA (dále jen DiK) ve složení René Boers (předseda), Ing.Petr Malík (člen) a 
Ing.Jiří Šplíchal (člen) projednala na svých zasedáních ve dnech 30.5.2015 a 4.6.2015 doručené 
odvolání majitele koně Afina (RU) proti výsledku 7.dostihu Cena Vancho de Ba uspořádaného 
pořadatelem Český klusácký spolek na Dostihovém závodišti v Praze 5 – Velké Chuchli dne 23.5.2015.  

DiK prostudovala videozáznam dostihu (k dispozici na www.youtube.com) a obdržená vyjádření 
(dokumentace bude od 5.6. k dispozici v nabídce Download na www.czetra.cz), z nichž vyplývá: 

Kůň Starboy BN vedený Jindřichem Klaubenschalkem prokazatelně a zásadně poškodil koně Afina 
(RU) vedeného Elenou Volf, když jezdec Klaubenschalk zahájil předjížděcí manévr příliš brzy do 
nedostatečného prostoru a dopustil se tak nedovoleného vynucování jízdní stopy (dráhy) dle § 271 b) 
Dostihového řádu (DŘ): 

„Jezdec se nesmí voláním, tísněním, nebo jiným způsobem snažit přimět jiného účastníka dostihu k 
opuštění své dráhy.“ 

Tento manévr vedl ke kontaktu koně Afina (RU) se sulkou, způsobil mu zranění a diskvalifikaci pro 
nadměrné cválání, následkem čehož byli omezeni další dva koně Alpro Teč a Pirate de Jour(I). 
S přihlédnutím k okolnostem (dle § 270 DŘ), zejména k tomu, že vzájemná pozice koní se neměnila 
prakticky celé kolo a jezdec Klaubenschalk tedy o koni Afina(RU) věděl, nebyl ani jinak vyrušován, 
tlačen či tísněn jinými účastníky, rozhodla se DiK změnit původní výrok takto: 

1/ Kůň Starboy BN se v pořadí doběhu přesouvá dle § 291 DŘ za posledního jím poškozeného koně, 
kterým je diskvalifikovaný kůň Afina(RU), je tedy z doběhu diskvalifikován. 

2/ Jezdci koně Starboy BN Jindřichu Klaubenschalkovi je za nebezpečnou jízdu v dostihu udělena 
sankce odnětí jezdecké licence v délce 90 kalendářních dnů ve všech zemích UET s platností a 
účinností od 5.6.2015, přičemž do 18.6.2015 včetně je jezdecká licence odebrána nepodmíněně a od 
19.6.2015 je sankce uložena s podmíněným odkladem do 30.11.2015. 

3/ Trenérovi koně Starboy BN Michalu Kalčíkovi je udělena sankce výstraha za vědomé vybavení koně 
Starboy BN nevhodnou výstrojí do dostihu. 

Proti tomuto rozhodnutí není podle § 307 Klusáckého dostihového řádu v rámci ČKA přípustné 
odvolání. Složená kauce se vrací. Při stanovení sankce vycházela DiK z obdobného případu (am.Novák 
v dostihu 1058 dne 21.9.2013). 

Na vědomí : Sochor s.r.o., J.Klaubenschalk, M.Kalčík, Český klusácký spolek 

Ke zveřejnění ve Věstníku ČKA.  

Zapsal : Jiří Šplíchal 

 
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 dostihů z Česka je možné vyhledat od roku 1996. Český klusácký spolek tímto děkuje panu Petríkovi za 
vstřícnost a ochotu při tvorbě Dostihové programu.  Tato výborná spolupráce trvá již od roku 2013. 
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