
 



 

 
Chuchle letos poprvé otevřela své brány klusákům 
 
Křest v roli pořadatele má za sebou Český klusácký spolek. Zahájení chuchelské sezony mohlo 

proběhnout díky podpoře Magistrátu hl.m. Prahy a Jiřího Balcara, za což jim patří náš velký dík. Pilně se 

činila také společnost TMM, která v rekordním čase opravila klusáckou dráhu, stejně jako řada 

dobrovolníků podílející se na pořádání dostihů. Odměnou jim jsou jen spokojení návštěvníci a samotní 

účastníci dostihů. 

 

Dlouho očekávaný den D nadešel poslední červencovou neděli a nutno podotknout, že úspěšný. Navzdory veškerým 

překážkám a parnému počasí byl v neděli 28.července v 17,00 hodin odstartován historicky první dostih pod 

patronací Čeklusu, pojmenovaný příznačně Cena Českého klusáckého spolku. Role favorita početně 

nejobsazenějšího dostihu dne přisoudili sázkaři tříleté klisně Dace Beuckenswyk (Z.Škobis), levínskému 

reprezentantovi Ustang du Moulin (M.Kalčík) a debutujícímu Josovi (V.Šamšurin). Zatímco se Ustangovi du 

Moulin nepodařil start, druzí dva favorizovaní se ujali vedení a drželi si ho zhruba až k poslední šestistovce. Tam 

jeden po druhém zacválali a vedení si převzala další debutantka, čtyřletá francouzská rodačka Verrarie (ani ona se 

krátce po startu nevyhnula drobné cvalové pasáži) v sulce s Jindřichem Klaubenschalkem. Polosestra úspěšného 

hřebce A Speedy Boy (můžete ho sledovat v Přípravné ceně tříletých) si svou získanou pozici už nenechala vzít a 

zadrženě zvítězila. Druhou příčku dobyl valach Costa WS (J.Semerád) před lehce favorizovaným Josem. 

Premiérové vítězství tak putuje na Lány stáji Trot Centre Alet zásluhou hnědky Verrarie. 

 

Roli favorita potvrdil v Ceně Mangold Finance vraník Fastino s trenérem Mykolou Volfem v sulce a svého prvního 

životního vítězství se tak dočkal v rodné vlasti. Už to sice vypadalo na lítý souboj s dostihově méně otřelým 

valachem Premium Edition (V.Šamšurin), ten však neustál tlak a zacválal v posledním oblouku, čímž se připravil o 

veškeré šance. Glejdy (I.Coufal) a Coca (J.Laška) si pak v klidu doklusaly pro následující dvě místa. 

 

Tím jsme také vyčerpali repertoár bezkonkurenčních vítězů, protože všichni další už museli o své posty bojovat a 

divákům tak předvedli napínavé souboje i zvraty. 

 

V Ceně FVE Emi Energy stylem start-cíl zvítězil poctivý bojovník Nino Hammering a své majitelce Kláře 

Jelínkové vykouzlil úsměv na rtech, i když v závěru musel bojovat, a to s favorizovaným svěřencem lotu Michala 

Kalčíka Buffalo Joyem, který na startu vyrobil cvalovou chybu. Cvalové zaváhání ho odsunulo na konec pole a 

ztracené metry se mu už nepodařilo eliminovat. Výkonnostně lepším soupeřům statečně šlapal na paty matador 

Jasan Teč (A.Čemusová) a zaslouženě si připsal třetí honorář. 

 

Velmi vyrovnaný a divácky zajímavý doběh předvedli aktéři hlavního dostihu dne, Ceny Magistrátu hl.města Prahy. 

Vedení mílové distance se po startu dle očekávání chopil Ocean Al (F.Lajner) a vydržel tam až do cílové roviny. 

Tam nastoupil ryzák Bob Harley a Zdeněk Škobis v jeho sulce mohl začít slavit. V posledních metrech se na něj 

sice mohutně dotahovali Peter Pan (M.Kalčík) s Jenny Mc Murtii (A.Čemusová), ale cílová rovina jim pod kopyty 

utekla příliš rychle a cílový mezník rozhodl jednoznačně. Bob Harley potvrdil svou formu z Berlína a úspěšně se 

zařadil k naší elitní třídě. 

 

Levínský kouč si spravil chuť hned v následující Ceně Relay 1, když po boji dovedl vítězně do cíle drobného Itala 

Pirate de Jour. Hřebce Pirata de Jour si přivezl Michal z Belgie na doporučení Patrika Jurkiewicze, a jak se ukazuje, 

investice se vyplatila. Hřebec z deseti startů sedm proměnil ve vítězství a své stáji přináší samou radost. Velmi 

dobrý výkon předledla také druhá v cíli Mikeila Alet (J.Klaubenschalk), od vítězství ji totiž dělilo pouze čtvrt délky, 

další půl délky zaostal třetí Zorro Misi s Elenou Volf. Atraktivně napínavý souboj zvedl diváky ze sedadel. 

 

 

Trenérský hattrick Jindry Klaubenschalka završila hnědka Kavalerie (A.Tvrzová) v jediném otočkovém klání, Ceně 

Killi. S výhodou základu odskočila nejlépe levínská Walentine (A.Čemusová) a do klína jí spadla pozice lídra. V 

"plných rukách" Walentine dovedla pole do poloviny posledního oblouku, kde nastoupil vezoucí se Regent 

(M.Volf) následovaný Kavalerií a oba spolu následně svedli závěrečný souboj, jenž ve svůj prospěch zvrátila 

favorizovaná klisna. Třetí příčku uhájila Walentine těžce atakovaná Rudy Pierrem, slovenským Koněm roku 2011, 

zatěžkaným dvacetimetrovým přídavkem. 

 

 

 



 

 

Závěrečný dostih, Ceně Relay 2 kopíroval papírové předpoklady, a to do písmene. Jasným vítězstvím uzavřela 

listinu vítězů tříletá Ruska No-Shpa (M.Volf) před spolehlivou Elisabeth (K.Jelínková), ryzkou Avalance Boshoeve 

(M.Kalčík) a Gesy (I.Coufal). 

 

Co říci závěrem? Pravda, na straně jedné měla dostihová pole komorní obsazení, to však přineslo na straně druhé 

klidný průběh, což si pochvalovala zejména dostihová komise. Spokojení odcházeli všichni zúčastnění, neboť ani 

jedna stáj nezůstala bez cenného honoráře. Ačkoliv by se mohlo zdát, že dostihy nebudou dost atraktivní, opak byl 

pravdou a návštěvníci pěli samou chválu. Zejména tomu, že se podařilo klusáky vrátit zpět na chuchelský ovál. 

Zasvěcení  i nezasvěcení drží klusákům palce a přejí jim, aby mocní dostali rozum a vrátili klusákům to, co jim patří 

- jejich kouzlo a slávu. " Vždyť je vás pár, to se neumíte dohodnout?" Moc času už nezbývá! 

 

 

Delegační listina na sobotu 10. srpna 2013: 

Předseda Dostihové komise: Jan Zágler 

Členové Dostihové komise: Ladislav Štípa, Hana Pancová 

Startér: Josef Kotouč 

Asistent startéra/obsluha čísel: Jiří Česák 

Tajemník: Ing. Jiří Šindler 

Cílový rozhodčí: Ing. Miroslav Steimar 

Komentátor: Michal Palkovský 

Lékařská služba:  Pragomedika s.r.o. – MUDr. Karel Geipl (603/825 282) 

Veterinární služba: MVDr. Zdeněk Krupil (602/321 366) 

Zmocněnec pořadatele pro komunikaci s DK a ČKA: Eva Kadlecová (608/880 468) 

____________________________________________________________________________________ 

 

Dostihový program, vydává Český klusácký spolek, Na Vinobraní 3199/56, 106 00 Praha 10 

e-mail: ceklus@seznam.cz, www.ceklus.cz. Neprochází redakční ani jazykovou úpravou. 

Redakce: Alena Čemusová, JUDr. Klára Jelínková, Gabriel Petrík, Alena Tvrzová,  

Ing. Michaela Zemanová. 

Fotografie: Alena Tvrzová, Monika Posová. 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

12:15      Zkušební start   
Startovní čísla jsou stejná, jako budou mít koně v dostihu. 
 

EVERLASTING BOKO (NL)  –  Jindřich Klaubenschalk  

PAS SANS TOI –  Elena Volf     

ORMA HOLZ (I) – am.Alena Čemusová 

VANCHO DE BA (F) – Jaromír Kotásek 
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13:00 Cena Českého klusáckého spolku 1 
 

Startovní čísla: BÍLÁ 

20 000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000) 

Pro 2leté klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5 

 
 
Úvodní dostih dnešního druhého dostihového dne uspořádaného Českým klusáckým spolkem patří klusáckým 
nadějím příštích sezón. Rodina Chrastinových již tradičně mívá výborné rané dvouleté, a jejich zástupci Alpro Teč a 

Salet Teč se prezentovali úspěšně již před čtyřmi týdny ve Slušovicích, kde měli nad ostatními soupeři navrch.  

Těsné vítězství tenkrát slavil Salet Teč, ale těžko předpokládat, zda tomu bude i tentokrát. Bude zajímavé sledovat, 
zda dokáže opět triumfovat tento syn skvělé Sahary Teč, anebo zda budeme svědky úspěšné odplaty potomka 

vítězky Slovenského klusáckého derby Alies jménem Alpro Teč. Dostihová zkušenost je výhodou i pro sestru 
úspěšných Kavalerie a Karla CZ Karolinu Novu. Při bezchybném výkonu může do výsledku dostihu promluvit i někdo 

z debutujících koní na startu. Pas Sans Toi je prvním potomkem výtečné Pettite Privéé, zatímco  jediný zástupce 

zahraničního chovu na startu, Everlasting Boko, se může pochlubit úspěšným sourozencem. Jeho pětiletý polobratr 
Brisco Boko (Kadabra) si totiž letos ve Švédsku časem 1:12,6 utvořil nový osobní rekord a z 18 startů zaznamenal 

12 vítězství.   

Náš tip: č. 5 SALET TEČ – č. 4 ALPRO TEČ – č. 1 EVERLASTING BOKO (NL) 

 

 

 



13:30 Cena Relay 1 2 
 

Startovní čísla: MODRÁ 

20 000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 5 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6 

Přihlašovatel koně WIGO MISI požádal při OSK o druhou startovní řadu. 
 
Nejnižší zisková třída tříletých a starších klusáků je sázkovou loterií a těžko se v ní hledá favorit dostihu. 
Spolehlivostí se při svých dvou jediných startech prezentoval Playboy DS a má tak šanci usilovat o pěkný 

výsledek. Dace Beuckenswyk si sice přináší na start nejkvalitnější rekord, ale dosáhla ho loni a od té doby se 

všechny její účasti v dostizích odehrávaly s cvalovými vsuvkami.  Nespolehlivým se stal v posledních startech také 
Francouz Ustang du Moulin. Naopak by do výsledku dostihu mohl promluvit, poprvé pod vedením Jaromíra 

Kotáska, Vancho de Ba. Jeho jediný start na závodišti Francheville před třemi týdny skončil diskvalifikací, ale na 
pražské dráze ve společnosti vesměs začínajících koní může uspět.  Odepisovat nelze ani oba debutanty. Lucky 

Money je polobratrem Lovera a Wigo Misi chovatele JUDr. Šímy je jediným tuzemským potomkem Gobernadora 
(Buvetier d´Anou). Tedy hvězdy pařížské sezóny v roce 2001, vítěze Ceny Francie a Ceny Paříže a druhého v  Prix 

de Cornulier.  

Náš tip: č. 1 VANCHO DE BA (F) – č. 4 DACE BEUCKENSWYK (NL) – č. 5 PLAYBOY DS 



14:00 Cena 40. narozenin Petra Pandy Kyzlinka 3 
 

Startovní čísla: ŽLUTÁ 

20 000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 500 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6 

 
Čestnou cenu vítězi tohoto dostihu předá pan Petr Kyzlink, dlouholetý fanoušek klusáků a spolumajitel několika 

úspěšných koní (mj. Air Rocket, Winterboy, Sir Viking), který v příštím týdnu oslaví významné životní jubileum. 
 
Pokud bychom hledali v dnešním nabitém dostihovém odpoledni velkého favorita, tak ho i přes velmi kvalitní startovní pole a 
nejvyšší startovní číslo má tento dostih. Je jím Busby Cartouche, který letos nenašel přemožitele v Ebreischsdorfu a ve 
Slušovicích. Minule jen těsně prohrál v Budapešti, když neměl štěstí na optimální průběh dostihu. Busby si těmito výkony hlasitě 
řekl o post jednoho z nejlepších současných klusáků Česka. Sir Viking v majetku pana Kyzlinka teprve vstupuje do sezóny, ale při 
navázání na předešlé výkony patří na stupeň vítězů a měl by se s Agitou (naposledy výtečný čas 1:16,1 v rakouském Badenu) a 
Kavalerií utkat o druhé až třetí místo. Rudy Pierre a letos v rakouském Edelhofu třetí Roswitha Skal by měli spíše bojovat o 
poslední placené umístění. 
Náš tip: č. 6 BUSBY CARTOUCHE (NL) – č. 3 SIR VIKING (A) – č. 2 AGITA (A) 



14:30 Cena Relay 2 4 
 

Startovní čísla: ZELENÁ 

20 000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6 

 
Kategorie převážně mladých, a tedy méně zkušených, klusáků bude mít mírného favorita ve Fastinovi, který před dvěma týdny 
triumfoval velkým rozdílem na krátké trati. Zatím se ale vraníkovi na tratích přes 1700 metrů nedařilo a tak je otázkou, na kolik 
prostojí střední trať. Pravá sestra Wine And Blues Colet la Brousse zatím patřila k velmi nespolehlivým koním, ale v případě čistého 
absolvování dostihu může zamířit hodně vysoko. Pětiletá Orma Holz minule předvedla výkon s několika cvalovými chybami, ale v 
německém Karlshorstu před tím klusala čistě. Nejmladší účastnice dostihu Glejdy, dále Coca a Costa WS se před dvěma týdny umístili 
a nelze je odepisovat z boje o placené příčky. 

Náš tip: č. 6 FASTINO – č. 3 COLET LA BROUSSE (NL) – č. 5 GLEJDY 



 



15:30 Cena MANGOLD Finance 6 
 

Startovní čísla: HNĚDÁ 

20 000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 70 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6 

 
Přihlašovatelé koní Witendo a Buffalo Joy požádali při OSK o druhou startovní řadu. 

 
Mezi staršími zkušenými klusáky by vítězství nemělo uniknout Loverovi, loni v listopadu vítěznému v Berlíně – Karlshorstu a letos 
umístěnému v Berlíně – Mariendorfu ve velmi kvalitním kilometrovém čase 1:16.8. Lover je pochopitelně také jezdeckou volbou 
trenéra Kalčíka ze tří jím trénovaných koní v tomto dostihu. Pokud Buffalo Joy, pro kterého tentokrát přihlašovatel zažádal o druhou 
startovní řadu, nevyrobí cvalovou chybu, měl by oplatit porážku minule vítěznému Nino Hammeringovi. Mishanovi by měla oproti 
minulému startu dnešní mílová trať více vyhovovat. Zástupci stáje Střední školy dostihového sportu Iceman Alet a Witendo 
nastupují k letošní premiéře, žákyně Simona Linková v sulce druhého jmenovaného potom k prvnímu dostihu kariéry. 

Náš tip: č. 4 LOVER (D) – č. 6 BUFFALO JOY (D) – č. 2 NINO HAMMERING 

 



 

 

 



16:30 Cena Magistrátu hl. m. Prahy 8 
 

Startovní čísla: ORANŽOVÁ 

30 000 Kč (13500 - 7500 - 6000 - 3000) 

Pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 2180 m, autostart, zápisné 1500 Kč, přihlášek: 5 

 
 
V hlavní jízdě dnešního dostihového odpoledne se po více než devíti měsících vrací na chuchelskou dráhu Zazazoo, 
jeden z našich nejlepších klusáků posledních let. Letos má na svém kontě druhé místo v amatérském dostihu na 

francouzském závodišti Gâteaux a tři umístění v Budapešti ve výborných kilometrových časech 1:15,2 až 1:15,8. 

Největším soupeřem by mu měl být I Can Fly Diamant, který v květnu v rakouském Ebreichsdorfu vyklusal také velmi 
kvalitní tempo 1:15,4. Winterboy dokázal loni v říjnu Zazazoo na vytrvalecké trati porazit, ale letos absolvoval jen jeden 

zahřívací start a jeho čas zřejmě opět přijde až koncem sezóny. Stupně vítězů se zřejmě pokusí atakovat také Jenny 
Mc Murtie, podávající letos na německých drahách vyrovnané solidní výkony. Rekordman českých odchovanců a 

čerstvý plemeník Ocean Al zatím spíše hledá svou bývalou formu. 

Náš tip: č. 4 ZAZAZOO (NL) – č. 2 I CAN FLY DIAMANT (D) – č. 1 WINTERBOY (NL) 



17:00 Cena KILLI 9 
 

Startovní čísla: ČERNÁ 

20 000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 250 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6 

Přihlašovatel koně Walentine požádal při OSK o druhou startovní řadu. 

 

S věkem se zlepšující valach Västerbo Passad loni v říjnu uzavřel vítězstvím zde v Chuchli minulou sezónu a jeden 

letošní start znamenal také lehké vítězství. Pasovat by mu měla také délka trati. Velmi dobrý výkon podal před dvěma 
týdny po delší pauze běhající Regent a porazil přitom dva z dnešních soupeřů - Walentine a jejího stájového kolegu 

Ain´tshes Diamonda. Stupně vítězů by neměly uniknout spolehlivé Harmony Best, breederscrownové vítězce z let 2010 

a 2011. Tipem pro odvážné sázející by mohl být nevyzpytatelný Generál, který na pevné chuchelské dráze startoval 
naposledy v roce 2011, ale dokázal tady vyhrát Breeders Crown čtyřletých v kilometrovém čase 1:16,5. 

Náš tip: č. 5 VASTERBO PASSAD (S) – č. 2 REGENT – č. 3 HARMONY BEST 
 



 

17:30 Cena FVE EMI ENERGY 10 
 

Startovní čísla: BÍLÁ 

20 000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 9 

 

 
 



 

Také v tomto dostihu by se měl prosadit kůň z lotu trenéra Kotáska, a to Doctor Schermer, který loni jako dvouletý zde 

v Chuchli dokázal porazit tříleté a starší soupeře. Potřebuje se vyvarovat cvalových chyb, které poznamenaly dva z jeho 
posledních tří startů, a startovní číslo i délka trati by mu v tom mohly pomoci. Velmi dobrý dojem před dvěma týdny 

zanechala lehce vítězná No-Shpa. Z dvojice koní trenéra Kalčíka by vzhledem k jezdecké volbě trenéra měl být lepší 

Snowman, který letos v květnu vyběhl v Berlíně – Karlshorstu kvalitní kilometrový čas 1:17,5. Zamíchat pořadím by 
mohla také nespolehlivá B Vijfendertig, pokud se jí podaří bez chyby odstartovat. Na pevné dráze spolehlivá Elisabeth 

by mohla získat nižší dotované umístění, stejně jako K Two, která letos na trávě porazila z dnešních soupeřů 
Snowmana, Gilli a Pralinku. 

Náš tip: č. 1 DOCTOR SCHERMER (NL) – č. 5 NO-SHPA (RU) – č. 8 SNOWMAN 

 

 

 

Další partneři 
 

                                
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

18:30 Cena na shledanou 24. srpna 12 
 

Startovní čísla: FIALOVÁ 

20 000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 120 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6 

 
Favoritem tohoto dostihu nemůže být nikdo jiný než letošní čtyřnásobný vítěz Pirate de Jour, proti němu však stojí 
kvintet kvalitních a vyrovnaných soupeřů. Mikeile Alet, minule za Pirate de Jour o čtvrt délky druhé, by dnes měla 

vyhovovat mílová trať. Vítězství ve Slušovicích a slušné umístění v rakouském Ebreichsdorfu má letos na svém kontě 
M.T.Hurricane. Osobní rekord 1:18,4 si minulý čtvrtek vyběhla v Berlíně – Mariendorfu Poesia Baciata a kvalitní 

spolehlivé výkony letos podává také její tréninkový kolega Zorro Misi, mj. třetí v bavorském Straubingu v kilometrovém 

tempu 1:18,2. Starboy BN dnes absolvuje sezónní premiéru. 

Náš tip: č. 4 PIRATE DE JOUR (I) – č. 3 MIKEILA ALET – č. 5 M.T.HURRICANE (S) 



VÍTĚZOVÉ 28.07.2013, VELKÁ CHUCHLE 

 



 


