Chuchle podruhé – Zazazoo, Sir Viking a další staří známí se vracejí
Druhý klusácký dostihový den letošního roku na závodišti v Praze – Velké Chuchli proběhnul v sobotu 10.
srpna. Roli pořadatele zároveň podruhé zvládnul Český klusácký spolek, za což patří dík všem
dobrovolníkům, kteří se na přípravě a organizaci dostihů podíleli. Přes všechny problémy se tak naplňuje
jeden z hlavních cílů Českého klusáckého spolku – návrat klusáckých dostihů na standardní pražskou
dráhu.
O uspořádání tří dostihů v rámci dostihového dne 10. srpna projevila zájem také Česká klusácká asociace a
diváci tak mohli být svědky maratónu dvanácti klusáckých klání.
V hlavní jízdě odpoledne, Ceně Magistrátu hlavního města Prahy na 2180 m, se po startech v Rakousku,
Maďarsku a Francii letos poprvé na domácí půdě přestavil jeden z našich nejlepších klusáků posledních let
Zazazoo. Po startu pospíchal vpřed z vnějšího startovního čísla rekordman českých odchovanců Ocean Al,
čelní první stopu mu ale nechtěl přenechat Winterboy a výsledkem bylo ostré úvodní tempo. V polovině
dostihu již převzal iniciativu favorit Zazaoo, pod taktovkou Jaromíra Kotáska si vypracoval několikadélkový
náskok a v cílové rovině udržel vítězství před dobře finišujícím I Can Fly Diamantem. Bronzovou příčku
vybojovala Jenny McMurtie před proti předchozímu startu polepšeným Ocean Alem a na Winterboye tak
zbylo poslední místo.
Favoritem „dvojkové“ Ceny 40. narozenin Petra Pandy Kyzlinka byl další kůň z lotu trenéra Kotáska,
v rakouském Ebreichsdorfu i v Budapešti úspěšný Busby Cartouche. Zástupci Stáje Gloria ale nevyšel pokus
dostat se na čelo kolo před cílem, pětiletý valach dále musel klusat ve vnější stopě a v posledním oblouku
navíc zdržel některé další účastníky dostihu. V jeho čele mezitím uháněl k cíli osmiletý valach Sir Viking
v sulce se svým osvědčeným jezdeckým partnerem Davidem Dobrovolným. V letošním debutu s přehledem
porazil finišujícího Busby Cartouche, na míli vyběhnul letos zatím nejlepší čas na chuchelské dráze 1:16,6 a
jistě tak potěšil svého spolumajitele a zároveň patrona dostihu Petra Kyzlinka. Dobrý výkon podaly také klisny
Kavalerie a Agita na třetím a čtvrtém místě, zatímco převážnou část dostihu vodící Roswitha Skal a Rudy
Pierre dokončili s mírným odstupem.
Tuhý boj až k cílové pásce mohli diváci vidět v „trojkové“ Ceně KILLI na střední trati. O hlavu vítězně z něho
vyšel zezadu útočící favorit Västerbo Passad pod taktovkou trenéra Kotáska, zatímco poražen přes velmi
dobrý výkon odešel svěřenec Mykoly Volfa Regent. Odchovanec MVDr. Dvořáka tak získal v rozmezí dvou
týdnů další druhé místo, i když se zdálo, že tentokrát dosáhne na vítězství. Jako třetí doběhl Generál,
absolvující většinu dostihu na pozici outleadera, zatímco Harmony Best se z čelní první stopy propadla až na
konec pole.
Cena Na shledanou 24. srpna potvrdila aktuální formu z Berlína – Mariendorfu čtyřletá italská rodačka Poesie
Baciata. Svěřenkyně Mykoly Volfa pod vedením svého trenéra silným finišem jistě zvítězila a čerstvý osobní
rekord přitom vylepšila na 1:18,1. S druhým a třetím místem se museli spokojit hřebci M.T.Hurricane a Pirate
de Jour.
V Ceně FVE EMI ENERGY sázející nejvíce věřili zástupci úspěšné ratíškovické tréninkové centrály. Tříletý
Doctor Schermer udával tempo dostihu, přibližně půl kilometru před cílem však nastoupila k útoku rovněž
tříletá No-Shpa navigovaná Mykolou Volfem. Dcera v Rusku působícího amerického hřebce Power to Charm,
vítěze Stanley Dancer Trot z roku 2003, přes Doctora Schermera lehce přešla a podruhé za sebou v pěkném
stylu zvítězila. S odstupem třetí doklusala do cíle v úvodu chybující Gilli.
V mílové Ceně MANGOLD finance zacválal favorizovaný Lover hned za startovním autem, čímž se otevřely
šance pro další účastníky. Stejně jako v obdobném dostihu dva týdny předtím bojovali o vítězství Nino
Hammering s Buffalo Joyem a opět byl úspěšnější Nino Hammering, byť o pouhý nos. Buffalo Joy byl v tomto
souboji handicapován tím, že díky jeho sklonům k cválání ho jezdkyně nemohla výrazněji pobízet. Třetí
dokončil Iceman Alet při letošní premiéře stáje Střední školy dostihového sportu a také jeho stájový kolega
Witendo vedený debutující žákovskou jezdkyní absolvoval dostih čistě na pátém místě.

Mezi dvouletými juniory v Ceně Českého klusáckého spolku podle očekávání udávali tón svěřenci Romana
Chrastiny Alpro Teč a Salet Teč. Salet Teč, vítězný v červenci ve Slušovicích, však v oblouku „u internátu“
vyrobil cvalovou chybu a na čele dostihu tak osaměl Alpro Teč v sulce s Ondřejem Kozlem. Syn italského
derbyvítěze Profumo Om a slovenské derbyvítězky Alies nakonec vybojoval vítězství v kvalitním
kilometrovém čase 1:20,4 před silně dotírající Karolinou Nova a srovnaným Saletem Teč. Ze dvou debutantů
předvedla slušný výkon Pas Sans Toi, zatímco Everlasting Boko ztratil kontakt s ostatními již na startu a sám
za polem se potom trápil.
Pěkný souboj tří koní v cílové rovině byl k vidění i v nižší ziskové třídě v Ceně Relay 2. Nakonec s jistotou
získala první životní vítězství sestra plemeníka Wine and Blues, čtyřletá Colet la Brousse vedená svým stálým
jezdcem Davidem Dobrovolným. Stříbrnou příčku pak těsně vybojoval vraník Fastino před smíšenou bělkou
Glejdy.
Na mílové Ceně Relay 1 bylo znát, že jejími účastníky jsou zatím málo zkušení klusáci. V průběhu dostihu
aktivní Lucky Money a Vancho de Ba nakonec odešli s prázdnou, resp. s diskvalifikací, a prosadila se na startu
chybující Dace Beuckenswyk. Tříletá svěřenkyně po zranění se zotavujícího Vjačeslava Šamšurina pod rukama
jezdkyně Eleny Volf při premiérovém vítězství vyklusala na nejnižší ziskovou třídu slušné tempo 1:22,7. Čistě
tentokrát klusal druhý Ustang du Moulin a třetí místo získal debutující Wigo Misi.
V režii České klusácké asociace proběhly dvě ročníkové přípravné ceny a dostih vyhrazený pro francouzské
klusáky. Početně nejméně obsazený dostih odpoledne, Přípravná cena čtyřletých České klusácké asociace, se
podle očekávání stal „one horse show“ letos debutujícího adepta klasických dostihů Meteor JDS. Ten pod
rukama trenéra Kotáska nikým neohrožen vyklusal na střední trati velmi kvalitní kilometrový čas 1:18,1.
Daleko za ním získal druhé místo Cafu Boko, rozběhaný v Rakousku, před vítězkou z Bratislavy Rubby Blue,
zatímco Apollo nestihnul časový limit a byl diskvalifikován.
Mnohem dramatičtější průběh měla Přípravná cena tříletých VKV Odbyt s.r.o., kterou v rychlém tempu
rozběhli Star Fly a Magicmatch JDS. Nešťastný dostih absolvovala favoritka Astra Teč, která naběhala hodně
metrů vnějšími stopami, sice se dostala do čela a točila jako první do cílové roviny, tam jí však došly síly a
dokončila třetí. Přes zaváhání na startu triumfoval syn amerického breederscrownového vítěze Kena
Warkentina, v Nizozemí odchovaný Donadonitranss R. Svěřenec Zdeňka Vávry, který měl letos v nohách
podobně jako Cafu Boko tři dostihy v Ebreichsdorfu a Badenu, tak získal své první životní vítězství jistě před
červencovým vítězem ze Slušovic Magicmatchem JDS.
Mezi klusáky zapsanými ve francouzské plemenné knize v Prix du Trotteur Francais III se po devatenácti
startech v Německu (z toho třech vítězných) poprvé od loňského importu do České republiky představila
domácímu publiku pětiletá vranka Uvea Star. Svěřenkyně Mykoly Volfa pod vedením Eleny Volf zadrženě
triumfovala prakticky start-cíl před čtyřicetimetrovým přídavkem zatíženým Peter Panem a Oscarem de
Mesangy.
Nejúspěšnějším trenérem a jezdcem odpoledne se podle očekávání stal se třemi triumfy Jaromír Kotásek. Tři
vítězné stuhy však získali také svěřenci Mykoly Volfa, který se dvakrát prosadil v sulce, stejně jako jeho dcera
Elena. Dvojnásobně úspěšná byla také trenérsko-jezdecká dvojice otce Jaroslava a syna Davida Dobrovolných.
Kompletní výsledky dostihů a videa jsou k dispozici na www.ceklus.cz v rubrice Dostihy.

Chuchle potřetí – dostihy zrušené a znovu vypsané
Startovní listinu na dostihový den v sobotu 24. srpna 2013 sice sestavil Český klusácký spolek, ale Česká
klusácká asociace ji označila za neodpovídající Klusáckému dostihovému řádu. Pod hrozbou neuznání
dostihů za oficiální klusácké dostihy a možných souvisejících požadavků na náhradu škody Český klusácký
spolek dostihový den zrušil. Dostihy s prakticky stejnými propozicemi, ale s výplatou dostihových cen nikoli
v hotovosti, ale na základě vyúčtování do konce října 2013, vzápětí vypsala Česká klusácká asociace. Ta ve
stejný den uspořádala také první dva klasické dostihy sezóny a další díl seriálu Trotteur Francais.
V Jarní ceně čtyřletých poznamenané neúčastí premiantů ročníku Charming Oreau a Meteora JDS se celkem
podle očekávání stylem start-cíl prosadila Rubby Blue pod vedením Jiřího Svobody. Druhým místem tři délky
za vítězkou při své tuzemské premiéře, po třinácti startech na německé půdě, nezklamal Radius s Mykolou
Volfem. Dále dostih platně dokončili pouze dva koně, a to tréninkoví kolegové Cafu Boko a Apollo.
Divácky atraktivnější ze dvou mílových „klasik“ byla Jarní cena tříletých, ve které nastupovala loni suverénní
Astra Teč s nejnižším startovním číslem a poprvé pod vedením zkušeného Jaroslava Dobrovolného. Přes
mnohem příznivější průběh dostihu než v Přípravné ceně tříletých nakonec stačila jen na druhé místo.
Z vítězství se totiž opět radoval Zdeněk Vávra, jehož svěřenec Donadonitranss R potvrdil, že minulé vítězství
nebylo náhodné, a vyklusal kilometrový čas 1:17,4 – o vteřinu lepší než vítězka mezi čtyřletými.
Dramatickou podívanou a těsný finiš tří koní přinesla jedničková Cena Ocean Ala, ve které Sir Viking
navigovaný Davidem Dobrovolným potvrdil výborný výkon z minula a na míli vylepšil letošní nejlepší
kilometrový čas na 1:15,9. Využil přitom výhody první stopy, zatímco z druhé stopy mu asistoval úřadující
derbyvítěz Bob Harley, v jehož sulce nahradil Zdeňka Škobise, kterého Česká klusácká asociace odmítla uvést
na startovní listinu, Jindřich Klaubenschalk. Favoritovi Zazazoo nezbylo nic jiného než útočit třetí stopou a
nakonec doběhl za Bobem Harleym o nos třetí.
Také v dvojkové kategorii na střední trati bojovali o vítězství tři koně, a to s prvotřídní výkonností. Busby
Cartouche, stříbrný z loňského Derby, s podporou Jaromíra Kotáska odrazil útok Kaizer Jamacana a
Winterboye a jeho majitel Jiří Vejvoda tak mohl slavit první letošní chuchelské vítězství.
Ve trojkové společnosti, také na střední trati, získal pěkným finišem letos už páté vítězství čtyřletý Pirate de
Jour. Svěřenec Michala Kalčíka tak má krásnou bilanci osmi vítězství, jednoho druhého a dvou třetích míst
z dvanácti životních startů.
Čtvrtý díl Trotteur Francais se běžel na vytrvalecké trati a jeho propozice z něj vyloučila první dva umístěné
z předchozího dílu této série, Uveu Star a Peter Pana. Za vítězným Rob des Picanes (Bedřich Novák) a
druhým Ramree získala i přes cvalovou chybu třetí místo teprve tříletá Abetka TF. Svěřenkyně Mykoly Volfa
tak po velmi dobrém výkonu začátkem srpna z Berlína – Mariendorfu (rovněž třetí místo) znovu ukázala, že je
do budoucna velkou nadějí.
Překvapivého vítěze měla Cena Sir Gilla na 1670 m. Šestiletý Aadje Boer, vítěz Zimní ceny tříletých z roku
2010, pod taktovkou Jaroslava Dobrovolného ve svém novém osobním rekordu 1:16,5 jistě porazil Uveu Star
s Elenou Volf (rovněž nový osobní rekord 1:16,6), zatímco třetí Västerbo Passad již ztrácel 11 délek (nicméně i
pro něj je vyběhnutý čas 1:17,3 osobním maximem).
V nižších ziskových třídách se prosadily potřetí v řadě No-Shpa s Mykolou Volfem, která se tak stala zatím
jediným chuchelským trojnásobným vítězem, a podruhé v řadě Dace Beuckenswyk s Elenou Volf. Mezi
nejméně zkušenými klusáky získal první plný zásah čtyřletý valach Costa WS a jeho majitel, trenér a jezdec
Josef Semerád se zaslouženě radoval z prvního vítězství od června 2010.
K dostihovému dni 24. srpna 2013 nezbývá než dodat, že letošní Jarní cena čtyřletých a Jarní cena tříletých
snad nebyly posledními klasickými dostihy odběhnutými na dráze v Praze – Velké Chuchli. Kompletní výsledky
dostihů jsou k dispozici na stránkách České klusácké asociace.

Delegační listina na sobotu 7. září 2013:
Předseda Dostihové komise: Mgr. Otakar Nový
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: Bc. Michal Palkovský
Lékařská služba: Pragomedika s.r.o. – MUDr. Karel Geipl (603/825 282)
Veterinární služba: MVDr. Zdeněk Krupil (602/321 366), MVDr. Barbora Schillová (604/536 478)
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.
________________________________________________________________________________________

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
Koně startující o dostihovém dni mají stejná čísla jako ve svém dostihu, ostatní klusáci mají libovolné číslo od
jiného koně svého trenéra.
QUICK PINE – Michal Kalčík
LAURA – žk. Denisa Klempířová
PAS SANS TOI – Elena Volf
BEAUTIFUL YANKEE (RU) – Mykola Volf
EVIAN BOKO (NL) – Jaromír Kotásek

14:00

Cena KILLI

1

Startovní čísla: BÍLÁ
20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
Pro 2leté klusáky bez omezení a 3leté klusáky do 15000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 5

Mezi mladými začínajícími klusáky by se mělo rozhodnout mezi hřebcem Alpro Teč, chuchelským
vítězem z 10. srpna, který mezitím změnil působiště, a klisnou Beautiful Yankee, umístěnou o den
později v bavorském Straubingu. Dobrý dojem při prvním životním startu zanechala také Pas Sans
Toi. O rok starší Jos by podle dosavadních výsledků tuto trojici neměl ohrozit, Sargon Misi
debutuje.
Náš tip: č. 4 BEAUTIFUL YANKEE (RU) – č. 5 ALPRO TEČ – č. 2 PAS SANS TOI

14:30

Cena Relay 1

2

Startovní čísla: MODRÁ
20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 20000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8
________________________________________________________________________________________

U koní Lucky Money (D), Verrarie (F) a Merlin Ribb žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu.

Nejnižší zisková třída nemá jasného favorita, záležet bude především na tom, zda se její účastníci
dokážou vyvarovat cvalových chyb. V posledních dvou startech se to povedlo Ustangovi du Moulin
a vytěžil z toho druhá místa, vždy před Wigo Misi. Jezdeckou volbou trenéra Kalčíka však není
Ustang du Moulin, ale v debutu diskvalifikovaný Lucky Money. Svůj debut v pomalejším čase
vyhrála Verrarie, zatímco v dalším dostihu byla diskvalifikována, a dvě diskvalifikace ze dvou startů
má letos na svém kontě Premium Edition. Podle loňských výsledků není bez šance na vítězství ani
Viking Cub, letos se však představí v dostihu poprvé.
Náš tip: č. 4 USTANG DU MOULIN (F) – č. 5 VIKING CUB – č. 1 WIGO MISI

15:00

Cena MANGOLD Finance

3

Startovní čísla: ŽLUTÁ
20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 450000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5
________________________________________________________________________________________

Ve dvojkové třídě nemůže být favoritem nikdo jiný než Sir Viking, minule vítězný mezi „jedničkami“
v zatím nejlepším kilometrovém čase sezóny, zdatného soupeře však bude mít v Busby Cartouche.
Ten byl na stejné délce trati 10. srpna za Sir Vikingem o dvě délky druhý, tehdy ale startoval z
druhé řady, zatímco dnes má první řadu a start by mohl hrát v mílovém dostihu rozhodující roli.
Místo na stupních vítězů by nemělo uniknout spolehlivé Kavalerii. Skyline a Bon Ami se před dvěma
týdny zúčastnili stejného dostihu a v cíli je od sebe na čtvrtém a pátém místě dělil pouhý nos.
Náš tip: č. 3 SIR VIKING (A) – č. 5 BUSBY CARTOUCHE (NL) – č. 4 KAVALERIE (A)

15:30

Cena Mishana

4

Startovní čísla: ČERVENÁ
20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Pro 4leté a starší klusáky, handicap 2 – 28,0, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 9
________________________________________________________________________________________

U koní Orma Holz (I) a Fastino žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu.

Letos nejlepší výsledky i nejkvalitnější kilometrový čas z devíti startujících má Fastino, který
reprezentuje stáj nesoucí jméno patrona dostihu. Největšími soupeři by mu měli být ostřílení Jasan
Teč a Iceman Alet, mají však vnější startovní čísla a v početném poli bude důležité, jak jejich
jezdkyně zvládnou dostih po poziční a taktické stránce. Naopak výhodu nejnižšího startovního čísla
by mohla pod vedením svého trenéra využít Avalance Boshoeve. Dobrou pozici na startu má také
Elisabeth, která ale v posledních dvou dostizích cválala. Po dvou třetích místech na travnaté dráze
přijíždí do Prahy, kde se jeho realizačnímu týmu daří, letos poprvé Espace Giant. Úspěch některého
ze zbývajících účastníků by byl překvapením.
Náš tip: č. 7 FASTINO – č. 9 JASAN TEČ – č. 5 ICEMAN ALET

10. srpna bohužel ukončilo zranění dlouhou a úspěšnou dostihovou pouť bělouše Mishana. Ve své
kariéře absolvoval 104 startů, ze kterých 17 vyhrál a v dalších 60 startech se umístil. Byl nejlepším
klusákem českého chovu v roce 2006, kdy doběhl třetí v derby a i v dalších klasických dostizích se
umístil. Dvakrát dokázal vyhrát Breeders´ Crown.
_______________________________________________________________________________
Tip k 5.dostihu: V dostihu startovaném z met jsou spolufavority Regent, letos na střední trati
dvakrát po boji druhý, a Nino Hammering, který oba letošní starty proměnil v těsná vítězství, ale
vyklusal přitom o trochu horší kilometrové časy než Regent. Dvacetimetrovou výhodu proti oběma
jmenovaným by mohl zužitkovat Treviso. Ten sice letos v rakouském Ebreichsdorfu na soupeře
nestačil, ale v Praze, kde na střední trati vyhrál mj. v roce 2010 Velkou cenu tříletých a Breeders
Crown tříletých, může být vše jinak. Výhodu první mety mají zástupci chuchelské školní stáje, u
kterých bude záležet na tom, jak jejich mladí jezdci zvládnou start a odhad tempa.
Náš tip: č. 5 REGENT – č. 6 NINO HAMMERING – č. 4 TREVISO

16:00

Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví

5

Startovní čísla: ZELENÁ
20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 70 000 Kč, koním nad 30 000 Kč zisku od 1.1.2011 +
20 m, koním nad 50 000 Kč zisku od 1.1.2011 + 40 m, 2180 m, mety, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6

16:30

Cena Relay 2

6

Startovní čísla: ČERNÁ
20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 100000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5
________________________________________________________________________________________

U koně ABETKA TF (RU) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.
Tři koně z tochovického tréninkového střediska proti dvěma ostatním není jen jejich kvantitativní výhodou,
ale podle posledních forem dva z nich mohou promluvit vážně i do pořadí dostihu. Radius jde postupně s
výkony nahoru a minule dokázal být druhý v klasické Jarní ceně čtyřletých v novém osobním rekordu 1:18,9.
To z něho dělá favorita dostihu. Na druhé místo je v malém poli hned několik kandidátů. Cafu Boko byl ve
zmíněném klasickém dostihu třetí, ale s velkým odstupem za Radiem, i když ho zbrzdila cvalová chyba.
Poutavý výkon předvedla při svém debutu na českých drahách Abetka TF, která ve třech letech i přes chybu
dokázala vyklusat na dlouhé trati kvalitní tempo 1:22,3. Spolehlivé výkony podává Mikeila Alet, která určitě
patří na stupeň vítězů a krátké tratě jí sedí více. Nejslabším článkem sestavy se zdá být Zorro Misi, který v
posledních dvou startech nenavázal na své výkony z Německa.
Náš tip: č. 1 RADIUS (UA) – č. 3 MIKEILA ALET – č. 5 ABETKA TF (UA)

17:00

Cena Magistrátu hl. m. Prahy

7

Startovní čísla: ORANŽOVÁ
30000 Kč (13500 - 7500 - 6000 - 3000)
Pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 2180 m, autostart, zápisné 1500 Kč, přihlášek: 5
________________________________________________________________________________________

Hlavní dostih dnešního dne přinese měření elitních klusáků na střední trati. Oproti sestavě z
minulého mítinku v ní chybí vítězný Sir Viking, jehož realizační tým ho nasměroval na krátkou trať
ve dvojkové společnosti a do hlavního dostihu vyslal Winterboye preferujícího střední tratě. Mělo
by tak dojít k souboji svěřence trenéra Dobrovolného s minule soupeřícími Bobem Harleyem (letos
poprvé startuje na střední trati) a Zazazoem, který právě na ní letos slavil své zatím jediné
vítězství. Na střední trati by mohl Peter Pan oplatit porážku Ocean Alovi z minulého dostihu, na
stupně vítězů ale ani on předběžně nemíří.
Náš tip: č. 3 ZAZAZOO (NL) – č. 1 WINTERBOY (NL) – č. 2 BOB HARLEY (NL)

17:30

Cena FVE EMI Energy

8

Startovní čísla: HNĚDÁ
20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 45000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8
________________________________________________________________________________________

Dostih v nižší ziskové třídě je obsazený hned několika mladými nadějnými koňmi. Dace
Beuckenswyk v posledních dvou startech utvořila sehranou dvojici s Elenou Volf a vzhledem ke
klisniným zřejmým rezervám může dnes svěřenkyně Vjačeslava Šamšučina docílit hattricku. Dva
kvalitní, ale bohužel i zatím nespolehlivé koně vysílá do dostihu trenér Loman. Rodokmenově
atraktivní Doutje se nedávno zúčastnila i velkých ročníkových dostihů ve své rodné zemi a tady
bohužel doplatila na cvalové chyby. Ještě kvalitnější osobní maximum než ona má její pětiletá
stájová kolegyně B Vijfendertig, která ale mívá problémy již se startem. Pokud by ale
nezachybovala, je i ona kandidátkou na stupeň vítězů. Totéž platí i o Italianecovi, který na
německých drahách prokázal, že umí, ale také ještě není spolehlivým klusákem. Černým koněm
dostihu je Glejdy, která má rovněž problémy se cváláním, ale obvykle ji její jezdec dokáže rychle
srovnat a klisna ještě bojuje o vítězství. Spolehlivost zajišťuje dotované místo klisně K Two. Coca a
On Air of Iceberg budou čekat na zaváhání soupeřů.
Náš tip: č. 1 DACE BEUCKENSWYK (NL) – č. 2 DOUTJE (NL) – č. 6 ITALIANEC (UA)

Tip k 9.dostihu:
Uvea Star si minule na krátké trati utvořila nový osobní rekord a potvrdila svou univerzálnost,
žádná délka trati jí nedělá problém. Tato skutečnost spolu s výbornou formou z ní dělá favoritku
dostihu. Kandidátem na druhé místo je Aadjer Boer, rovněž minule klusající v novém osobním
rekordu a který po delší době prověří své síly na střední trati. Kandidátem na třetí místo je rovněž
Unzen, který si také minule dokázal vylepšit osobní maximum. Botero dříve preferoval kratší tratě a
vrací se na dráhu po kastraci. Spolu s loni čtvrtou z Českého klusáckého derby Harmony Best a
Walentine by měl bojovat o třetí dostihovou výhru.
Náš tip: č. 5 UVEA STAR (F) – č. 6 AADJE BOER (NL) - č. 1 UNZEN (F)

18:00

Cena Českého klusáckého spolku

9

Startovní čísla: FIALOVÁ
20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6
________________________________________________________________________________________

