TERMÍNOVÁ LISTINA 2014 – Velká Chuchle
dost.den

datum

1

sobota 26.4.

Pražský okruh 1 - Cena Poljany, 1670m

2

čtvrtek 8.5.

Cena Fidji Sund, 3+ klisny, 1670m

3

sobota 24.5.

PO2 - Memoriál Václava Dohalského, 2180m

4

neděle 15.6.

Kritérium čtyřletých, 1670m

5

sobota 5.7.

PO3 - Velká cena Prahy, 1670m

6

sobota 19.7.

Kritérium tříletých, 1670m

7

neděle 10.8.

Cena Českého klusáckého spolku, 4letí, 2180m

8
9

neděle 24.8.
pondělí 15.9.

PO4 - Cena Primátora hl. m. Prahy, 2180m
Modrá stuha hl. m. Prahy, 3letí, 2180m

10

sobota 27.9.

PO5 - Memoriál Miroslava Grégra, 2715m

11

sobota 11.10.

Kritérium dvouletých, 1670m

12

úterý 28.10.

Cena předsedy Českého klusáckého spolku, 1670m, handicap

Poljana

Perla

Čeklus vstupuje do své druhé sezóny v roli pořadatele dostihů
Po půl roce se dnes opět potkáváme na pražském klusáckém oválu. Dnešním dnem bude zahájena ve
Velké Chuchli klusácká dostihová sezóna a pořadatelem dvanácti mítinků bude opět Český klusácký
spolek, mezi klusáckou veřejností nazývaný zkratkou Čeklus. V dnešní ekonomicky složité době
patří velké poděkování finanční podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a manželům Balcarovým, bez
nichž by druhá dostihová sezóna pořádaná Čeklusem nemohla proběhnout.
V loňském roce se v rámci Partnerství s hlavním městem Prahou uskutečnilo sedm dostihových dnů s 56
dostihy. Celkem bylo mezi majitele dostihových koní vyplaceno 1,165 mil. Kč. Nejúspěšnějším trenérem
podle zisku se stal Michal Kalčík, jehož svěřenci získali na dostihových cenách přes 236 tisíc korun.
S tímto výsledkem koresponduje i postavení stáje FVE-Relay-JO Levín jakožto nejúspěšnějšího majitele.
Reprezentanti této stáje připravovaní trenérem Kalčíkem získali na dostihových výhrách přes 228 tisíc
korun. S počtem 9 vítězství byl mezi jezdci nejúspěšnější Mykola Volf. Nejbohatším klusákem pražského
oválu se stal výborný Busby Cartouche stáje S.Gloria. Svěřenec Jaromíra Kotáska, jenž loni v Praze
většinou odcházel z dostihu jako vítěz, v dostizích pořádaných Čeklusem vybojoval pro své majitele
54.600 Kč.
Na dostizích pořádaných Čeklusem stoji za zmínku skutečnost, že se na nich podílí velké množství lidí
ochotných pro pražský klusácký sport něco udělat nezištně. Poděkování patří panu Zdeňku Škobisovi,
který na sezónu přispěl mj. nemalým finančním darem. Někteří funkcionáři se vzdali svého honoráře ve
prospěch pořadatele a ve svém volném čase pracovala zdarma celá řada dobrovolníků na tom, aby se
dostihové dny mohly uskutečnit. Jejich seznam je dlouhý a my jim všem ze srdce děkujeme. Z výše
uvedeného je evidentní, že pravidelné pořádání klusáckých dostihů v Praze si přeje mnoho lidí. Všechna
velká evropská města mají svůj klusácký stadion, a přestože je v provozu již nové závodiště v Ostravě,
Praha, a potažmo Čechy, by neměly být o sport se sulkami ochuzeny.
Pro letošní dostihovou sezónu počítá Čeklus s uspořádáním 12 dostihových mítinků v období od konce
dubna do konce října. Na jejím zdárném průběhu se bude opět podílet řada dobrovolných pracovníků.
Věříme, že opět výborná spolupráce bude s majitelem pražského dostihového areálu, společností TMM
s.r.o., která loni dala po povodních dráhu v rekordně krátkém čase do pořádku.
Čeklus podporuje nastupující generaci jezdců uspořádáním dostihů pouze pro ně, aby mohli získávat tolik
potřebné zkušenosti na dostihové dráze. Na druhou stranu si ale též váží jezdců a trenérů, kteří v klusáckém
sportu něco dokázali a mohou být vzorem pro mladší generace. Nejen zpestřením by proto letos měli být
patrony jednotlivých dostihových dnů právě někteří z bývalých jezdců a trenérů, bez nichž by náš sport
neměl svou historii. Patronem prvního letošního dostihového dne je jmenován několikanásobný šampion
Jindřich Lajner.
Novinkou letošní sezóny je Pražský okruh, sestavený z pěti dostihů určených naší elitní třídě. Odstartuje
ho dnešní Cena Poljany na 1670 metrů, následovat ji bude o měsíc později Memoriál Václava Bořka
Dohalského na 2180 metrů, 5. července se uskuteční Velká cena Prahy opět na 1670 metrů a ke střední trati
se naše špička vrátí v Ceně Primátora hl. m. Prahy v předposlední srpnovou neděli. Celý okruh vyvrcholí
27. září vytrvaleckým Memoriálem Miroslava Grégra na 2715 metrů. Vítěznému koni bude náležet kromě
trofeje také peněžitá odměna.
Výbor sdružení Čeklusu přeje všem účastníkům dostihů v sezóně 2014 hodně štěstí a dobré výsledky na
dostihové dráze.

PATRON DOSTIHOVÉHO DNE

Jindřich Lajner, koňák srdcem i duší.
Narozen 1.11.1945, Lysá nad Labem
Děti: dcera Helena, synové Filip a Jindra
Pozdější několikanásobný šampión Jindřich Lajner je původním povoláním truhlářem. Za svou jezdeckou
kariéru nasbíral 366 vítězství, jimiž vévodí „Klubu stovkařů“. Jeho jméno nechybí v žádné tabulce
významných dostihů, včetně Derby, které vyhrál dvakrát. Titul „Kůň roku“ získali jeho významní svěřenci
celkem osmkrát. Spolu s naším klusáckým gentlemanem Václavem Bořkem Dohalským tvořili dokonalý
tandem, který náš sport postrčil významným způsobem kupředu. V současné době si již sice užívá
zaslouženého důchodu, ale na sport nezanevřel.
Jak se vyvíjela jeho profesionální kariéra? Přesně tak, jak to za dřívějších časů bývalo - základy člověk
získal na jízdárně a teprve následně v dostihové stáji.
Ke klusákům ho přivedl mladší bratr, který chodil k pozdějšímu trenérovi Václavu Voříškovi. To bylo
kolem roku 1960. V roce 1962 vznikl v hospodářství u Hejňáků v Lysé nad Labem spolek asi 40-50 lidí a
jako první klusáky tam měli Javora a Virtuose, později Czaka a Vampíra. Na Virtuose pan Lajner rád
vzpomíná, byl jeho velkým učitelem, když do stáje tento derby-vítěz přišel až jako opotřebovaný veterán.
Tehdy byli všichni skuteční nadšenci, trénovali až po práci a ani koně to neměli jednoduché, museli kromě
tréninku zvládnout ještě jinou činnost - například sekat, obracet a sklízet seno. V hospodářství u Hejňáků
koně zůstali do roku 1964, tehdy tam vznikl požár, statek vyhořel a koně se museli přestěhovat. Tím se
dostali na Karlov, pozdější působiště budoucího šampiona. Toho času měl však Jindřich Lajner před sebou
ještě vojnu a ocitl se v Děčíně, kde si našel partnerku Helenu, oženil se a chvíli tam také pracoval. Protože
mu ale chyběli koně, vrátil se do Lysé, nastoupil do tehdejšího JZD a samozřejmě také jezdil na Karlov.
Koní na statku postupně přibývalo a ježdění po práci se už nedalo stíhat. Začal tam tedy jako první
zaměstnanec pracovat Václav Hejňák, to bylo začátkem 80. let a později právě Jindřich Lajner. Na Karlově
fungoval určený systém - každý měl přiděleného svého koně, kterého si v dostizích jezdil sám. Začínalo
tam nejen dnes hodně známých a úspěšných lidí jako například Václav Dohalský, bratři Svobodové, Josef
Koštíř, Milan Brynych, Josef Saifrt, Věra Tržická s Věrou Hejňákovou, ale také spousta dobrých koní Prim, Prstýnek, Vataga, Stilat, Iubit, Poljana, Valoron, Liza.
Jak na své začátky vzpomíná sám šampion? „Zkušenosti jsem sbíral nejdřív od Vaška Voříška a pak od těch
ve sportu známých a aktivních lidí. První práce, takový ten základ, nám psal Jindřich Kaplan, to byl
výborný trenér se zkušenostmi z Letné. Na dostizích poradil Smetana, Alkér a Grégr, i když ten moc mluvit
nechtěl, vždycky řekl jen "kluku dívej se". Později přišel Václav Dohalský, a to už bylo úplně o něčem
jiném. Vašek uměl jazyky a měl kontakty v zahraničí. Sehnal si odborné časopisy a knihu o tréninku
klusáků z USA. Právě podle této knihy vyrobil můj brácha první úhelník na kopyta. Vašek nám psal práce,
my jsme podle nich trénovali a tuto kostru jsem pak používal v celé své trenérské praxi. Václav Dohalský
byl naším dlouholetým trenérem. Já jsem měl trenérskou licenci oficiálně od roku 1992. V profesním
rozvoji samozřejmě hodně pomáhaly zahraniční výjezdy, protože jsme mohli jednak spoustu věcí vidět,
srovnat se zahraniční konkurencí a hlavně nakoupit materiální vybavení, které u nás tehdy nebylo. Ať už to
bylo na tehdejších Mezinárodních mítincích socialistických států nebo později v západní Evropě.“
Rukama mu prošla celá řada koní, na které z nich rád vzpomíná? „V první řadě na Darmola, s kterým jsem
poprvé zvítězil a na již výše zmíněného Virtuose. Mnozí by asi očekávali, že budu jmenovat své
nejúspěšnější koně. Mně však přirostli k srdci koně, s kterými jsem se nejvíc natrápil, jako byl Chapan
nebo Haron (měli sílu, rychlost a svou hlavu). A já mám rád výzvy! Samozřejmě v mém srdci mají místo
Liza, Poljana a její dcera Perla - ta byla taková svá a výjimečná kobyla.

S Poljanou by se dneska asi nikdo nezabýval, ona totiž jako mladá vůbec neklusala. Kdyby byla ve stáji
profesionální, už by tam bývala dávno nebyla. To jen, že jsem jiného koně neměl, vždycky jsem bral, co na
mě vyšlo, tak jsem měl čas se jí věnovat. S ní to bylo vždycky na 3 hodiny – vyjel jsem, začal jsem klusat,
ale nešlo to. Chvíli jsem šel krokem a zkusil klusat znovu. Opakoval jsem to, dokud nezačala klusat. Když
pak ale vyběhla, tak dva roky neprohrála.“
Klusákům věnoval značnou část svého života a setkal se tak s mnoha lidmi. Které osobnosti našeho sportu
považuje za stěžejní? „V první řadě Jiřího Šindlera, to bez diskuse. Jirka ten sport ve své době zachránil,
staral se, aby byly klusácké dostihy zachovány a udělal pro to všechno. Hodně dělal také pro amatéry a
činnost amatérského sdružení měla úroveň. Dalším byl Václav Dohalský, který klusáky svými znalostmi,
kontakty a vystupováním postrčil o velký kus dopředu. Pro mě má i velký význam osobně, protože jsem se
díky němu hodně naučil a dostal se až na vrchol. Velký vliv měl také Otakar Valouch, dlouholetý úspěšný
trenér tlumačovské stáje. No a v pozdější době, ať si říká kdo chce - co chce, to byl Jiří Balcar. Zachránil
sport finančně.“
Významná etapa v jeho profesním životě se pak odehrála na tréninkovém středisku Levín, kde připravoval
koně pro svého času významnou stáj Fortuna. Levín pod jeho vedením rozkvétal a zaznamenal jedny
z největších úspěchů své historie.
Všechno ale jednou končí a tak si dnes pan Jindřich Lajner užívá zaslouženého odpočinku a my
považujeme za čest představit Vám ho jako našeho prvního patrona.
______________________________________________________________________________________________

Delegační listina na sobotu 26. dubna 2014:
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
Obsluha cílové kamery: Vít Malát
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)
______________________________________________________________________________________

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.

V.I.P. ALET – am. Josef Hovorka
UN VOYOU DE BEAU (F) – x
_____________________________________________________________________________________

14:00

Cena Českého klusáckého spolku (1. odd.)

1

STARTOVNÍ ČÍSLA: BÍLÁ
16000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 20000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 640 Kč, přihlášek: 12
_____________________________________________________________________________________________

U koní č. 5 BEST WINNER (F) a č.6 QUICK PINE žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu.
Letošní pražskou klusáckou sezónu otevře dostih mladých koní. Polovina účastníků již má z loňska dostihovou
zkušenost. Nejostřílenější klusák z nich, klisna Quick Pine, se sice zatím nedostala pod hranici kilometrového tempa
1:21,0, ale je spolehlivá a její předposlední dostih ji předurčuje k doběhu na stupni vítězů. Francouz Ben Hurry se
loni v prosinci představil v dostihu Trotteur Francais pro juniory a úlohu favorita nedokázal naplnit. Dnes ale může
předvést daleko koncentrovanější výkon, podobně jako dvakrát startující Degro Teo. Z trojice debutantů předvedl
nejhodnotnější kvalifikační výsledek Francouz Best Winner, který jako dvouletý v září zaběhl na dvoukilometrové
trati v Grosbois čas 1:20,9. Pokud se mu tento výkon podaří zopakovat, bude usilovat o vítězství. Ze dvou zástupců
tochovického tréninkového střediska, kteří splnili kvalifikační podmínky v září jako dvouletí, upřednostňujeme
polobratra klasického vítěze Safíra Misi hnědáka Sargona Misi, kterého povede jeho trenér. Francouzka Bogdanka si
odbude svůj dostihový křest pod vedením své majitelky, která sbírá dostihové zkušenosti.
Náš tip: č. 5 BEST WINNER (F) – č. 6 QUICK PINE – č. 3 DEGRO TEO (NL)

14:30

Cena FVE EMI Energy (2. odd.)

2

STARTOVNÍ ČÍSLA: TMAVĚ MODRÁ
16000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 20000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 640 Kč, přihlášek: 12
_______________________________________________________________________________________________

U koně č. 6 OFARIM VENUS (A) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.
I ve druhém oddělení dostihu nejnižší ziskové třídy má polovina účastníků již dostihovou zkušenost. Nejvíce toho
naběhal Nordsturm, který má také ze všech účastníků nejkvalitnější osobní maximum. Velkou soupeřku by měl
nalézt v Rapidě, která se poprvé představí na české dráze a která se vrací do světa dostihů po více než jednoapůlleté
přestávce. Klisna běhala jako dvouletá čtyřikrát – v Moskvě, Kursku a Ramenskom závodišti. Dokázala dvakrát
vyhrát a její osobní maximum je 1:24,5. Další účastník dostihu Jos vykazoval loni značnou klusovou nespolehlivost,
ale očekáváme u něho zlepšení. Z trojice debutantů Elodie Venus – Bikala – Ofarim Venus nelze předem nikoho
odepisovat. Pokud se vyvarují cvalových chyb, můžou se dostat ve výsledkové listině vysoko.
Náš tip: č. 4 RAPIDA (RU) – č. 5 NORDSTURM (D) – č. 2 BIKALA (F)

15:00

Cena Relay 1

3

STARTOVNÍ ČÍSLA: ČERNÁ
20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 80000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 9
____________________________________________________________________________________________

U koně č. 6 VERRARIE (F) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.
Nejpočetněji obsazený dostih dnešního odpoledne se zdá být sázkovou loterií vzhledem ke skutečnosti, že většina
koní teprve bude zahajovat letošní sezónu. Ve zkoušce je hned několik koní, kteří budou sledováni. Patří mezi ně
zejména breederscrownový vítěz Alpro Teč, který byl loni druhým koněm tříletého ročníku. Startoval již letos
v Bravanticích a na dráze na opačnou ruku, než je pražská, chyboval. Zajímavým koněm je také nová reprezentantka
tochovického tréninkového střediska Afina. Klisna jako dvouletá běhala dvanáctkrát a jednou zvítězila. Stejný počet
startů absolvovala i loni, kdy opět jednou zvítězila – v ročníkovém dostihu Priz imeni Prilepskovo konovo zavoda.
Své osobní maximum 1:17,8 docílila čtvrtým místem v dalším významném dostihu na 1600 metrů, Prizu Gibrida.
V Moskvě se běhá na levou ruku, takže Afina dnes poprvé vyzkouší opačně orientovanou trať. Do okruhu favoritů
musí být zahrnut i letos v Německu rozběhaný Radius, který v Mnichově na střední trati zaběhl dobrý čas. Bez
dotovaného umístění by neměla odejít rovněž již letos startující Glejdy a spolehlivá Elisabeth. Zlepšení očekáváme
od sestry I Can Fly Diamanta Star Fly. Apollo předvedl v Bravaticích velmi dobrý výkon, který ho také předurčuje
k boji o nižší dotovaná místa. Verarrie a Fastino budou čekat na zaváhání soupeřů.
Náš tip: č. 4 ALPRO TEČ - č. 3 RADIUS (UA) - č. 8 AFINA (RU)

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.

15:30

Cena MANGOLD Finance

4

STARTOVNÍ ČÍSLA: ŽLUTÁ
Dostih žáků a jezdců do 30 let a 10 vítězství.
10000 Kč (4500 - 2300 - 1500 - 1000 - 700)
Pro 5leté a starší klusáky, handicap 2 – 28,0, 1670 m, autostart, zápisné 400 Kč, přihlášek: 7
_______________________________________________________________________________________________

U koní č. 6 SCHANHAY (F) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.

Dostih nastupující jezdecké generace by se měl rozhodnout mezi Trevisem a Jasanem Teč. Na straně
zástupce stáje Kroupa Kyselovice je výhoda absolvovaných startů v Bravanticích v dobrých kilometrových
tempech. V dostihu je také talentovaný Francouz Un Voyou de Beau, který ale mívá často problémy s
cváláním a je tedy otázkou, nakolik se podaří jeho mladému jezdci absolvovat s ním dostih bez chyby. Pro
dotované umístění by si měla přijít i Coca a zřejmě Iceman Alet nebo Big Heigerjen. Schanhay většinou
nepodává optimální výkon.
Náš tip: č. 4 TREVISO - č. 7 JASAN TEČ – č. 5 BIG HEIGERJEN (D)

Tip k 5.dostihu:
Hlavní dostih dnešního odpoledne je zároveň i prvním dostihem, který bude započítaný do celoročního
seriálu Pražského okruhu. Na jeho startu se sešlo menší, ale o to zajímavější pole. Českou klusáckou špičku
obohatili Nucleare ORS, který se již dvakrát ukázal v Bravanticích, a Vade Mecum, kterého čeká česká
premiéra. Pětiletý Vade Mecum absolvoval v rodné Francii 26 startů, ze kterých tři vyhrál. Svého osobního
rekordu 1:13,7 docílil při svém posledním startu na Silvestra ve Vincennes v dostihu na 2100 metrů. O dva
roky starší Nucleare ORS má rekord 1:13,3 z mílového dostihu v Miláně v prosinci 2012. Celkem na
italských a francouzských drahách absolvoval 84 startů, ze kterých 5 vyhrál. Výhodu startu má Kaizer
Jamacan, který i s chybou zaběhl v Ostravě kvalitní čas na střední trati. Brán vážně stále musí být
jedenáctiletý Ocean Al. Agita letos podala dva podobné výkony – na střední trati v Ebreichsdorfu i na
krátké v Bravanticích. Kavalerie vstupuje do letošní sezóny proti těžkým soupeřům.
Náš tip: č. 5 VADE MECUM (F) – č. 2 KAIZER JAMACAN (S) – č. 6 NUCLEARE ORS (I)

16:00

Cena Magistrátu hl. m. Prahy - Cena Poljany
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STARTOVNÍ ČÍSLA: STŘÍBRNÁ
Čestnou cenu vítězům dostihu předá pan Jindřich Lajner.
30000 Kč (13500 - 6900 - 4500 – 3000 - 2100)
Pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 1670 m, autostart, zápisné 1200 Kč, přihlášek: 6
______________________________________________________________________________________________

Poljana
Nar. 1978, Gellért – Pritty po Tillherr
Vynikající Poljana neměla ve svém ročníku konkurenci (jejími vrstevníky byli Pěsenka, Sold, nebo Sokol).
Dvouletá a tříletá vyhrávala dostih za dostihem. Čtyřletá byla propozicemi často nucena startovat
s jedničkovými koňmi, a to většinou metrážně znevýhodněná. Pětiletá jako první klusák v Československu
dosáhla času pod 1:20,0.

16:30

Cena Jindřicha Lajnera
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STARTOVNÍ ČÍSLA: ČERVENÁ
Čestnou cenu vítězům dostihu předá pan Jindřich Lajner.
20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 320000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8
____________________________________________________________________________________________

Druhý vrchol odpoledne je dalším velmi zajímavým měřením sil. Pokud naváže na svou loňskou
výkonnost, měl by být favoritem Aadje Boer. Pokud ale budeme preferovat letošní starty, měla by být
pozornost obrácena k Abetce TF, která běhala velmi dobře i v Německu, a Generálovi, který podal solidní
výkony v Ostravě. Tři starty na německých drahách absolvovala klasická vítězka Ifetayo, v jejíž sulce bude
premiérově am. Tvrzová. Unzenovi se v Ostravě nedařilo, ale na pražské dráze je s ním potřeba počítat pro
umístění, stejně jako s Vourasií du Lys, která se loni na podzim zlepšila. Karel CZ preferuje kratší tratě a
vrací se na dráhu po dlouhé přestávce. Uka Helena by podle loňských forem neměla v této společnosti
stačit na dotovaná místa.
Náš tip: č. 6 AADJE BOER (NL) – č. 3 ABETKA TF (UA) – č. 4 GENERÁL

Jindřich Lajner a Václav Bořek Dohalský

17:00

Cena Relay 2
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STARTOVNÍ ČÍSLA: TMAVĚ ZELENÁ
20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Pro 4leté a starší klusáky, handicap 2 – 23,0, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8
______________________________________________________________________________________________

Po suverénním výkonu v Bravanticích v dostihu Trotteur Francais favorizujeme i přes krátkou trať dostihu
Uveu Star, která se po přestávce dokázala výborně vrátit na dráhu. Soupeřkou by jí měla být Skyline, která
sice v březnu v Ebreichsdorfu nedosáhla na dotované umístění, ale zaběhla dobré kilometrové tempo. Trať
dostihu je šitá na míru i Roswithě Skal, a zvědavi budeme na výkon nestárnoucího Nino Hammeringa.
Francouz Rob des Picanes běžel naposledy krátkou trať na pražském oválu před třemi roky a
nepředpokládáme u něj účast v boji o vítězství, nicméně jeho sezónní debut v Ostravě z něj dělá adepta na
nižší dotované umístění. Podceňovat však nelze ani letos debutující Regenta, Buffalo Joye a Rudy Pierra,
kteří loni na této trati uměli zaběhnout okolo 1:18,0.
Náš tip: č. 2 UVEA STAR (F) – č. 3 SKYLINE (D) – č. 5 ROSWITHA SKAL
______________________________________________________________________________________
Tip k 8.dostihu:
U koně č. 6 USTANG DU MOULIN (F) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.
Spolehlivé výkony podávala v předchozím roce, pouze s výjimkou posledního startu, Dace Beuckenswyk a může tak
dnes navázat na své loňské výsledky. Úspěšný debut v Ostravě před týdnem katapultoval mezi favority i juniorku
Boukvu. Pokud Premium Edition naváže na svůj loňský poslední start, měl by i on promluvit do doběhu na
medailových místech. Z trojice koní z tréninkového střediska Levín má nejkvalitnější maximum Kissin Dynamite,
ale vrací se do světa dostihů po bezmála roční přestávce. Nižší dotované umístění by jí ale nemělo uniknout,
podobně jako Lucky Moneymu. Tříletá Pas Sans Toi a Ustang du Moulin by se k průniku na dotovaná místa museli
zlepšit.

Náš tip: č. 3 DACE BEUCKENSWYK (3) – č. 1 BOUKVA (F) – č. 4 PREMIUM EDITION (I)
______________________________________________________________________________________
Tip k 9.dostihu:
Velmi zajímavý dostih uzavře první letošní dostihový den na chuchelské dráze. Výkonnost loňského
nejlepšího koně ročníku 2011, vítězky Velké ceny dvouletých a také dostihu z Mariendorfu Beautiful
Yankee, prověří šest kvalitních starších koní v čele s Doutje. Tedy vítězkou Velké ceny tříletých a třetí
z nizozemského Breeders´ Crownu pro klisny. V úsilí o zisk třetího místa očekáváme v Německu v zimě
startující No-Shpu a Mikeilu Alet. Bez finančního ohodnocení by neměl odejít ani v Ostravě rozběhaný
Starboy BN. Espace Giant a Ain´tshes Diamond mají v této společnosti malé naděje na úspěch.
Náš tip: č. 6 DOUTJE (NL) – č. 1 BEAUTIFUL YANKEE (D) – č. 5 NO-SHPA (RU)

17:30

Cena 3GFun
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STARTOVNÍ ČÍSLA: HNĚDÁ
20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 40000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7
_______________________________________________________________________________________

18:00

Cena na shledanou 8. května
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STARTOVNÍ ČÍSLA: SVĚTLE MODRÁ
20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 160000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7
______________________________________________________________________________________
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