
 



Cena Magistrátu hl. města Prahy putuje opět do Ratíškovic 

Příjemné odpoledne strávili návštěvníci a všichni zúčastnění na závodišti v Praze Velké Chuchli 

první říjnový víkend, kde proběhl pátý dostihový den pořádaný Českým klusáckým spolkem. 

Kulisu dokonalé pohody navíc podtrhlo "babí léto" a dostihová komise tak v podstatě neměla co 

řešit. Po dvou vítězstvích si domů odvezli trenéři Loman a Kalčík. Radostnou zprávou dne bylo 

narození dcery Niny Monice a Michalovi Kalčíkovým a naše redakce se tímto připojuje k řadě 

gratulantů s přáním pevného zdraví, štěstí a jen samé radosti. 

Hlavním bodem programu byla tradiční Cena Magistrátu hl. města Prahy, z jejíž startovní listiny pro zranění 

odstoupil jeden z favoritů a loňský vítěz Derby Bob Harley. Pouhá pětice koní tak vyrazila v poctivém tempu na 

střední trať pod taktovkou Aadje Boera (J. Dobrovolný), jemuž se držel v patách ostřílený veterán Ocean Al (A. 

Čemusová), za ním pak hlídala bariéru levínská Jenny Mc Murtie (M. Kalčík). Roli "outleadera" zvolil pro 

Busbyho Cartouche jeho kouč Jaromír Kotásek a patrně dobře věděl proč. V životní formě se nacházející Busby 

Cartouche v cílové rovině zaútočil, převzal vedení a zvítězil, přestože jeho vítězství nebylo tak přesvědčivé jako 

minule. Musel o něj bojovat s eurokobercovým Oceanem Al, kterému se podařilo pozdě dostat z pasti a neměl 

tak dostatek prostoru k útoku. Dobrou práci odvedl třetí Aadje Boer, poslední peníze získala Jenny Mc Murtie. 

Prvním letošním triumfem v úvodní Ceně Českého klusáckého spolku zahájil celý den italský rodák Premium 

Edition v tréninku Vjačeslava Šamšurina, za jehož osobní asistence čtyřletý valach po nedávném karambolu 

lehce zvítězil a potvrdil roli favorita. Spolufavorizovaná Verrarie neustála nasazené tempo a dokončila třetí, 

když v závěru podlehla útoku vrstevníka Lucky Money. 

První letošní vítězství vybojoval velmi lehce v Ceně Relay 1 rovněž reprezentant levínské centrály Buffalo Joy, 

v jehož sulce neměla žádnou práci A. Čemusová. "Bafíkovi" dokonale sedlo svižně nasazené tempo, o které se 

postaral Treviso a plně tak využil metrážní výhodu, kterou mu poskytla propozice dostihu. Dobře zabojoval také 

poctivý Regent a vysloužil si druhý honorář před Loverem, Nino Hammeringovi tentokrát příliš nesedl hlubší 

povrch a zbyla na něj poslední dotace. 

Na hattrick dosáhla při svém třetím chuchelském vystoupení reprezentantka stáje Eurokoberce. Tříletá dcera Us 

Wowie Doutje v Ceně FVE EMI Energy v sulce s Filipem Lajnerem potvrdila svou ročníkovou třídu a 

soupeřům nadělila lehce sedm délek. Boj se tak odehrál až o umístění další, kde náporu Italiance podlehly klisny 

Dace Beuckenswyk i Glejdy (v pořadí třetí a čtvrtá). 

Na rozdíl od tříleté Doutje zvítězila čtyřletá příslušnice stejné stáje Charming Oreau (Alle Loman) rozdílem 

pouhé půl délky před dostih odvodivším Ann Magicem, který se nevzdával do poslední chvíle. Třetím místem 

pak úspěšně zabodovala Walentine. Vítěznému týmu předal čestnou cenu patron dostihu - Ceny klusácké 

databáze www.trotdb.info, pan Gabriel Petrík, jemuž tak Český klusácký spolek děkuje za jeho nezištné služby 

při zpracování startovních listin a dostihového programu. 

Komorní sestavě Ceny Mangold Finance vévodila Orlíkova dcera Kavalerie a v sulce se svou stálou jezdeckou 

partnerkou Alenou Tvrzovou si společně došly pro letošní druhé vítězství. Na francouzského vytrvalce Petera 

Pana byla mílová distance příliš krátká a musel se spokojit se stříbrem, až třetí peníze pak brala sázejícími 

preferovanější Agita. 

Trochu netradičně se hned od startu chopila aktivity v Ceně Relay 2 ryzka Avalance Boshoeve a sedlo jí to víc 

než dobře, protože jistě zvítězila start-cíl a Michal Kalčík si připsal další čárku. Oproti minulému startu si 

druhým umístěním polepšila Colet la Brousse a střední trať pasovala také třetí Elisabeth - ta se chvíli dokonce 

snažila atakovat vedoucí pozici pozdější vítězky.  

Poprvé letos zavítal do Chuchle šestiletý Unkas a cesta do matky měst se zcela určitě vyplatila. Přestože nepatřil 

k favoritům Ceny Killi, získal si respekt a v sulce s Pavlem Vávrou zvítězil stylem start cíl. Desetinový favorit 

Pirate de Jour sice bojoval, ale tentokrát neúspěšně, čtvrt délky mu v cíli nakonec chybělo. Po třech startech v 

Berlíně Karlshorstu si pro bronz doklusal podceňovaný Ain´tshes Diamond.  

 

 



Rozpaky devítibodového programu dne vzbudila jen závěrečná Cena Na shledanou 19. října. Taktice tochovické 

centrály v podobě ostudně pomalého počátečního tempa se všichni podřídili a reakce na raketový nástup Poesie 

Baciaty (M. Volf) nebyla ze strany soupeřů natolik dostatečná, aby ji mohli ohrozit. Druhý hattrick dne se tak 

nekonal, Donadonitranss na tuto taktiku doplatil a zinkasoval až druhý honorář. No to je život! 
Kompletní výsledky dostihů a videa jsou k dispozici na www.ceklus.cz v rubrice Dostihy. 
 

Klisny Astra Teč a Charming Oreau královnami ročníků 

Týden po dostihovém dnu Českého klusáckého spolku proběhl pro změnu společný den České klusácké 

asociace a sdružení Equi Forum, na jehož programu figurovaly dostihy Trotteur Francais, Breeders 

Crown a chovatelské zkoušky. Jestliže před týdnem počasí zářilo, tentokrát naopak plakalo a déšť s 

přestávkami provázel k nelibosti zúčastněných celé odpoledne. Po dvou vítězstvích si připsali Alle Loman 

s Jiřím Svobodou, jezdeckého hatricku dosáhl Michal Kalčík. 

První bod Michal získal trochu nečekaně hned v úvodní Letní ceně tříletých, kde hostoval v sulce Astry Teč. 

Zvolená vyčkávací taktika se vyplatila a ušetřené síly v koncovce rozhodly v její prospěch. Nutno však 

podotknout, že k úspěchu jí přispělo také štěstí, které naopak nepřálo eurokobercové hnědce Doutje. Ta vyrobila 

krátkou cvalovou chybu, a přestože následně vyprodukovala raketovou rychlost, ztrátu se jí už nepodařilo bez 

zbytku eliminovat a doklusala si pro stříbro před českým odchovancem Magicmatch JDS.  

Na vítězné vlně pokračoval Michal Kalčík hned v následujícím Breeders Crownu dvouletých, tentokrát v sulce 

svého svěřence Alpra Teč. Jemu stačil sekundovat pouze Salet Teč, třetí Pas Sans Toi ztrácela už mnoho délek. 

Hattrick pak Michal dovršil v sulce Peter Pana na vytrvalecké distanci 3225 metrů dlouhého dílu série Trotteur 

Francais. Vytrvalecké vlohy zde druhým místem potvrdil Ramree, nezklamal ani třetí Rob des Picanes. 

Horkou chvilku připravil sázejícím Alle Loman s Charming Oreau v Letní ceně čtyřletých. Následkem jeho 

snahy klisnu ušetřit se však Charming "zapulovala" a nemohlo to skončit jinak, než cvalovým vstupem. Jakkoliv 

se na první pohled zdála být ztráta neřešitelná, Charming Oreau ji zvládla a nakonec jistě zvítězila. Počáteční 

lídr dostihu Meteor JDS nasadil od startu ostré tempo kterému v závěru podlehl, přesto získal druhé peníze. 

Třetí Poesia Baciata totiž ztrácela na tuto dvojici rovných deset délek. 

Eurokobercovou radost navýšil ještě poctivý Oceal Al snadným ziskem další "chovatelské koruny" a přes svůj 

věk kraluje otevřené třídě českých rodáků. Svou formu z předchozího týdne potvrdil v Breeders Crown 

pětiletých a starších druhým místem Unkas před Roswithou Skal. 

V zásadě bez boje přišel ke dvěma vítězstvím Jiří Svoboda. V případě prvním v dalším díle Trotteur Francais s 

klisnou Voulez Vous před Snowmanem a Vourasií du Lys. Dostih samotný připomínal díky nevyrovnanému 

obsazení spíše husí pochod než cokoliv jiného. Jediným pozornost poutajícím momentem bylo až dekorování, 

při kterém se Voulez Vous postavila do pozoru a zbavila se svého jezdce. Jiří Svoboda však přes kotrmelce 

klisnu nepustil a za svůj akrobatický výkon zaslouží pochvalu. 

V případě druhém ve Zlatém okruhu Equi Forum s Kaizer Jamacanem, i když zlatý byl asi jen ten název. 

Pohádka o spolknutém navijáku v případě Zazazoo asi není na místě, tak snad jen méně než komorní pořadí - 

Kaizer Jamacan, I Can Fly Diamant, Zazazzo. Dosažený čas předčil veškerá očekávání a nestyděla by se za něj 

snad jen nejslabší zisková třída. 

Právě její vítěz Viking Cub si v samém závěru dne výrazně zhodnotil své osobní maximum v Ceně České 

klusácké asociace a Josef Dobruský mladší letos již podruhé vychutnal chuť vítězství. Favorizovaná Verrarie po 

kolizi s Cocou zacválala a stihla ještě třetí příčku. 

Všímavým pozorovatelům neunikla jedna drobnost týkající se kontroly medikace ve vztahu k dostihům Trotteur 

Francais a vyvstala otázka - jak to vlastně je? Po celou dobu proklamované tvrzení, že vítěz vždy musí jít na 

kontrolu medikace, v důsledku kterého byl před dvěma lety účelově diskvalifikován Peter Pan, vzalo za své 

uplynulý víkend. Už asi nemusí nebo to všechno bylo jinak! Ke kontrole medikace byl neomylně vybrán pouze 

Ocean Al a Astra Teč, o Francouzích ani zmínka. 

 
Kompletní výsledky najdete na webu České klusácké asociace. 

http://www.ceklus.cz/


 

Delegační listina na sobotu 19. října 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: Martin Hromádka 

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) 

 

 

 

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 
Koně startující o dostihovém dni mají stejná čísla jako ve svém dostihu, ostatní klusáci mají libovolné číslo od 

jiného koně svého trenéra. 

DEGRO TEO (NL) – Jaroslav Dobrovolný 

PATRON TITAN (D) – Michal Kalčík 

 

 

 

 

 



13:00 Cena Českého klusáckého spolku 1 
 

Startovní čísla: BÍLÁ 

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

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 15 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 800 Kč, přihlášek: 6 

 

U koní č. 3 Degro Teo (NL), č. 4 Quick Pine, č. 5 Vancho de Ba (F) a č. 6 Lucky Money (D) žádali přihlašovatelé o 
druhou startovní řadu. 
 
V úvodním dostihu odpoledne by měl zvítězit, pokud neudělá cvalovou chybu, zlepšující se Lucky Money. 
Umístění na stupních vítězů by nemělo uniknout nejzkušenější z jeho soupeřů, pětileté klisně Orma Holz. 
Trenér Lucky Moneyho Michal Kalčík usedne do sulky Vancho de Ba, v předchozím startu ještě pod trenérem 
Kotáskem o čtvrt délky třetím právě za Ormou Holz; zároveň však šlo o jeho první platně dokončený dostih ze 
čtyř pokusů. Quick Pine a Jos by se museli zlepšit, aby výše jmenované ohrozili, naopak debutující Degro Teo, 
jehož schopnosti mohou sázející posoudit ve zkušebním startu, není v této společnosti bez šancí.  

Náš tip: č. 6 LUCKY MONEY (D) – č. 5 VANCHO DE BA (F) – č. 2 ORMA HOLZ (I) 

  



 

13:30 Cena Relay 1 2 
 

Startovní čísla: ČERVENÁ 

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

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 75 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7 

 



 

14:00 Cena Relay 2 3 
 

Startovní čísla: ZELENÁ 

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 600 000 Kč, koním se ziskem od 1.1.2013 nad 25 000 Kč + 20 m, nad 
50 000 Kč + 40 m, nad 75 000 Kč + 60 m, 2180 m, mety, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5 

Výborně se letos prezentuje Aadje Boer, minule po aktivním průběhu třetí v jedničkové kategorii, 

kterému by měla vyhovovat délka trati a neměl vadit start z mety (loni absolvoval dva bez chyby). 

Potrápit by ho mohla Kavalerie s velmi dobrou podzimní formou, nesmí ale na startu z mety zaváhat, 

jak se jí to stalo 21. září. Dostih na střední trati z met před dvěma týdny vyhrál Buffalo Joy a Lover byl 

v téměř shodném kilometrovém čase třetí, když poskytoval Buffalo Joyovi výhodu 20 metrů, dnes 

však stojí tito stájoví kolegové na startu obráceně. V sulce spolehlivého Jasana Teč zažije dostihový 

křest čerstvý držitel amatérské jezdecké licence Jakub Ledvina. 

Náš tip: č. 3 AADJE BOER (NL) – č. 5 KAVALERIE (A) – č. 2 LOVER (D) 

 



 

14:30 Cena MANGOLD Finance 4 
 

Startovní čísla: ŽLUTÁ 

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

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 45 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7 

 

 

 



 

 

 

U koní č. 4 Merlin Ribb, č. 5 Verrarie (F), č. 6 Colet la Brousse (NL) a č. 7 Schanhay (F) žádali 

přihlašovatelé o druhou startovní řadu. 

Pokud se čtyřletému valachovi Premium Edition podaří zopakovat výkon z předchozího startu, měl by 

opět zvítězit. Největší soupeřkou by mu měla být Colet la Brousse, minule s cvalovou chybou druhá 

mezi zkušenějšími soupeři v dvojkovém handicapu. Spolehlivý Fastino po delší době startuje z první 

řady a do jeho sulky se vrací trenér Mykola Volf, naopak o druhou řadu tentokrát požádal přihlašovatel 

pro Verrarii, která před týdnem dvakrát cválala. Un Voyou de Beau je zatím hodně nespolehlivý, ale 

jeho výkonnost se postupně zlepšuje. Pro Merlina Ribb a Schanhaye bude jakékoli dotované umístění 

úspěchem.  

Náš tip: č. 2 PREMIUM EDITION (I) – č. 6 COLET LA BROUSSE (NL) – č. 3 FASTINO 

 

 

 

Tip k 2.dostihu: 

Mírnou favoritkou je letos už trojnásobná vítězka No-Shpa, která v předchozím startu sice cválala, ale 

bylo to o ziskovou třídu výše. Největší soupeře by měla nalézt ve stájovém kolegovi Italiancovi 

s dobrou aktuální formou a v Avalance Boshoeve, která před dvěma týdny na stejné distanci stylem 

start-cíl zvítězila, i když v pomalejším čase. Nižší dotované umístění by nemělo uniknout K Two, která 

si minule vylepšila osobní rekord. Naopak Apollo při posledním startu na střední trati nepotvrdil 

zářijové zlepšení a Elisabeth letos na měkkém podkladu podává matné výkony. Pralinka startuje po 

více než dvouměsíční pauze.  

Náš tip: č. 7 NO-SHPA (RU) – č. 2 ITALIANEC (UA) – č. 5 AVALANCE BOSHOEVE (S) 

 

 



 

15:00 Cena Magistrátu hl. m. Prahy - Memoriál Miroslava Grégra 5 
 

Startovní čísla: ORANŽOVÁ 
30000 Kč (13500 - 7500 - 6000 - 3000) 

Pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 2715 m, autostart, zápisné 1500 Kč, přihlášek:5 

 

Spolufavority hlavní jízdy dnešního odpoledne jsou esa trenéra Jaromíra Kotáska, pětiletý Busby 

Cartouche a o dva roky starší Zazazoo. Busby Cartouche s trenérem v sulce nastupuje s vizitkou letos 

nejrychlejšího klusáka pražské dráhy a sahá po čistém hattricku, Zazazoo vedený Zdeňkem Vávrou by 

si měl napravit reputaci po nešťastné porážce od spolupracující dvojice koní před týdnem ve falešném 

tempu. Ze soupeřů ratíškovické dvojice má letos nejlepší výsledky úřadující derbyvítěz Bob Harley, 

který ale před dvěma týdny absentoval pro drobné zranění. Vytrvalecká trať a měkčí podklad by mohly 

hrát do karet Winterboyovi, který v závěru sezóny vždy dosahoval výborných výsledků. Jenny 

McMurtie může těžit z cvalové chyby nebo špatně odhadnutého tempa některého ze soupeřů. 

Náš tip: č. 2 BUSBY CARTOUCHE (NL) – č. 5 ZAZAZOO (NL) – č. 1 WINTERBOY (NL) 

 



 
Miroslav Grégr zvaný "Cyril"  
Miroslav Grégr, všem známý spíše jako „Cyril“, patřil k velikánům 

klusáckého sportu. Pětinásobný vítěz tehdy ještě Československého 

derby se nesmazatelně zapsal do historie klusáckého dění u nás. Jeho 

jméno bylo spojeno především s plemenářským podnikem Tlumačov a 

později Nový Tekov, pro který připravoval klusáky právě na závodišti 

v Praze Velké Chuchli. Jeho srdcovým králem byl hřebec Žen Žen – ve 

své době rovněž král elitní třídy, viz foto na titulní stránce. V letošním 

roce Cyril opustil navždycky náš svět, a protože Velkou Chuchli 

miloval, Český klusácký spolek se rozhodl věnovat dnešní hlavní 

dostih svého programu právě jemu. 

______________________________________________________________________ 

 

VÍTĚZOVÉ 05.10.2013 – Velká Chuchle 

 

 

 



 

15:30 Cena FVE EMI ENERGY 6 
 

Startovní čísla: ČERNÁ 

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

Handicap 2 – 24,0, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8 

 
 

 

 



 

 

Na startu dvojkového handicapu se sešla zajímavá a celkem vyrovnaná společnost. Na mílové trati 

hrají důležitou roli startovní čísla, která mají výhodná Regent, podávající letos kvalitní a vyrovnané 

výkony, a dobrou formou disponující Walentine. O pouhý nos čtvrtá za třetí Walentine byla před 

dvěma týdny zkušená Skyline. Ta má z osmičlenného pole letos nejrychlejší vyběhnuté časy (1:16,1 

v rakouském Badenu a 1:17,5 v srpnu v Chuchli) a také startuje z první řady. Botero absolvoval jediný 

letošní start v červnu v Německu a z nejnižšího startovního čísla s trenérem v sulce by mohl překvapit. 

Některé z dotovaných míst by měl získat také spolehlivý Rudy Pierre, kterého premiérově povede jeho 

majitelka. Treviso, Uka Helena ani Nino Hammering by do boje o přední příčky zasáhnout neměli. 

Náš tip: č. 5 SKYLINE (D) – č. 3 WALENTINE – č. 2 REGENT 

 

 

Tip k 7.dostihu: 
U koně č. 7 Ain´tshes Diamond žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

Po porážce na mílové trati od Unkase před dvěma týdny by si měl v tomto dostihu spravit chuť letos 

již šestinásobný vítěz Pirate de Jour. Kandidáty na další místa jsou jeho stájový kolega Ain´tshes 

Diamond a Mikeila Alet, kteří však oba preferují spíš kratší distanci, a Unzen, jehož letošní výsledky 

zůstávají za očekáváním, v srpnu však byl za Pirate de Jour druhý v kvalitním kilometrovém čase. 

Černým koněm dostihu by mohla být loňská breederscrownová vítězka Ann Poggi, letos poprvé 

startující v Praze pod novým koučem Tomášem Klvaňou. Starboy BN v této sezóně zatím téměř nic 

neukázal a Tadeáš Best startuje poprvé od června 2011, jeho jezdec debutuje.  

Náš tip: č. 6 PIRATE DE JOUR (I) – č. 5 UNZEN (F) – č. 7 AIN´TSHES DIAMOND (D) 

 



 

16:00 Cena KILLI 7 
 

Startovní čísla: MODRÁ 

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

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 140 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7 
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