
 

 

 

 

Středoevropská cena Magistrátu hl. m. Prahy (SD) 

Modrá stuha hl. m. Prahy – Velká cena tříletých (CH) 

Mezinárodní pohár amatérů 

Dostih legend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostihové závodiště Praha 5 – Velká Chuchle 

Sobota 17.09.2016 od 13 hod 

 



 

 

Delegační listina na sobotu 17. září 2016: 
Předseda Dostihové komise: Jiří Kněžourek 
Členové Dostihové komise: Ladislav Štípa, Ing. Jiří Šindler 
Tajemník/Obsluha čísel diskval. koní: Hana Pancová 
Startér: Josef Kotouč  
Asistent startéra/ Obsluha výsledkové tabule: Petr Pichl 
Cílový rozhodčí: Ing. Leona Pokorná 
Komentátor: Ing. Zuzana Sahligerová 
Lékařská služba: Pragomedika s.r.o. 
Veterinární služba: MVDr. Barbora Schillová (604 536 478) 
Cílová kamera: Jakub Malát 
Zmocněnec pořadatele pro komunikaci s DK, TMM s.r.o. a ČKA: Ing. Zuzana Sahligerová 
MCP steward: MVDr. Helena Pokorná 

_________________________________________________________________________________________________ 

Aktuální nabídka běhajícího dostihového klusáka na prodej : 
TOP EAGLE (Orlík - Thenis Skal) 4letý hnědý valach, stále přihlášený do St.Legeru, šetřený - dostihovou kariéru 
zahájil až letos, má 9 startů - 2 vítězství - 3 umístění, zisk 40.310 Kč, rekord 1:17,4, handicap 27,5.  
Cena cca 28.000 Kč.  
Kontakt : Jaromír Vytiska, tel. 607 764 403. 
__________________________________________________________________________________________ 

Nejlepší letošní výkony na pražské klusácké dráze:  

1670 m: 24.7. JOS (D) 15,6a 
                30.4. CHARMING OREAU (NL) 15,9m  
                24.7. TEDO OK (I) 15,9a 

2180 m: 14.5. SIR VIKING (A) 17,3a  
                14.5. BOB HARLEY (NL) 17,3a  
                14.5. BEAUTIFUL YANKEE (RU)  

2715 m: 24.7. SAGA (F) 18,8a 
                24.7. BOGDANKA (F) 19,3a 
                24.7. BIKALA (F) 19,4a 

                                                                                                                                          Jos (D) 

 



Pražská klusácká dráha hostí účastníky ze čtyř zemí 
 
Dnes se na pražské dostihové dráze odehraje jeden z vrcholů letošní klusácké sezóny, kterým bude 
mezinárodní dostihový den vrcholící Modrou stuhou hl. m. Prahy. Atraktivního dostihového programu se 
zúčastní také koně a jezdci z Rakouska, Polska a Švédska. Všechny dostihy jsou velmi dobře obsazeny a 
zejména ve Středoevropské ceně by se mohl otřást v základech rekord zdejší dráhy. Účast v ní přijali dva hosté 
z Rakouska, původově velmi zajímavý pětiletý valach Saskatchewan a o dva roky starší hnědák Lantino, oba 
dva podávají velmi stabilní výkony na střední trati a jsme zvědavi, jak se vyrovnají s dnešní mílovou distancí. 
Proti nim nastoupí absolutní česká rekordmanka Charming Oreau, kterou trenér Loman svěřil trochu 
překvapivě hostujícímu Torbjörnovi Simbergovi, svou elitní formu našel i další člen naší špičky Busby 
Cartouche. Nechybí ani rychlík Sir Viking a dostih tak rázem získal očekávaný švih.  

Velmi zajímavé bude také střetnutí francouzských klusáků, kde chuchelská dráha přivítá našeho 
nejúspěšnějšího klusáka francouzského chovu Boccaccia, proti němuž nastoupí rakouský host Dragon Darche a 
na našich drahách úspěšná polská zástupkyně Saga.  

Dva dostihy jsou věnovány utkání legend, tedy bývalých úspěšných dostihových jezdců a trenérů. Rádi bychom 
tak vytvořili pěknou tradici, která byla započata před dvěma lety. Tento významný dostihový den jsme mohli 
uspořádat nejen díky přispění několika sponzorů, ale naše největší poděkování patří Magistrátu hl. m. Prahy, 
který nás podpořil a na jeho uspořádání přispěl v rámci grantu významnou finanční částkou.  
Přejeme všem účastníkům dostihů hodně štěstí na dostihové dráze a divákům krásný sportovní zážitek.  

Program dostihového dne:  

13:00 Slavnostní losování čísel do Poháru amatérů a Dostihů legend v malém paddocku  
14:00 Start prvního dostihu  
16:50 Předávání cen účastníků Dostihů legend v malém paddocku  
17:35 Start posledního dostihu  
Změna programu vyhrazena  

Absolutní české klusácké rekordy  

Krátké tratě (1600 - 1999 m): 16.8.2015 Berlin - Mariendorf – Charming Oreau (NL) - 1:12,4a  
Střední tratě (2000 - 2599 m): 26.6.2007 Vincennes - US Wowie (NL) - 1:14,2a  
Dlouhé tratě (2600 a více m): 12.6.2015 Vincennes - Boccaccio - 1:13,8m  

Rekordy dráhy v Praze - Velké Chuchli  

Krátké tratě (1600 - 1999 m): 29.8.2009 - Sir Gill (D) - 1:13,0a  
Střední tratě (2000 - 2599 m): 18.8.2011 – I Can Fly Diamant (D) - 1:14,5a  
Dlouhé tratě (2600 a více m): 25.4.2002 Orlík (NL) - 1:16,0a  

________________________________________________________________________________________ 

Významné životní jubileum Ing. Jany Holečkové 

 
Dne 20. září se dožívá významného životního jubilea dlouholetá pracovnice sekretariátu České 
klusácké asociace Ing. Jana Holečková. Celý svůj život zasvětila koním a více než dvacet let pracovala 
s velkým nadšením pro klusácký sport a chov. Mj. sestavovala Plemennou knihu klusáka. Jménem 
redakce Dostihového programu přejeme naší Janě do dalších let zdraví a spokojenost.  

 



 
 

Náš tip: č. 5 TEDO OK (I) – č. 4 TOUCHDOWN OK (I) – č. 7 NASH BOURBON (UA) 

 

 

 

 

 

 

 



 
Náš tip: č. 6 EVIAN BOKO (NL) – č. 4 QUANTITY OF CHARGE – č. 5 STARBOY BN 

 

 

 

 



 
Náš tip:  REGENT – FLAIR (NL) – GLEJDY 

PETEMA s.r.o. 
Sponzorem dnešního Poháru amatérů je společnost zabývající se řeznictvím a uzenářstvím. Spojitost je pro někoho 
možná trochu zavádějící, ale ve skutečnosti tomu tak není. Majitel této firmy, Petr Hnilo, totiž není v klusáckém sportu 
tak docela cizí. Svého času klusáky vlastnil nebo byl některých spolumajitelem. Největším pokladem jejich stáje byl 
především krasavec Flash One, vítěz Slovenského derby z roku 2007. 
S ním, co se úspěšnosti stáje týká, držel zdatně krok ze Švédska importovaný černý valach Hjärtats Revansh. Revanshovi 
se dařilo především v Bratislavě, kde čtyřikrát zvítězil, ale zazářil hned při svém druhém startu v českých barvách, a to v 
Mnichově Daglfingu. Potěšení převzít čestnou cenu dopřál majitelům celkem osmkrát. 
Svou „troškou do mlýna“ přispěla stáji také pro změnu na holandské dražbě zakoupená hnědka Yanilidou Meadow či 
hřebec Aadje Boer. 
Život s sebou ale nenese jen ty šťastné chvíle a tak se stalo, že se s aktivní činností Petr rozloučil. My jsme ale velmi rádi, 
že ho dnes můžeme tady na závodišti ve Velké Chuchli opět přivítat a poděkovat za jeho podporu. 

 



Vizitky zahraničních hostů 

Gundula Bauer 
Nar. 13.12.1975 

Rakouská amatérská jezdkyně vlastní jezdeckou licenci od roku 1994 a na svém 
kontě má 176 vítězství a 1214 životních startů. V letošním roce Gundula 
reprezentovala Rakousko na Mistrovství Evropy amatérských jezdkyň F.E.G.A.T. 
ve Finsku, kde se jí podařilo na závodišti v Riihimaki zvítězit a obsadila celkové 
5.místo. Českou republiku letos navštívila hned v úvodním dostihovém dni v 
Bravanticích, kde obsadila druhá místa s klisnami Karolina Nova a Blondie. 
Její letošní bilance jsou prozatím 4 vítězství ze 30-ti startů. Dnes přijala pozvání 
k účasti v Poháru amatérů a uvidíte ji v sulce Regenta, následně pak ve 
Středoevropské ceně v sulce Lantina. 

 

Manfred Strebel 
Nar. 28.12.1951 

Rovněž Manfred vlastní rakouskou amatérskou jezdeckou licenci od roku 1978 
s životní bilancí 108 vítězství a 852 startů. 
Českou republiku navštívil v roce 2014, kdy jsme ho mohli vidět v sulce černé 
hnědky Scarlett, s kterou lehce zdolal své soupeře a získal snadné vítězství. 
V letošním roce zatím zvítězil 2x, ovšem z pouhých 6-ti startů. Stejně jako 
Gundulu Bauer ho dnes uvidíme v Poháru amatérů, kde povede bělku Glejdy, 
ve Středovropské ceně v sulce italského rodáka jménem Saskatchewan a v 
Trotteur Francais s Dragon Darche. 

 

Torbjörn Simberg 
Nar. 29.5.1965 

Ani švédský rodák Torbjörn není v České republice neznámý. Amatérskou 
licenci vlastní od roku 1994 a ve své kariéře absolvoval 332 startů, z nichž 
vytěžil 20 vítězství. 
V loňském roce zaznamenal svůj jezdecký úspěch na závodišti v Bravanticích, 
kde zvítězil s klisnou Ifetayo. Nebyl to však jeho debut ve vztahu k naší vlasti, 
neboť první vítězství padlo již o pár let dříve, a to chovatelské. Tehdy 
přicestovala do Čech jím odchovaná klisna Made For Me (pro majitelku Kláru 
Jelínkovou) a pod vedením Jindry Klaubenschalka vybojovala vavřín 
nejcennější, Slovenské klusácké derby. V roce 2015 si naopak on odvezl z 
Čech svou novou hvězdu, klisnu Doutje, s níž ve své vlasti slaví úspěch a má 
výrazný podíl na jeho letošních 5-ti vítězstvích (39 startů). 

Dnes ho uvidíme poprvé v sulce Midsommar, prvorozené dcery Made For Me. Do Poháru amatérů nastoupí s 
hnědkou Alet Conch a ve Středoevropské ceně obsadí překvapivě sulku absolutní české rekordmanky 
Charming Oreau. 
 

Všem hostům přejeme hodně štěstí! 
 



 

Náš tip: č. 5 CHARMING OREAU (NL) – č. 2 SASKATCHEWAN (I) – č. 3 BUSBY CARTOUCHE (NL) 

 

 

Tento dostih nese jméno Libora Pavlíka, dlouholetého příznivce klusáckých dostihů a 

spolumajitele několika koní, mimo jiné Sir Vikinga, který je i dnes na startu.  

Libor "Funebrák" Pavlík zemřel letos 11. června po těžké nemoci ve věku nedožitých 46 let. 

 

 

 



Dostihy, sázky, alkohol aneb Vzpomínka na Funebráka 

 Bylo to jednoho pozdně podzimního dopoledne v Miláně. Postávali jsme nervózně 

před hotelem a vyhlíželi nezvěstného kamaráda, který se minulou noc zapomněl 

kdesi ve městě. Obavy pak střídá úleva, když se z taxíku se zamlženými okny souká 

nezaměnitelná postava v dlouhém koženém kabátě. Funebrák. Je promočený na 

kost, nemá brýle a nejspíš si vůbec nepamatuje, že včera na San Siru skvělá 

francouzská klisna Qualita Bourbon vyhrála Grand Prix de l´U.E.T. Na otázku, kde 

byl, jen krčí rameny. "Čort znájet," utrousí jednu ze svých typických hlášek. 

 S Funebrákem jsme si zkrátka užívali dostihy trochu jinak. V jeho případě často 

vlastně tvořily jen cíl a kulisu divokých výletů. I když nám tak některé dostihové 

zážitky zůstaly v mlze, o to víc se zrodilo nesmrtelných historek. Třeba jak si 

Funebrák v Paříži marně snažil objednat taxi na náměstí Republiky a nedošlo mu, že volá pražská čísla. Nebo 

jak mu v Ufě, kam jsme se vypravili na Mistrovství Evropy žáků, odmítli v obchodě plném vodky prodat vodku 

a on, proklínajíc Putina, protestně zahodil zbytek nákupu před pokladnou. Anebo třeba jak se na 

podostihovém večírku v Novém Tekově, kde ten den Jarda Dobrovolný vyhrál všechny čtyři hlavní dostihy, 

rozloučil s hostiteli slovy "stejně vám to tu za rok zase všechno vyberem".  

O nic lépe než jako divák na tom Funebrák nebyl ani jako sázkař. Jeho taktika nevycházela z pečlivých analýz, 

nýbrž z přesvědčení, že "nějaký kůň nad sto musí někdy vyhrát", a za euro nebo dvě si vždycky vsadil koně s 

nejvyšším kurzem. Když mu pak jeho životní chvíli po vítězství italského Priest Prava v kurzu 169:1 překazili 

rozhodčí protestem a diskvalifikací, nesly se ještě dlouho tribunou ve Vincennes nadávky v ostravském 

dialektu a náš škodolibý smích.  

Při letošní Prix d´Amerique už žádná nová historka do zlatého fondu nepřibyla. Nemoc Funebráka viditelně 

trápila a pár dní na to ho museli operovat, i tak jsme byli moc rádi, že je tam s námi. Teď už není, ale těch 15 

let, co jsme spolu na dostizích i mimo ně prožili, nám nic a nikdo nevezme. Díky za ně!  

Martin Hromádka 

 

 



 

Náš tip: č. 3 BOCCACCIO – č. 6 DRAGON DARCHE (F) – č. 1 SAGA (F) 

 

Hubert Baginski  
 

nar. 9.3.1999  
Tento polský jezdec je zástupce nejmladší generace a na našich drahách ho 
máme možnost sledovat poměrně často, neboť navštěvuje chuchelské učiliště. 
V našem registru má prozatím 38 startů a 1 vítězství, jehož dosáhl právě na 
dráze v Praze Velké Chuchli při svém posledním startu, shodou okolností s 
koněm Vocean, v jehož sulce bude také v dnešním mezinárodně obsazeném 

klání francouzských klusáků.  
Dostihů se samozřejmě účastní také v rodném Polsku, kde mu jezdecké 

příležitosti dává především jeho otec Sylwester, který je trenérem.  

 



Wieslaw Kaluza 

Nar. 4.3.1945 
 
Dnešní reprezentant Polska vlastní profesionální jezdeckou a trenérskou licenci 
od roku 2004 a na svém kontě má 31 vítězství. Mezi námi si Wieslaw už získal své 
místo, protože je v České republice poměrně častým hostem. Poprvé zavítal do 
Prahy v roce 2006 do dostihu francouzských klusáků s velmi úspěšnou klisnou 
Lucky Star. V Polsku v té době ještě nebylo tolik francouzských klusáků a 
poměrně často se účastnili dostihů Francouzů v Praze. Lucky Star byla jeho vůbec 
první klusák a právě podle ní pojmenoval svou stáj. K ní samozřejmě časem 
přibyli další, mezi prvními u nás dobře známá vranka Nitisa Josselyn, velmi tvrdá 
klisna, která na dostihových oválech vydržela běhat celých 10 let až do svých 
čtrnácti let věku. 
Dnešního mítinku se účastní s klisnou jménem Saga, jejíž šance jsou dnes vysoké, 
patří ke spolufavoritům dostihu. 

 

Francouzská hvězda z Bravantic opět v Praze 

Pětiletý hnědák Boccaccio z chovu Mgr. Jiřího Svobody je prvním a zároveň nejlepším registrovaným 
čistokrevným francouzským klusákem českého chovu. Jako dvouletý vytěžil z pěti startů jedno vítězství a čtyři 
umístění. V následující sezoně po dvou vítězstvích v Bravanticích prošel přísnou francouzskou kvalifikací a 
závěr sezóny strávil ve francouzském tréninku. 11. listopadu 2014 se mu na dráze v Reims jako prvnímu 
klusákovi českého chovu podařilo vyhrát ve Francii a do dnešního dne přidal ještě dalších 13 umístění a 
vítězství v Marseille s Frankem Nivardem. Je nejmladším klusákem, který u nás překonal hranici zisku 1 milionu 
Kč a aktuálně je se ziskem přes 2,5 milionu Kč nejziskovějším aktivním klusákem v ČR. Do jeho úspěšné kariéry 
patří také druhé místo z Českého klusáckého derby 2015 a výtečný rekordní kilometrový čas 1:13,8. V letošním 
roce se po návratu z Francie představil poprvé před dvěma týdny v Bravanticích, kde jednoznačně ovládl 
vytrvalecký dostih pro francouzskou elitu. Jsme rádi, že ho dnes můžeme po třech letech znovu přivítat na 
dráze ve Velké Chuchli. 

   

          
 

              Boccaccio a Jiří Svoboda - vítězství v Prix du Trotteur Francais XIV. 3.9.2016 v Bravanticích 

 



 

Náš tip: FLAIR (NL) – GLEJDY – PIRATE DE JOUR (I) 

 

Dostih legend klusáckého dostihového sportu 

V roce 2014 Čeklus ve svých dostihových programech publikoval články o historii klusáckého sportu v naší 
zemi a rozhovory s lidmi, kteří do ní výrazně zasáhli a bez kterých by žádná historie ani nebyla. Pro některé z 
nás to byly vzpomínky, pro ty mladší naopak připomenutí či seznámení s dobou pro ně dávno minulou. 
Některé z těchto osobností už mezi námi nejsou – těm patří tichá vzpomínka, mnozí z nich se ale stále mezi 
klusáky pohybují, ať jako dostihoví funkcionáři nebo jen jako diváci, protože kdo jednou skutečně koně v krvi 
má, ten už je nikdy z paměti neztratí. 

V rámci těchto povídání pak vlastně vznikl nápad věnovat těmto osobnostem dostih – Cenu legend klusáckého 
dostihového sportu. Dostih legend vzbudil v roce 2014 takový ohlas, že jsme se rozhodli uspořádat ho také 
letos v rámci našeho mezinárodního dne. 

Tak jim držme palce! 

 



Náš tip: SAMBA TEČ – REGENT – ALET CONCH 

    
          Jiří Balcar                       Ladislav Štípa               Josef Dobruský                  Petr Pichl                      Pavel Tvrz 

        vítězství: 274                    vítězství: 36                       vítězství: 9                   vítězství: 10                    vítězství: 17 

    
            Josef Koštíř               František Šťastný           Jaroslav Chrastina            Josef Kotouč                 Milan Brynych 

            vítězství: 57                   vítězství: 92                       vítězství: 3                     vítězství: 121                   vítězství: 66 

                



 
 

Náš tip: č. 2 BUSBY CARTOUCHE (NL) – č. 1 LANTINO (D) – č. 7 CHARMING OREAU (NL) 

jméno koně 1. rozjížďka 2. rozjížďka
celkem 

bodů

celkové 

umístění
Busby Cartouche (NL)

Donadonitranss R (NL)

Charming Oreau (NL)

Lantino (D)

Saskatchewan (I)

Sir Viking (A)

Unkas
 

   1. místo = 10 bodů, 2. místo = 7 bodů, 3. místo = 5 bodů, 4. místo = 3 body, 5. místo = 2 body, 6. místo = 1 bod 

 



 

Náš tip: č. 4 SARNA TEČ – č. 3 TIPSPORT BOY – č. 5 MADE NO FEAR (S) 

 

Zatím jediným vítězem Modré stuhy hl. m. Prahy je 

klisna Beautiful Yankee. Mj. šampionka dvouletých 

a tříletých koní, klasická vítězka, třetí v Českém 

klusáckém derby a vítězka šesti dostihů v Německu. 

Svou čtyři roky trvající velmi úspěšnou kariéru 

nedávno zakončila pod vedením svého trenéra 

Mykoly Volfa současným vítězstvím v Ceně 

Moravskoslezského kraje. Poslední zářijový týden 

se klisna vydá na cestu do svého rodného hřebčína, 

kde bude zařazena do chovu, jako vůbec 

nejrychlejší klusák narozený ve Zlynském hřebčíně. 

                                        Beautiful Yankee (RU) 



Caberneto Misi králem klasického ročníku 
 

První zářijová sobota patřila tradičně vrcholu pro čtyřleté koně, tentokrát znovu na bravantickém oválu. 
Vyrovnané pole devíti účastníků 24. Českého klusáckého derby tvořili více než z poloviny domácí odchovanci, 
ale do dostihu odskakovala jako největší favoritka italská ryzka Tamtam OK v sulce se svým trenérem Mykolou 
Volfem ze stáje Sochor spol. s r.o., která dominovala ročníku 2012 již od minulé sezóny. Na svém kontě již 
měla vítězství z většiny klasických dostihů i Přípravné Derby - ceny. Caberneto Misi však již právě v Přípravné 
Derby - ceně se svým novým jezdcem, zkušeným Rakušanem Martinem Redlem, naznačil nedalekým pátým 
místem v kvalitním čase, že je s ním potřeba počítat. Právě naznačená stoupající forma a výborně takticky 
odjezděný dostih, kdy se Redl hned po startu dostal do čela pole a skvěle odhadl tempo, na které ve finiši 
nestačili mohutně útočící Tamtam OK a Nanana s Jiřím Svobodou, zajistil pro JUDr. Milana Šímu po dvaceti 
letech čekání největší chovatelský a majitelský úspěch. Pro trenéra Jaromíra Kotáska to byl již devátý úspěch v 
derby, premiérově však pouze trenérský. 
 

 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 

Průběžné pořadí Zlatého okruhu 2016 po třech dostizích:  
1. Sir Viking (A) – 17 bodů  
2. Donadonitranss R (NL) – 11 bodů 
3. – 4. Charming Oreau (NL) a Orange Venus – 10 bodů 
5. – 7. Damalia (NL), Bob Harley (NL) a Salet Teč 7 bodů 
8. Beautiful Yankee (RU) – 5 bodů 
9. – 10. Busby Cartouche (NL) a Unkas – 3 body 
11. – 12. Tilbury (F) a Zazazoo (NL) – 1 bod.  

________________________________________________________________________________________ 

 
Termíny nejbližších dostihových klusáckých dnů na závodišti v Praze:  
8. 10. - Cena Vatagy (CH), Trotteur Francais XVII.  
28.10. - Saint Leger (CH), Velká cena dvouletých (CH), Trotteur Francais XIX.  
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