


Potvrzeno – nejlepším českým klusákem je letos Busby Cartouche 

 
Pětiletý valach Busby Cartouche  majitele Jiřího Vejvody z lotu trenéra Jaromíra Kotáska potvrdil také na 

vytrvalecké distanci letošní skvělou formu. V hlavní jízdě soboty 19. října symbolicky porazil 

nejvýkonnějšího klusáka minulých let, o dva roky staršího tréninkového kolegu Zazazoo.  

Dnešní dostihový den je posledním ze sedmi, které letos v Praze – Velké Chuchli uspořádal Český klusácký 

spolek. Naší snahou bylo i bez státních dotací a bez jakéhokoli podílu z dostihových registrací a poplatků 

nabídnout majitelům co nejvíc možností startovat se svými klusáky na standardní klusácké dráze 

v dostizích všech kategorií. Věříme, že přes nevyhnutelné problémy a nedostatky, které nás coby nového 

pořadatele bez profesionálních zaměstnanců provázely, jsme tento úkol zvládli se ctí. V režii Českého 

klusáckého spolku v roce 2013 proběhlo celkem 56 klusáckých dostihů. 

   

Tempo Ceny Magistrátu hl.m. Prahy – Memoriálu Miroslava Grégra na 2 715 metrů, hlavního dostihu minulého 

mítinku, zpočátku udával Winterboy. Devítiletému svěřenci Jaroslava Dobrovolného se na podzim tradičně daří a 

na vytrvalecké trati vyhrál například v roce 2010 standardní Cenu prezidenta. Po absolvování prvního kilometru už 

začal z druhé stopy tlačit na tempo favorizovaný   Busby Cartouche navigovaný Jaromírem Kotáskem. Přibližně 

půl kilometru před cílem pak přešel do vedení, odpoutal se od svých soupeřů a nikým neohrožen si klusal pro třetí 

vítězství v řadě, letos celkem šesté. Při lehkém třináctidélkovém triumfu navíc vyklusal na vytrvalecké trati 

kvalitní kilometrové tempo 1:19,0. Syn vynikajícího plemeníka Juliano Star (otec mj. mezinárodní hvězdy 

Commandera Crowe), který před čtyřmi lety na nizozemské dražbě Unitrot stál 2 100 eur, se definitivně pasoval do 

pozice nejlepšího klusáka v českém tréninku v letošním roce. Druhé místo pěkným finišem získal Zazazoo, 

takticky „na jistotu“ odjetý Zdeňkem Vávrou, téměř celý dostih se pohybující na chvostu komorního startovního 

pole. Za třetím Winterboyem získala čtvrtý honorář Jenny McMurtie, výhodně klusající první stopou, a „černý 

Petr“ v podobě posledního místa tak zbyl na Boba Harleyho, který na vytrvalecké trati naběhal o něco více metrů. 

 

V letošní sezóně se podobně jako Busby Cartouche polepšil také šestiletý Aadje Boer , který výborné výsledky 

potvrdil také v dostihu z met, Ceně Relay 2 na střední trati. Svěřenci Jaroslava Dobrovolného nevadila ani 

nevděčná pozice „outleadera“ a jeho stupňovanému tempu v první stopě klusající Kavalerie nakonec o dvě délky 

podlehla. Pořadí nejlepších podle očekávání doplnil Lover, oproti Aadje Boerovi i Kavalerii zvýhodněný na startu 

dvaceti metry. 

 

Nejrychlejším dostihem odpoledne byla mílová Cena FVE EMI Energy, kterou překvapivě svižně rozběhla 

Walentine. V cílové rovině jí však došly síly a byla předstižena trojicí soupeřů. V kvalitním kilometrovém čase 

1:17,3 letos podruhé triumfoval český odchovanec Regent pod vedením svého trenéra Mykoly Volfa a další místa 

obsadili nejzkušenější koně v poli, desetiletý Nino Hammering a devítiletá Skyline.       

 

Cválání většiny účastníků poznamenalo Cenu KILLI na střední trati. Favorit Pirate de Jour navigovaný Michalem 

Kalčíkem, obvykle útočící až v závěru, se po chybách soupeřů ocitnul na čele už před polovinou dostihu. To mu 

však vůbec nezabránilo v pohodlném vítězství, letos již sedmém a v kariéře desátem z patnácti životních startů, 

navíc jištěném stájovým kolegou Ain´tshes Diamondem na druhé pozici. Třetí místo přes dvě cvalové chyby 

stihnul Unzen, kterého letos trápí problémy s čistotou chodu.  

 

K velmi nepříjemné situaci a zatím zřejmě nejnebezpečnějšímu momentu letošní sezóny došlo v Ceně Relay 1. Po 

absolvování prvního půl kilometru v důsledku zdravotní indispozice upadl Italianec vedený Mykolou Volfem, 

klusající v tu chvíli na pozici outleadera, a po kolizi s ním opustila sulku Apolla Zuzana Švolbová. Oba jezdci 

naštěstí byli v pořádku a mohli se zúčastnit dalších dostihů, Apollo pak doběhl po opakovaném startu nakonec 

čtvrtý. Hrozivě vypadající salto přežil také Italianec, přestože již v průběhu dostihového odpoledne kolovaly 

závodištěm zprávy o jeho smrti. V přerušeném dostihu, opakovaně odstartovaném již bez zraněného Italiance, se 

suverénně prosadila jeho favorizovaná stájová kolegyně No-Shpa s Elenou Volf v sulce. Pro tříletou odchovankyni 

ruského Zlynského hřebčína to byl čtvrtý plný zásah v této sezóně, jako dvouletá už stihla posbírat pět vítězstí ve 

své domovině. Druhá finišovala nejtěsnějším rozdílem Avalance Boshoeve před v průběhu dostihu aktivní 

Elisabeth. 

 

Do Ceny MANGOLD Finance na střední trati nejlépe odstartoval Fastino, ale po absolvování prvního oblouku 

převzal iniciativu pětiletý valach Un Voyou de Beau pod vedením svého trenéra Bedřicha Nováka. Zatím velmi 

nespolehlivý francouzský rodák dokázal tentokrát klusat čistě, strojovým tempem udolal favoritku Colet la 

Brousse, která v posledním oblouku vyrobila cvalovou chybu, a ve dvanáctém životním startu získal premiérové 

vítězstí. Syn plemeníka Kitko byl jako roček vydražen v Caen za 4 800 eur. Druhá doklusala další Francouzka 

Verrarie a třetí český odchovanec Fastino. 

 



Cenu Českého klusáckého spolku pro dostihově zatím nejméně zkušené klusáky ovládli svěřenci Michala Kalčíka. 

Vítězný Vancho de Ba, ještě nedávno připravovaný v Ratiškovicích Jaromírem Kotáskem, pod taktovkou trenéra 

vyklusal na nejnižší ziskovou třídu kvalitní kilometrový čas 1:20,6 a preferovanější Lucky Money s Filipem 

Lajnerem v sulce se musel spokojit s druhým místem. S odstupem třetí doklusala podstatnou část dostihu 

odvodivší Orma Holz.  

 

Dvě trenérská vítězství za odpoledne si připsali Michal Kalčík a Mykola Volf, prvně jmenovaný levínský kouč byl 

zároveň jediným jezdcem, který vyhrál dvakrát. Kompletní výsledky dostihů a videa jsou k dispozici na 

www.ceklus.cz v rubrice Dostihy. 

        

 

Favoritky opět potvrdily svou výjimečnost  

 
Na programu uplynulého víkendu pořádaného sdružením Equi Forum a ČKA figurovala konečně jako 

hlavní bod pozornosti stále odkládaná rozjížďka Klusáckého derby, jehož finále by se standardně mělo 

konat první zářijový víkend. Nechyběly však ani Breeders Crowny a dostihy projektu Trotteur Francais, 

pro startovní pole dostihů však bylo příznačné nízké obsazení. Po dvou vítězstvích si z Chuchle odvezli Alle 

Loman a Michal Kalčík.  
 

Na start jediné rozjížďky Klusáckého derby se nakonec postavilo osm čtyřletých koní, jimž v roli favorita 

dominovala reprezentantka stáje Eurokoberce Charming Oreau. Alle Loman v její sulce tentokrát neponechal nic 

náhodě, krátce po startu se od pole odpoutal a Charming Oreau posléze nestálo nic v cestě k velmi snadnému 

vítězství. Štěstí naopak nepřálo Jaromíru Kotáskovi v sulce Meteora JDS. Při startu mu prasklo kolo u sulky a 

dostih tak absolvoval na prázdném, což určitě přispělo k nečekanému propadu na konečné čtvrté místo. Na druhé 

příčce dokončila bělka Rubby Blue a kvalitní výkon podal třetí Cafu Boko. Pomyslnou tabuli pak uzavřela ještě 

Colet la Brousse. Ve finále Klusáckého derby však může být všechno jinak, protože udržet formu koní do takto 

pozdního času není pro trenéry ani samotné koňské aktéry jednoduché. Od ČKA je tento termín konání velmi 

nezodpovědný.  

 

Ročníkově mladší hvězda stáje Tečovice Astra Teč rovněž nezahálela a vévodila pro změnu Breeders Crownu 

tříletých. Její sulku obsadil po minulém úspěchu opět Michal Kalčík a osvědčená dvojice získala vítězný double. 

Astra Teč zvítězila zadrženě stylem start-cíl před Star Fly a Sambou Teč.    

 

Svůj post nejlepšího produktu českého chovu obhájil v Breeders Crownu pětiletých a starších eurokobercový  

Oceal Al, i když se o něj musel tentokrát poprat s Roswithou Skal. Alle Loman z taktických důvodů obíhal více 

než by si přál, ale Ocean Al bojoval statečně, až na pásce skvěle jdoucí Roswithu Skal (mohutně podporovanou 

Jaroslavem Dobrovolným) udolal. Třetím místem a jedním ze svých nejlepších výkonů se blýskla Mikeila Alet, 

zatímco Unkas podlehl počátečnímu ostrému tempu v pozici outleadera a dokončil až čtvrtý.  

 

Dvě super-vytrvalecké distance čekaly na francouzské rodáky podporované projektem Trotteur Francais a obě 

výkonnostně velmi nevyrovnaná pole měla jasné favority. V případě prvním to byla čtyřletá Voulez Vous s Jiřím 

Svobodou, které stačila sekundovat pouze stejně stará Vourasia du Lys, pro ostatní se nezvyklá distance zdála být 

nad jejich síly. Třetím místem zde sice s odstupem, ale překvapil podceňovaný Schanhay.  

Přemožitele v případě druhém nenašel ani Peter Pan (druhé vítězství pro Michala Kalčíka), s nímž pro změnu 

držel krok Ramree s Jaromírem Kotáskem. Dostih odvodivší Unzen v závěru neustál tlak soupeřů, zacválal a 

vyfasoval diskvalifikaci. Třetí peníze tak spadly do klína Ustangovi du Moulin. 

 

Roli favorita naopak nepotvrdila hnědka Doutje v Ceně JS Okna. Na protilehlé rovině vyrobila cvalovou chybu, a 

to ji stálo diskvalifikaci. Jediného vážného soupeře tak ztratil Aadje Boer a za hurónského řevu svého jezdce lehce 

zvítězil. Druhým místem zabodovala Skyline před levínskou Walentine. 

 

V úvodní Ceně Equi Forum se více dařilo dvouletým před tříletými, když obsadili celé pomyslné stupně vítězů. 

Toho nejhodnotnějšího se zmocnil po boji s českou odchovankyní Pas Sans Toi holandský rodák Evian Boko s 

trenérem Kotáskem v sulce, dvě délky zpět pak zaostal Boccaccio. Poslední honorář zbyl na tříletou Quick Pine, 

zatímco její vrstevník Degro Teo neuspěl. 

 

Co jeden Holanďan začal, to další dokončil, protože závěrečnou Cenu České klusácké asociace získal rovněž v 

Holandsku narozený Chirone Scott v sulce se Zdeňkem Vávrou. Boj se strhl až o příčku další mezi Gesy a Ormou 

Holz, a to s nerozhodným výsledkem, jehož výrok zněl současně. 

 

To byla také závěrečná tečka, kompletní výsledky najdete na stránkách www.czetra.cz.  

http://www.ceklus.cz/


 

 
11:15     Zkušební start 

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

číslo od jiného koně svého trenéra. 

 

UN VOYOU DE BEAU (F) – Markéta Trostová 

COLET LA BROUSSE (NL) – David Dobrovolný 
 

 

 

 

 

12:00 Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví 1 
 

Startovní čísla: BÍLÁ 

10000 Kč (4500 - 2300 - 1500 - 1000 - 700) 

Pro 5leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 35 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 400 Kč, dostih žáků a 

jezdců do 25 let a do 5 vítězství, přihlášek: 7 

 

 
 

 

 



 
 

U koně č. 6 Schanhay (F) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

V dnešním úvodním dostihu bude záležet především na tom, jak mladí začínající jezdci zvládnou start a 

zda dokážou své koně udržet v klusu. Nejspolehlivější klusák v poli Jasan Teč obdobný dostih před 

rokem vyhrál a je nejvážnějším adeptem na vítězství také dnes.  Porazit by ho mohl s nejnižším 

startovním číslem Un Voyou de Beau, u kterého je však pravděpodobnost cválání velmi vysoká. Třetím 

místem v dostihu Trotteur Francais před týdnem zabodoval Schanhay, bylo to však na dvojnásobně 

dlouhé trati. Ze zbývajícího kvarteta letos podává nejkonsolidovanější výkony On Air of Iceberg. 

Náš tip: č. 7 JASAN TEČ – č. 1 UN VOYOU DE BEAU (F) – č. 6 SCHANHAY (F) 

 

 

 

 

 

Delegační listina na sobotu 2. listopadu 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:  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) 

 

 

 

 

 



 

 

12:30 Cena Relay 1 2 
 

Startovní čísla: ČERVENÁ 

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 90 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5 

 
Topfavoritkou dostihu a zřejmě i celého dostihového odpoledne je talentovaná Doutje, tentokrát v sulce 

se svým trenérem, která sice umí vyrobit cvalovou chybu, ale v této komorní sestavě by neměla mít 

problémy. Adepty na další místa jsou oba svěřenci trenéra Volfa. No-Shpa letos posbírala již čtyři 

vítězství, ale Radius ji 21. září na mílové distanci porazil a jinak běhal o ziskovou třídu výš. Elisabeth a 

Espace Giant se zřejmě utkají o poslední honorář.          

Náš tip: č. 1 DOUTJE (NL) – č. 4 RADIUS (UA) – č. 5 NO-SHPA (RU) 

 

 



 

13:00 Cena Relay 2 3 
 

Startovní čísla: ZELENÁ 

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 50 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5 

 
U koně č. 5 Viking Cub žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

Dostih by se měl rozhodnout mezi spolehlivými klusáky preferujícími mílovou distanci, klisnou K Two a 

valachem Fastino. K Two minule na střední trati a po opakovaném startu na čele dostihu došly síly, ale 

celou sezónu si drží kvalitní výkonnost, stejně jako Fastino. Pokud se Ormě Holz podaří zaběhnout 

podobně jako před týdnem, měla by dosáhnout na třetí místo. Viking Cub podává hodně nevyrovnané 

výkony a z druhé řady by tentokrát na nejvyšší umístění dosáhnout neměl, stejně tak Coca je kandidátkou 

spíše na nižší honorář.   

Náš tip: č. 4 K TWO – č. 3 FASTINO – č. 1 ORMA HOLZ (I) 

 



 

 

13:30 Cena MANGOLD Finance 4 
 

Startovní čísla: ŽLUTÁ 

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 25 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5 

 

U koní č. 4 Quick Pine a č. 5 Lucky Money (D) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

Spolufavority dostihu jsou Chirone Scott s čerstvou vítěznou formou a Lucky Money, kterému by měla 

více vyhovovat střední trať. Otazníkem je Premium Edition, který 5. října na této distanci vyhrál (Lucky 

Money byl tehdy druhý a Chirone Scott čtvrtý), ale jinak jsou všechny jeho letošní výsledky negativní. 

Nordsturm a Quick Pine se sice postupně zlepšují, ale na přední příčky by dosáhnout neměli.  

Náš tip: č. 3 CHIRONE SCOTT (NL) – č. 5 LUCKY MONEY (D) – č. 2 PREMIUM EDITION (I) 

 

 



 

14:00 
     Cena Magistrátu hl. m. Prahy - 
     Cena předsedy Českého klusáckého spolku 5 

 

Startovní čísla: ORANŽOVÁ 

30000 Kč (13500 - 7500 - 6000 - 3000) 

Handicap 1 – 21,5 pro 5leté a starší klusáky, 1670m, mety, zápisné 1 500 Kč , přihlášek: 5 

 

 

V hlavní jízdě dnešního odpoledne by se měla přes dvacetimetrový přídavek prosadit derbyvítězka z roku 

2009 Jenny Mc Murtie, před dvěma týdny čtvrtá mezi absolutní elitou. Ze základní mety by mohla 

zabodovat Agita, vítězka St. Leger z téhož roku, která už obdobný dostih „z otočky“ v kariéře vyhrála 

(Dubnovou cenu v roce 2011). Dobrou podzimní formu má Kavalerie, která by i s dvaceti metry navíc 

měla porazit Lovera a Walentine. 

Náš tip: č. 5 JENNY MC MURTIE (D) – č. 2 AGITA (A) – č. 4 KAVALERIE (A) 

 

 



 

14:30 Cena FVE EMI ENERGY 6 
 

Startovní čísla: ČERNÁ 

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

Handicap 2 – 23,0 pro 4leté a starší klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč , přihlášek: 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

15:00 Cena KILLI 7 
 

Startovní čísla: MODRÁ 

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 350 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5 

 
U koně č. 5 Tadeáš Best žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

Poslední dostih Českého klusáckého spolku v roce 2013 by měl symbolicky vyhrát kůň, který letos 

nasbíral nejvíc vítězství – Pirate de Jour. Důstojnou soupeřku má v Mikeile Alet, před týdnem třetí 

v Breeders Crownu ve vyrovnaném osobním rekordu. Uka Helena při svém posledním chuchelském 

vystoupení z druhé řady špatně odstartovala, pokud se jí to dnes podaří lépe, může bojovat s Trevisem o 

třetí místo. Tadeáš Best, který měl dlouhou dostihovou přestávku, potřebuje hlavně čistě absolvovat 

dostih.    

Náš tip: č. 2 PIRATE DE JOUR (I) – č. 1 MIKEILA ALET  –  č. 3 TREVISO 

 



 

Tip k 6.dostihu: 

Kandidáty na vítězství jsou Roswitha Skal, před týdnem o hlavu druhá v Breeders Crownu, a Regent, 

který obdobný dostih před dvěma týdny vyhrál a porazil přitom tři z dnešních soupeřů. Druhý za 

Regentem tehdy doběhl Nino Hammering, který ale dnes má jako jediný druhou řadu. Dobrá startovní 

čísla mají naopak Skyline, před týdnem druhá za Aadje Boerem, a Buffalo Joy, kterého s trenérem 

v sulce nelze podceňovat. Bez šancí na slušné umístění rozhodně není ani Rudy Pierre.  

Náš tip: č. 4 ROSWITHA SKAL – č. 1 REGENT – č. 2 SKYLINE (D) 

 

 

 

 

VÍTĚZOVÉ 19.10.2013, Velká Chuchle 
 

 

   
 Busby Cartouche (NL) – Jaromír Kotásek 

 

 

                         
      Vancho de Ba (F) – Michal Kalčík                              No-Shpa (RU) – Elena Volf 
 

 

 

 

 

 

 



                      
    Aadje Boer (NL) – Jaroslav Dobrovolný                     Un Voyou de Beau (F) – am. Bedřich Novák  

 

 

 

                      
                   Regent – Mykola Volf                                            Pirate de Jour (I) – Michal Kalčík 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Statistiky Českého klusáckého spolku k 31.10.2013 

Počet dostihových dní: 6 

Počet dostihů: 49 

Vyplacené dotace: 1 034 900 Kč 

Celkem jezdců:  42 

       TOP TEN jezdců dle vítězství             

     jméno startů I. II. III. IV. V. zisk 

Mykola Volf 23 9 8 2 2 1 130400 

Jaromír Kotásek 17 6 3 4 1 1 111600 

Michal Kalčík 37 5 9 8 6 5 141900 

David Dobrovolný 7 4 1 0 2 0 46600 

Jindřich Klaubenschalk 20 4 3 2 5 3 68600 

Filip Lajner 8 3 1 0 3 0 38600 

Elena Volf 15 3 3 5 3 0 64800 

am. Alle J.M. Loman 6 2 1 2 0 0 35500 

am. Alena Tvrzová 6 2 1 1 2 0 30000 

Jaroslav Dobrovolný 10 2 2 2 1 2 42500 

 

 



 

Celkem trenérů: 21  

      TOP TEN trenérů dle zisku 
      jméno startů I. II. III. IV. V. Zisk 

Kalčík Michal 58 6 13 12 11 7 198700 

Volf Mykola 41 11 10 7 5 3 183000 

Klaubenschalk Jindřich 39 8 8 5 10 4 149200 

Kotásek Jaromír 18 6 4 4 1 1 119100 

Dobrovolný Jaroslav 17 6 3 2 3 2 89100 

Loman Alle J.M. 13 5 2 2 2 0 75400 

Šamšurin Vjačeslav 17 3 2 4 0 2 61700 

Vávra Zdeněk 18 0 1 5 5 3 33400 

Coufal Ivan 13 0 2 4 3 2 29000 

Tihelka Jaromír 7 1 0 0 3 3 19200 

 

 

 

Celkem dostihových stájí:  36 

TOP TEN dostihových stájí dle zisku      

stáj startů I. II. III. IV. V. zisk 

FVE-Relay-JO Levín 55 6 13 12 9 7 194700 

Sochor spol. s r.o. 23 8 5 4 4 1 118400 

Trot Centre Alet 27 6 4 3 8 4 102000 

Eurokoberce s.r.o. 13 5 2 2 2 0 75400 

Stáj Skree 15 5 2 2 3 2 75100 

S. Gloria 5 3 2 0 0 0 54600 

Trotalet.com 12 2 4 2 2 0 47200 

Stáj Viktoria 12 2 1 2 0 1 40700 

Stáj JOKR 3 2 1 0 0 0 34500 

Veronika 5 2 3 0 0 0 32600 

        

        

Celkem koní:  98 
       

TOP TEN koní dle zisku                                    
     

jméno startů I. II. III. IV. V. zisk 

Busby Cartouche (NL) 5 3 2 0 0 0 54600 

Pirate de Jour (I) 5 3 1 1 0 0 35000 

Zazazoo (NL) 3 2 1 0 0 0 34500 

Nino Hammering  6 2 3 0 1 0 34200 

Regent  5 2 3 0 0 0 32600 

No-Shpa (RU) 5 3 1 0 0 1 31600 

Kavalerie (A) 6 2 1 1 2 0 30000 

Bob Harley (NL) 4 1 1 1 0 1 28700 

Aadje Boer (NL) 4 2 1 1 0 0 27100 

Doutje (NL) 3 3 0 0 0 0 27000 

 

 

 



Konec dobrý - všechno dobré, velký dík všem  

 

Dnes je poslední dostihový den letošního roku, kdy se s vámi setkáváme coby pořadatel klusáckých 

dostihů. Naše společná ambice byla jediná – uskutečnění klusáckých dostihů na centrálním závodišti v 

hlavním městě Praze, a to se po počátečních útrapách, kdy se nebylo možno smysluplně dohodnout s 

Českou klusáckou asociací, nakonec přeci jen podařilo.  

Stalo se tak díky nezištné práci a úsilí početné skupiny lidí, jimž bychom chtěli v závěru naší krátké 

sezóny touto cestou jmenovitě poděkovat.  

 

Velké poděkování patří v prvé řadě Magistrátu hl. města Prahy, díky jehož finanční podpoře se naše 

činnost mohla naplno uskutečnit. Majitelé klusáků tak byli formou dostihových dotací aspoň částečně 

odměněni za péči, kterou svým koním poskytují.  

Nemalý dík patří za podporu a součinnost bezesporu manželům Balcarovým, kteří pomohli tento projekt 

uskutečnit a v neposlední řadě vypomoci i finančně.  

Společnosti TMM bychom chtěli poděkovat za dobrou spolupráci a rychlou opravu dostihové dráhy po 

povodních, bez jejich akceschopnosti bychom sezónu nemohli tak brzy rozjet.  

 

Potřebný sponzorský dar poskytl našemu spolku Zdeněk Škobis a výrazně nám tímto pomohl překlenout 

jak počáteční období, tak zafinancovat provozní výlohy. Zdeněk Škobis také na své náklady obstaral 

vykolíkování dráhy za pomoci Mykoly Volfa a Vjačeslava Šamšurina.  

 

Při rozjezdu naší činnosti bychom se určitě neobešli bez prozatímní finanční výpomoci, kterou nám 

poskytla Michaela Zemanová a Soňa Froňková.  

 

Mluvíme-li o financích, pak je nutné poděkovat také všem, kteří svou obětavou prací bez honoráře 

pomohli mnoho finančních prostředků ušetřit, abychom účastníkům dostihového dění mohli vyplatit co 

nejvíce.  

 

Nepochybně velkou zásluhu na technickém zabezpečení naší činnosti má v této souvislosti Gabriel 

Petrík, jehož databáze nám byla k dispozici. Gabriel Petrík je spolutvůrcem startovních listin a 

dostihového programu. Na tvorbě dostihového programu se spolupodílela rovněž Alena Tvrzová a dávala 

mu jeho konečnou podobu.  

 

Honoráře za svou funkci ve prospěch spolku se vzdali předseda DK Jan Zágler a komentátor Martin 

Hromádka, jenž vás svým hlasem doprovázel děním dostihových dnů.  

 

Na organizaci a zabezpečení dostihových dnů se pak podílel tým ve složení Michaela Zemanová, Klára 

Jelínková, Zuzana Sahligerová, Renata Sikora, Alena Tvrzová, Alena Čemusová a Jindřich 

Klaubenschalk.  

 

V neposlední řadě děkujeme ale také všem zúčastněným za slušné chování a bezproblémový průběh námi 

pořádaných dostihových dnů. Doufáme, že se příští rok spolu opět setkáme a budeme vám moci 

nabídnout hodnotnější provoz.  

 

Všem moc děkujeme,  

 

Váš realizační tým    

 

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