Ben Hurry (F) – am. Alle Loman

Rapida (RU) – Elena Volf

Beautiful Yankee (RU) – Mykola Volf

Regent – Mykola Volf

Kaizer Jamacan (S) – Jiří Svoboda

Radius (UA) – Elena Volf

Treviso – Zuzana Švolbová

Premium Edition (I) – Zdeněk Škobis

Úvodní pražské dostihové odpoledne ve znamení úspěchů tochovického střediska
Kaizer Jamacan se prosadil v prvním dílu Pražského okruhu
* Patron dostihového dne Jindřich Lajner dekoroval Kaizer Jamacana a Jiřího Svobodu a v dalším dostihu
Unzena a Michala Kalčíka * Nejrychlejším koněm odpoledne byl Regent, překvapivý vítěz handicapového
dostihu * Významně si osobní rekord na střední trati vylepšil Unzen * Šampionka dvouletých koní Beautiful
Yankee vstoupila do sezóny triumfem, porazila kvalitní starší soupeře * Dvě jezdecká vítězství pro Elenu Volf
a Mykolu Volfa * Čtyři trenérská vítězství Mykoly Volfa *
Za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a manželů Balcarových vstoupil Čeklus poslední dubnovou sobotu
do své druhé sezóny v úloze pořadatele dostihů. Finanční rozpočet mu sice umožňuje jen pořádání
provozních dostihů, ale velký zájem ze strany majitelů a trenérů ukazuje, že by sport se sulkami
v metropoli rozhodně neměl skončit. V devíti dostizích nakonec změřilo síly 62 koní a většině z nich
nechyběla atraktivní podívaná a kvalitní výkony.
Patronem zahajovacího dne pražské sezóny byl mnohonásobný šampion jezdec a trenér Jindřich Lajner. Jméno jeho
bývalé výtečné svěřenkyně Poljany se objevilo i v názvu hlavního dostihu Ceně Magistrátu hl. m. Prahy – Ceně
Poljany, který byl zároveň prvním z pěti dílů seriálu Pražského okruhu pro elitní klusáky. V šestihlavém poli se dostal
s nízkým číslem do vedení Jiří Svoboda s Kaizer Jamacanem, který nastolil velmi pomalé tempo akceptované všemi
soupeři. Do dvojice se k němu připojila Kavalerie a za ni se dostal při prvním probíhání cílovou rovinou Vade Mecum,
nová akvizice Stáje Viktoria. Zrychlovat se výrazně začalo až půl kola před cílem, kdy se pod Kaizer Jamacana dostala
Agita. Vzhledem k velmi vlažnému začátku nepřekvapilo, že poslední kolo zvládli všichni účastníci v kilometrových
tempech 1:14 – 1:15. Kaizer Jamacan v cílové rovině pohodně o půldruhé délky dokončil své vítězné tažení. Za ním se
ale strhla velká bitva o druhé místo. Pěkný závěr měl nestárnoucí Ocean Al, ale nakonec ho o půl délky předstihl další
nováček na pražské dráze Nucleare ORS. Ten byl ještě na začátku cílové roviny poslední, ale Monika Kalčíková ho
dokázala provést skulinou mezi Oceanem a slábnoucí Agitou. Boj o třetí místo pro sebe rozhodl o nos Ocean Al před
Kavalerií. Vítězné kilometrové tempo dostihu 1:19,0 nelze brát vážně….
Druhá nejvyšší zisková třída klusáků si dala dostaveníčko v Ceně Jindřicha Lajnera. Desetinovým favoritem byla
Abetka TF, ale ta svou úlohu nezvládla a musela se spokojit až se třetím místem. Vítězstvím se po taktice start-cíl
ozdobil zástupce stáje FVE-Relay-J.O. Levín Unzen, kterého Michal Kalčík přiměl k vítězství nad Generálem, který
v poslední čtvrtině dostihu naběhal metry navíc, o krátkou hlavu. Unzen zaběhl na střední trati kvalitní kilometrový čas
1:17,5, kterým si o dvě sekundy vylepšil svůj osobní rekord na této „štrece“. Další tochovická zástupkyně Uvea Star
byla velkou favoritkou Ceny Relay 2, velmi dobře obsazeného handicapu. Podobně jako na Abetce TF, tak i na Uvee
Star se projevila dlouhá cesta z Tochovic do Bravantic před týdnem, a černá hnědka získala jen čtvrté místo. Diktování
tempo dostihu se chopila Roswitha Skal a v přední linii se držela i Skyline a také papírově méně ambiciozní tochovický
zástupce Regent. V cílové rovině odpadla z boje o vítězství Skyline, ale naopak silným finišem přišel Regent (který
musel v posledním oblouku do třetí stopy), a o dvě délky zvítězil v nejrychlejším kilometrovém výkonu odpoledne –
1:17,4. Roswitha Skal zůstala druhá a na třetí místo přispěchal pěknou koncovkou nestárnoucí Nino Hammering.
Dostihový program zakončila Cena na shledanou 8. května, kde se měly dvě ročníkové klisny, tříletá Beautiful Yankee
a čtyřletá Doutje, poměřit se čtyřmi staršími soupeři. Očekávaný souboj se nakonec nekonal, protože Doutje odstartovala
do dostihu se ztrátou a klusala v zadní části pole. V cílové rovině potom finišovala na třetím místě, ale to podstatné se
odehrávalo o mnoho délek před ní. Půl kola před cílem se posunula dvouletá šampionka Beautiful Yankee vedle od
startu vedoucího Espace Gianta a před obloukem již byla v čele. Nakonec zvítězila snadno o tři délky před velmi dobře
běžícím Starboyem BN. Škoda jen, že pro výpadek cílové kamery neznáme časy účastníků dostihu.
Nejpočetněji obsazený dostih odpoledne, Cena Relay 1, rozeběhl Fastino, ke kterému se přidala do dvojice Star Fly. Na
startu přišel dostih o jednoho z favoritů, loňského špičkového dvouletka Alpra Teč, který chyboval. K lámání chleba
došlo až v cílové rovině, kde došly síly Fastinovi a naopak mocně útočil v Německu rozběhaný Radius s Elenou Volf,
který musel v oblouku až do čtvrté stopy. Zástupce stáje Sochor spol. s r.o. nakonec triumfoval o více než dvě délky
před Glejdy a Apollem. Po výborném debutu v Bravanticích byla vysokou favoritkou Ceny 3GFun Boukva. Tříletá
klisna pod vedením svého trenéra výborně odstartovala a dlouho diktovala s náskokem několika délek tempo pětici
soupeřů. Podstatnou část dostihu ji sledoval ze druhé pozice Premium Edition se Zdeňkem Škobisem, který se
v polovině cílové rovině dostal vedle klisny a nakonec dosáhl snadno o tři délky cíle dříve. Bronzové umístění získala
Pas Sans Toi.

Čeklus podporuje nastupující jezdeckou generaci a právě té byla určena Cena MANGOLD Finance. Rozběhanost
z Bravantic a s tím spojená dobrá kilometrová tempa udělala koně první volby z Trevisa. Zuzana Švolbová v jeho sulce
neponechala nic náhodě a od startu soupeřila jen s časem, který se zastavil na kilometrové hodnotě 1:20,4. Zástupce
stáje Kroupa Kyselovice zvítězil o 6 délek před Un Voyou de Beau, kterého velmi dobře zvládla při svém prvním startu
v dostihu am. Bačeková. Třetí místo získala o hlavu závěrem nad Jasanem Teč klisna Coca. Zuzana Švolbová tak
docílila velmi snadného druhého vítězství.
Dostih začínajících a méně zkušených klusáků byl rozdělený na dvě oddělení. V Ceně Českého klusáckého spolku se
po taktice start-cíl o délku prosadil Ben Hurry v sulce se svým majitelem a trenérem Alle Lomanem před Best
Winnerem, kterého Zdeněk Škobis vedl opatrně na startu. Na třetí místo přispěchala koncovkou Bogdanka, která cválala
nedlouho po startu. Ben Hurry vyběhl kvalitní kilometrové tempo 1:20,2, zatímco druhé oddělení dostihu, Cena FVE
EMI Energy byla o více než dvě sekundy pomalejší. I v této jízdě se prosadil vítěz, který diktoval tempo od startu –
Rapida s Elenou Volf. K ní se v cíli blížila Bikala vedená otcem Mykolou, která ztratila drahé metry cváláním před
prvním obloukem, ale poté absolvovala druhé kolo v tempu 1:18,2 a nakonec zaostala za svou stájovou kolegyní jen o
půl délky. Pěkný závěr měl také Jos, který nakonec v cíli ztrácel na vítězku jen délku a čtvrt.
Mezi trenéry byl suverénní Mykola Volf, který přivezl z Tochovic do Chuchle čtyři vítěze a pět koní získalo některé
z dalších medailových míst. Vítězství ale získaly i všechny další zúčastněné významné české a moravské tréninkové
centrály. Jezdeckého double dosáhli Elen a Mykola Volfovi.
Výsledky dostihů a videa najdete na www.ceklus.cz.
(zem)
_______________________________________________________________________________________________

Další zastávka v Polabí
V souvislosti s nově vzniklým patronátem našich dostihových dní zůstaneme ještě v Polabí, kde v průběhu 70. – 90. let
vznikla klusácky silná „Polabská čtyřka“. Nebylo to žádné sdružení, jak by se z názvu mohlo zdát, ale jakési volné
seskupení čtyř jednotných zemědělských družstev (JZD), která sehrála v rozmezí výše uvedených let významnou roli
v rozvoji klusáckého sportu v Čechách. Tato družstva se nacházela v okruhu 25 km kolem města Lysá nad Labem.
V čem spočívala jejich role a která že to byla? V první řadě JZD Tuchoraz s předsedou Miloslavem Klusáčkem, JZD
Kostomlaty nad Labem s předsedou Jiřím Ryčlem, JZD Lysá n/L-Litol s předsedou Hankem a JZD Přerov nad Labem,
předseda Luděk Dvořák. Tito 4 pánové v čele svých týmů si vyhlásili takovou malou interní, avšak prestižní soutěž a
vzájemným „trumfováním“ kdo bude lepší a kdo bude mít lepší koně či vyhraje víc dostihů „de facto“ přispěli
k celkovému rozkvětu sportu jako takového. Díky nim se do České republiky dostala spousta dobrých koní ze zahraničí,
na které lze jen těžko zapomenout, jako byli Kapers, Prokaz, Vataga, Stilat, Iubit, Liza, Aranyifju, Polux, Bugatti atd.
Tito pánové se rovněž pravidelně scházeli na chuchelské tribuně, aby své týmy podpořili osobně.
Jednotlivé podniky pak trenérsky reprezentovaly: Ladislav Štípa v barvách JZD Tuchoraz (bílý dres, červenomodrá
šerpa, modré rukávy), Václav Bořek Dohalský za JZD Lysá n/Labem – Litol (bílý dres, červené švy, bílé rukávy
s červeným pruhem), MVDr. Vladimír Stehlík, později Františkové Charvát a Šťastný za JZD Kostomlaty n/Labem
(dres purpurový, bílé švy) a Václav Voříšek pro JZD Přerov n/Labem (modrý dres, bílé nárameníky, modré rukávy
s bílým příčným pruhem). Jindřicha Lajnera jsme vám představili minule, nyní jsou na řadě další osobnosti
reprezentující výše uvedené stáje, a to patroni dne - Ladislav Štípa, František Šťastný a Milan Brynych.
________________________________________________________________________________________________

13:15 Zkušební start
Koně mají stejná čísla jako ve svém dostihu, ostatní klusáci mají libovolné číslo od jiného koně svého trenéra.

EVERLASTING BOKO (NL) – am. Josef Hovorka
CHUCK NORRIS (D) – Zdeněk Škobis

14:00

Cena Relay 1 (1. odd.)

1

16000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120)

BÍLÁ
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 20000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 640 Kč, přihlášek: 12
___________________________________________________________________________________________________

U koní č. 5 BIKALA (F) a č. 6 QUICK PINE žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu.

Druhý dostihový den Čeklusu otevře již tradičně dostih mladých koní. Chuck Norris si dnes odbude dostihový
křest, ale jeho původ vzbuzuje respekt. Z pětice již startujících koní má nejkvalitnější osobní rekord
Bogdanka, která minule po chybě nedlouho po startu ještě předvedla v cílové rovině pěkný finiš. O dvě
sekundy pomaleji klusala ve druhém oddělení dostihu její tréninková kolegyně Bikala. Ta také udělala
cvalovou chybu na počátku dostihu, ale poslední kolo seběhla v tempu 1:18,2 a v cíli zaostala jen o půl délky
za vítěznou Rapidou. Rapida by znovu měla usilovat o stupeň vítězů. Dotovaná pozice by neměla minout
spolehlivou Quick Pine. Everlasting Boko si svůj křest už odbyl loni v srpnu a očekáváme u něj zlepšení.
Náš tip: č. 5 BIKALA (F) – č. 4 RAPIDA (RU) – č. 3 BOGDANKA (F)

14:30

Cena Františka Šťastného (2. odd.)

Čestnou cenu vítězům dostihu předá pan František Šťastný.

16000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120)

2
TMAVĚ MODRÁ

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 20000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 640 Kč, přihlášek: 12
_________________________________________________________________________________________________

Druhé oddělení dostihu dává velké naděje na zopakování několik dní starého triumfu Benu Hurrymu, který si
minule poradil s konkurencí stylem start-cíl. Tentokrát ale odstartuje ze druhé řady. Best Winner na něho
v úvodu ztratil několik délek a pokud předvede lepší startovní moment, může zvítězit. O třetí místo by měla
usilovat nová reprezentantka tochovického střediska Gotika. Ta sice loni neběhala, ale při svém jediném startu
ve dvou letech zaběhla kilometrový čas 1:25,1, který tehdy v Moskvě stačil na třetí místo. O nižší placená
umístění budou usilovat zatím jen jednou startující Sargon Misi a Elodie Venus. Velkou neznámou je
polobratr Ocean Ala, Odds Eagle Iceberg, který bude mít dostihovou premiéru.
Náš tip: č. 4 BEST WINNER (F) – č. 6 BEN HURRY (F) – č. 5 GOTIKA (RU)

František Šťastný
V souvislosti s klusáckým děním v Polabí musíme připomenout dalšího
z pracovitých lidí, kteří se na dostihovém provozu podíleli, a tím je právě
František Šťastný.
Původním povoláním byl řezník, ale již od mládí tíhnul ke koním a často se jezdil dívat do stájí tehdejšího
JZD Kostomlaty nad Labem. Zde se setkal s MVDr. Vladimírem Stehlíkem a ten ho nasměroval k Ladislavu
Štípovi, který hledal posilu pro svou stáj. Dohodli se a František nastoupil do JZD Tuchoraz, aby byl koním
blíže, psal se rok 1977. V té době právě osídlili boxy tenkrát ještě ze Sovětského svazu importované klisny
Tirada, Arizona, Turel a hřebec Kapers, z Maďarska pak Teglas, Zsoldos a bělouš Seržant. Z počátku jezdil
František jako amatér, později začal navštěvovat dálkově učiliště v Chuchli a v roce 1980 se vyučil jezdcem
z povolání. Učitelem mu byl právě náš dnešní patron Ladislav Štípa, který ho do sportu zasvětil a naučil ho
vše potřebné. V roce 1983 se tuchorazští koně přestěhovali na závodiště do Velké Chuchle a František změnil
své působiště do JZD Kostomlaty, pro které připravoval koně dalších sedm let. S pádem železné opony JZD
v Kostomlatech zaniklo, František Šťastný se osamostatnil a snad by ve sportu působil dodnes, kdyby nemusel
svou aktivní činnost ukončit důsledkem úrazu. Na koně však nezanevřel a v roli diváka je častým
návštěvníkem v pražské Chuchli.
Na které koně rád vzpomíná? „ Na Teglase, ten mě naučil. Byl jeden z prvních a nebyl zrovna jednoduchý.
Samozřejmě nezapomenutelný je pro mě Flitige Sund – s ním jsem vyhrál St. Leger, když porazil Fidji Sund.
Byl to moc dobrý kůň, jenže začal mít problémy se zády a to byl jeho konec. Pak Evita Sund, ta dokázala
vyhrát 6x za rok.“
Na jaké období nejraději vzpomíná, nebo spíš které pokládá pro koně za nejšťastnější? „Bylo to období
za Stehlíka, byly peníze a také se vyplácely dotace, bylo hodně koní a nová dráha, sport šel nahoru“.
Které z lidí nebo osobností pokládáte za důležité pro sport? „ No všechny ty, o kterých se nemluví předsedy družstev, kteří se navzájem hecovali a kupovali lepší a lepší koně. Bez nich a bez koní by totiž nebyl
sport a nebylo by co řešit“.

Flitige Sund (S) – vítěz Saint Leger 1992

15:00

Cena Milana Brynycha (1. odd.)

Čestnou cenu vítězům dostihu předá pan Milan Brynych.

16000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120)

3
ŽLUTÁ

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 55000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 640 Kč, přihlášek: 14
_________________________________________________________________________________________________

U koní č. 5 NORDSTURM (D), č. 6 VANCHO DE BA (F) a č. 7 FASTINO žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu.

První oddělení dostihu do 55.000 Kč zisku nemá jasného favorita. Přestože se jedná o dostih na krátké trati,
největší šance mají tří koně francouzského chovu. V boji o první dotaci tak očekáváme Un Voyou de Beau,
Vancho de Ba (ten zaznamenal loni na podzim na zdejší dráze na krátké trati sérii čtyř vítězství) a také
talentovanou tříletou klisnu Boukvu. Jejich pozice by mohla ohrozit B Vijfendertig, která má ze všech
účastníků dostihu nejkvalitnější osobní rekord. Mívala ale velmi často problémy s čistým klusem a
ovladatelností, a v zimě změnila majitele a trenéra. O nižší dotované pozice by měli usilovat Pas Sans Toi a
Fastino. Nordsturm minule chyboval a vychází spíše vzadu výsledkové listiny.
Náš tip: č. 6 VANCHO DE BA (F) - č. 2 UN VOYOU DE BEAU (F) - č. 1 BOUKVA (F)

______________________________________________________________________________________________________

Milan Brynych
Další z mnoha uspěšných jezdců lysolabské líhně, jeden ze tří dnešních patronů Milan Brynych ve zkratce.
Ve třinácti letech začal docházet do jezdeckého oddílu Lysá nad Labem. V roce 1963 absolvoval svůj první
parkur. Koncem šedesátých let přešel ke klusákům a svého prvního klusáckého vítězství dosáhl v sulce
dvacetileté Kajuty v roce 1970, jímž zahájil své úspěšné období. Pod trenérem Dohalským dosáhl 2x na titul
amatérského šampiona. Z tohoto období musíme vyzdvihout zejména dva koně, a to vraníka Prstýnka a z
Rumunska dovezeného Stilata. V polovině osmdesátých let posílil Milan Brynych kostomlatskou partu kolem
MVDr.Stehlíka a po boku Františků Šťastného a Charváta pokračoval ve své úspěšné kariéře zejména s
jedinou dcerou z Ruska dovezeného Konnora (čistý Američan) Asií. Po revoluci se vrátil do Lysé nad Labem
k trenéru Lajnerovi, kde dosáhl svého nejcenějšího vítězství. Dostal důvěru od trenéra Lajnera a se skvělou
Perlou ovládl obě rozjížďky Ceny Gellérta. Ke konci kariéry pomáhá s koňmi své ženě Aleně Brynychové a
měl velký podíl na úspěšném tažení jejich nejlepšího koně Air Hunta.

Perla s Milanem Brynychem vítězí v Ceně Gellérta (druhé místo Fidji Sund (S))

15:30

Cena Ladislava Štípy

Čestnou cenu vítězům dostihu věnuje a předá pan Ladislav Štípa

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

4
ŽLUTÁ

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 250000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7
________________________________________________________________________________________________

.

Velmi dobře obsazený dostih slibuje zajímavou podívanou. Sérii čtyř druhých míst (to poslední získal
v sobotu v Bravanticích po boji s Ruby Blue) by mohl protrhnout Pirate de Jour, který si právě v Ostravě
významně zlepšil osobní maximum. I přes minulý nevýrazný výkon patří na stupeň vítězů Doutje a velmi
dobré výkony podává letos Generál. Skyline stabilně kluše v tempu 1:18,0 a při zlepšení může také atakovat
třetí místo. Aadje Boer minule zklamal, ale musí s ním být počítáno. Ve vyrovnaném dostihu nelze odepisovat
ani Karla CZ, který se po téměř dvou letech vrátil na dráhu, a Mikeilu Alet, která minule cválala.
Náš tip: č. 3 PIRATE DE JOUR (I) - č. 2 DOUTJE (NL) – č. 4 GENERÁL

Ladislav Štípa

Mezi koňmi strávil tento srdcový „koňák“ prakticky celý život, protože ke koním ho to
táhlo již od dětství, zvláště pak, když se jako rodilý Brňák s rodiči přestěhoval do
Prahy. Ve škole se skamarádil s Otakarem Grundem, později také jedním z aktivních
účastníků klusáckého provozu a stal se díky němu pravidelným návštěvníkem dostihů.
Být jen pasivním pozorovatelem mu však s přibývajícím věkem nestačilo a začal
docházet nejdříve na jízdárnu Zahradnictví hl. města Prahy, později přímo na závodiště
v Chuchli do stájí trenérů Hurbana a Šatry, kde jako amatér absolvoval několik
rovinových dostihů (s bělkou Lukavou dokonce zvítězil).
Osudovou roli pro něj z klusáckého pohledu sehrálo setkání s Jiřím Šindlerem starším. Byl to právě on, kdo ho
nasměroval ke klusákům. V sedle měl vzhledem ke své výšce a váze čím dál větší potíže, slovo dalo slovo a Jiří Šindler
přivedl klusácky neznalého Štípu do tehdejšího JZD Tuchoraz, pro které připravoval koně celých 10 let. Psal se rok
1974 a prvními akvizicemi ve stáji, s kterými vstoupil do klusácké arény, byli Vilík a Singapur. K nim postupně
přibývali další, z těch známých např. Kuvajt, Zsoldos, Teglas, Seržant, Prokaz, Konnor nebo Polux. V průběhu těchto let
se také vyučil jezdcem z povolání a získal odbornost na povinném trenérském kurzu v Boskovicích. V polovině
osmdesátých let spolupráci v Tuchorazi ukončil a po krátké pauze obnovil svou aktivní činnost v JZD Doubravčice. To
už se blížil zlomový rok 1989 a pádem „železné opony“ se jako mnoho dalších osamostatnil, aby vstoupil do zcela nové
etapy. Bylo to období velmi úspěšné a koně v jeho tréninku zapisovali úspěch za úspěchem, zejména pak naprosto
výjimečná klisna Fidji Sund, která vedle Perly a Garela patřila neoddělitelně do hvězdného trojlístku dané doby.
Donedávna aktivní účastník dostihového provozu si dnes již sice užívá odpočinku, pravidelně však navštěvuje klusácké
dostihy v Chuchli, působí v dostihové komisi a sleduje stále dění v zahraničí. Rovněž jemu položíme pár otázek.
Sledujete dění v zahraničí? Jakou roli podle Vás hraje v souvislosti s naší historií?
Dění v zahraničí mě zajímalo vždycky a sleduji ho dodnes, i když už pro mě nehraje profesně důležitou roli. Člověk se
učí celý život. V zahraničí byli vždycky o něco napřed a my jsme tak měli možnost se od koho učit a dostat se dál, ať už
to bylo za Československa nebo dnes. Všechno má v životě svůj smysl. Za Československa jsme se pravidelně
zúčastňovali mezinárodního mítinku socialistických států v Berlíně-Karlshorstu. Pro nás to byla tehdy jediná možnost,
jak porovnat síly s konkurencí a zároveň i získat nové zkušenosti a poznatky, či koupit nové vybavení, kterého byl tady
nedostatek. Pro koně jsme jezdili nejdříve do Ruska nebo Maďarska, později do Rumunska, Německa a na přelomu 80.
a 90. let dokonce do Švédska. Proč? Chtěli jsme se dostat dál, získat výkonnější koně, posílit náš chov novou krví, být
prostě lepší a lepší. Nikdy bychom neměli "usnout na vavřínech", proto je pro nás velmi důležité sledovat všechno, co
nás může postrčit kupředu, ať už jsou to nové tréninkové metody, moderní krevní linie či technické vybavení. Fandím
každému, kdo využije možnosti a odjede do zahraničí za zkušenostmi. Já jsem to tenkrát neudělal, přestože jsem tu
možnost měl, dodnes mě to mrzí a nikdy si to nepřestanu vyčítat.

Na jakou část Vaší kariéry rád vzpomínáte, které období považujete z Vašeho pohledu za „nejšťastnější“?
Bezesporu a bez velkého přemýšlení 80. a 90. léta. Sport měl v té době profesionální úroveň, byl finančně zajištěn
z nezávislého zdroje a vládla dobrá organizace.

Bez jakých osobností si naši historii nedovedete představit – kdo by v ní podle Vás citelně chyběl a proč?
Samozřejmě Šindler, Kaplanové, Valouch, Dohalský, Grégr, Lajner… Jiří Šindler se do historie svým působením
nesmazatelně zapsal. Otec a syn Kaplanové, hlavně otec Ota Kaplan dal po válce dohromady plemennou knihu a
pomáhal při praktickém tréninku ve sportu, který se během války a po ní málem rozpadl. Společně s Jirkou Šindlerem se
díky jejich úsilí a píli podařilo klusáky zachránit. Václav Dohalský – Vašek byl svého času jedním z těch pilířů sportu
jako takového, později se stal po založení ČKA jejím uznávaným prezidentem. Valouch, Grégr a Lajner byli trenéři a
"rajťáci", bez kterých by ta naše historie nebyla historie, jejich jména figurují snad ve všech tabulkách. Zásadním
způsobem sportu pomohl MVDr. Vladimír Stehlík, který nechal na závodišti ve Velké Chuchli postavit klusáckou
dostihovou dráhu, do ČR dovezl spoustu koní a posílil tím portfolio dostihové základny. Spolu s Ing. Abrahámem pak
administrativně dotáhli do konce myšlenku založení samostatné klusácké autority, čímž vznikla Česká klusácká
asociace. Ke konci devadesátých let a počátkem 21. století sportu významně pomohl financemi Jiří Balcar, pro mě má
rovněž význam osobní, protože mi bez váhání poskytl azyl v době povodní.

Když srovnáte tréninkové metody ve svých začátcích a dnes, vidíte v nich nějaký rozdíl?
To určitě ano, vyvíjí se jako všechno. Já jsem byl v tomto směru svým způsobem průkopník. To ale nebylo z mé hlavy,
souvisí to právě s tím zahraničím. V roce 1977 jsme byli v Moskvě na nákupu koní – přivezli jsme tenkrát Tirádu, Turel,
Arizonu, Kaperse, Vatagu, Čajku a Nilvánu. Sledovali jsme tam kromě dostihů i trénink a mluvili s trenéry Kozlovem a
Kreidinem o práci. To byli svého času jejich hvězdy. Rusové si už tenkrát vozili koně z Ameriky a s nimi převzali
rovněž americký trénink, tzn. systematické heatové práce. Byli v určitém směru precizní, k některým koním jsme dostali
kompletní kariéru a podrobně rozepsanou práci včetně časů. Na každém z nás bylo, jestli v ní budeme pokračovat nebo
ne. Já jsem s koňmi ty práce začal chodit a byl jsem za blázna. Postupem času u nás heaty zdomácněly. Stejná anabáze
následovala s importem prvních švédských koní a systémem „sedmistovek“. Dnes jsou v módě Francouzi a s nimi
přichází zase jiná práce. Je to řečeno velmi obecně, základní principy jsou dané, ale musí se přizpůsobit konkrétním
koním, neměli by se koně přizpůsobovat jakýmsi šablonám. Jinak když bych se měl vrátit k úplným začátkům, ten první
klusácký základ jsem dostal u trenéra Valoucha v Tlumačově, kam mě vzal Jirka Šindler na soustředění.

Jak srovnáte v obecném měřítku období obrazně řečeno „včera“ a dnes, co k tomu řeknete?
K tomu bych se vyjadřovat ani nechtěl. Je to všechno relativní. Dříve jsme sice neměli tak výkonné koně, ale byly
peníze, dobrá organizace a větší profesionalita. Lidé drželi pohromadě, panovala poměrně pohoda a legrace. Dnes
vládnou peníze a jim se podřizuje všechno ostatní, takže k tomu ani není potřeba nic dodávat.

Připusťme možnost, že si můžete znovu vybrat – zvolíte si opět klusáky?
Určitě ano, ale určitě ne tady.

Zsoldos (H)

Erotik

Melodija (SU)

Prokaz (SU)

_____________________________________________________________________________________________

Tip k 5. dostihu:
Dostih klusáků pod sedlem přivádí na start různorodou skupinu koní, která musela být postavena na mety.
Peter Pan poslední tři starty neprohrál (naposledy zvítězil v sobotu v Ostravě v dostihu Trotteur Francais) a
měl by bojovat o vítězství i nyní. Největší soupeře by měl nalézt v rychlé Roswithě Skal, kterou by měl vést
známý cvalový jezdec Martin Laube, a vepředu očekáváme i Rudy Pierra. O nižší dotované umístění by měli
usilovat Un Voyou de Beau a Jasan Teč. Big Heigerjen i přes výhodu základní mety vychází spíše vzadu
výsledkové listiny.
Náš tip: č. 6 PETER PAN (F) – č. 4 ROSWITHA SKAL – č. 5 RUDY PIERRE (S)

16:00

Cena Sportbaru Střecha Chodov

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

5

ČERNÁ
Monté pro 5leté a starší klusáky, otevřený handicap, 1670 m, mety, zápisné 400 Kč, přihlášek: 6
(dostih je otevřený i pro jezdce s jednodenní licencí)
_______________________________________________________________________________________________

16:30

Cena Regenboog – Cena Relay 2

6

Čestnou cenu vítězům dostihu předají manželé Dvořákovi, majitelé stáje Veronika.
TMAVĚ ZELENÁ
20000 Kč (9000 – 5000 – 4000 - 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2012 do 60 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5
______________________________________________________________________________________________

U koně č. 5 AIN´TSHES DIAMOND (D) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.
Regent před necelými dvěma týdny vstoupil do sezóny výborným výkonem - vítězstvím ve velmi rychlém
čase a patří mu za to role favorita dostihu. O druhé místo by se měli utkat Ifetayo a Nino Hammering, kteří se
při letošním debutu také prezentovali slušnou formou. Zástupci levínského tréninkového střediska Buffalo Joy
a Ain´tshes Diamond budou čekat na jejich zaváhání.
Náš tip: č. 2 REGENT – č. 1 IFETAYO (D) – č. 4 NINO HAMMERING

17:00

Cena Magistrátu hl. m. Prahy – Cena Fidji Sund

Čestnou cenu vítězům dostihu věnuje a předá pan Ladislav Štípa a slečna Alena Čemusová

7
STŘÍBRNÁ

30000 Kč (13500 - 6900 - 4500 – 3000 - 2100)
Pro 3leté a starší klusáky bez omezení. Koně se ziskem nad 500000 Kč + 20m, 2180 m, mety
zápisné 1200 Kč, přihlášek:6
______________________________________________________________________________________________________

Hlavní dostih dnešního odpoledne změří síly dvojkových a jedničkových klusáků na střední trati. Jediným
koněm, který bude vstupovat do sezóny, je derby-vítěz Bob Harley, který poprvé ve své kariéře odstartuje
z mety. Velmi dobrý dostih zaběhl minule Nucleare ORS a navázat na svůj lednový výkon v BerlíněMariendorfu by měla Charming Oreau. Ta ale také poprvé v kariéře odstartuje z met. Z účastníků z první mety
důvěřujeme Kavalerii, které se na metách daří a vstoupila do sezóny velmi dobře, a také Ann Magicovi,
solidně rozběhanému v Ostravě. Podceňovat však nemůžeme ani minule nepříliš úspěšnou Agitu.
Náš tip: č. 5 CHARMING OREAU (NL) – č. 6 NUCLEARE ORS (I) – č. 3 KAVALERIE (A)

Fidji Sund (S)
Songcan (US) – Logik Sund (S), rekord 1:16,6
Famózní hnědka Fidji Sund byla do České republiky dovezena ze Švédska v roce 1991 jako tříletá klisna bez
kariéry. Narodila se na farmě Eriksund chovateli Ellertu Larssonovi, jemuž se podařilo zkoncentrovat její
krevní linii prostřednictvím otce Songcan ve druhé a třetí generaci na Floricana, čímž dal klisně do vínku její
pozdější výjimečné schopnosti. Po pradědečkovi z matčiny strany Jaminovi, dvojnásobném vítězi Prix´d
Amerique, zdědila Fidji Sund vytrvalost a stala se distančně všestranně výkonnou klisnou.
Svou dostihovou kariéru odstartovala vítězstvím v samém závěru tříletého roku na závodišti ve Velké Chuchli
a ve svém tažení pokračovala v roce následujícím, když získala v nepřetržité řadě celkem devět vítězství.
Kromě jiného zvítězila v Jarní ceně čtyřletých, Ceně Vatagy, v první rozjížďce Ceny Gellérta a Podzimní ceně
čtyřletých (Bratislava), St. Leger dokončila i přes zdravotní indispozici druhá za Flitigem Sund. V tehdy ještě
Československém derby Fidji Sund nestartovala vzhledem k obavám majitele o její zdraví.
Fidji Sund byla velmi temperamentní klisna a práce s ní vyžadovala soustavnou pozornost. V důsledku
zranění, které si díky svému temperamentu způsobila jako pětiletá, byla na chvíli poznamenána její kariéra a
obrat k lepšímu nastal až koncem roku v Ceně Greyhounda, kde své soupeře s převahou převálcovala. Tím se
následně ve svých šesti letech napevno usadila v naší elitní třídě, v rámci které spolu s Perlou a běloušem
Garelem tvořila hvězdné trio své doby. Fidji Sund z nich byla nejmladší, měla tím pádem i nižší zisk a
poskytovala tak svým sokům nedobrovolně výhodnější startovní pozici, přesto dokázala vytěžit ze 14-ti startů
4 vítězství, 7 druhých a 3 třetí místa. Do životní formy se dostala v druhé půli roku, kdy již své soupeře před
sebe nepustila. V roce 1994 svými výkony získala celkové vítězství ve Zlatém okruhu a jako první se na
vytrvalecké trati časem 1:19,9 (rekord mimochodem držela několik dalších let) dostala pod tehdy magickou
hranici 1:20,0, když mnoha délkami lehce zvítězila v Ceně Senator Alana.
V sedmi letech byla Fidji Sund po své krátké, ale výkonnostně kvalitní dostihové kariéře, zařazena do chovu.

17:30

Cena MANGOLD FINANCE (2. odd.)

16000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120)

8

HNĚDÁ
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 55000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 640 Kč, přihlášek: 14
_________________________________________________________________________________________________

18:00

Cena FVE EMI ENERGY

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

9

SVĚTLE MODRÁ
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 125000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7
_________________________________________________________________________________________________

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

Tip k 8. dostihu:
Spolehlivé výkony podávala v předchozím roce, s výjimkou posledního startu, Dace Beuckenswyk, a může tak
dnes navázat na své loňské výsledky. V případě čistého absolvování dostihu patří na přední pozice pro
zdravotní indispozici svého trenéra jezdecky přeobsazený Viking Cub a vysoko by měla zamířit i poprvé
v Česku startující Gliptika. Klisna sice jako tříletá neběhala, ale ve dvou letech zvítězila na Ramenskom
závodišti v kilometrovém tempu 1:21,1 a mimo to se ještě pravidelně umísťovala na tabuli. Bez dotovaného
výsledku by neměly odejít Gesy a Kissin Dynamite. Velkou neznámou je Onward Iceberg, který se vrací do
dostihového dění po dvou letech. Lucky Money musí k zisku nižší dotované pozice přejít dostih bez chyby.
Náš tip: č. 2 DACE BEUCKENSWYK (NL) – č. 5 GLIPTIKA (RU) – č. 6 VIKING CUB

Tip k 9. dostihu:
Velmi zajímavý dostih uzavře druhý dostihový den na chuchelské dráze. Loňský nejlepší dvouletý klusák
Beautiful Yankee vstoupil do sezóny snadným vítězstvím a i v obměněné sestavě koní bude favoritkou
dostihu. Velmi zajímavým koněm je také Francouz A Speedy Boy, který sice zatím nemá moc absolvovaných
startů, ale jako dvouletý byl schopný zaběhnout čas 1:16,4 a před třemi týdny vyklusal v Mariendorfu tempo
1:17,3. Velmi dobře si letos také počíná po změně působiště Starboy BN, a to na krátké i střední trati. Pro
dotované umístění míří minulý vítěz Radius a Espace Giant. Elisabeth minule chybovala, ale při
koncentrovaném výkonu může bojovat o nižší placenou příčku. Schanhay je v této společnosti outsiderem.
Náš tip: č. 4 BEAUTIFUL YANKEE (RU) – č. 5 A SPEEDY BOY (F) – č. 7 STARBOY BN

6. dostih – Cena Regenboog
V sobotu 3. května se dožila ve výborné kondici 20 let Regenboog (Super Way – Apocalypse Now). Vítězka
12 dostihů absolvovala v dostihové kariéře 94 startů a v pěti letech si utvořila osobní rekord 1:18,3.
Regenboog je také matkou dalšího reprezentanta stáje Veronika manželů Dvořákových Regenta, vítěze osmi
dostihů s rekordem 1:16,8. Regenboog tráví svůj „důchodový věk“ spokojeně ve velkých výbězích
tochovického tréninkového střediska.

František Šťastný

Exita Sund (S)

Teglas (H)

Vega

Flitige Sund (S)

Evita Sund (S)

Milan Brynych

Kajuta

Asie

Prstýnek

Ing. S. Waksmundský

Stilat

Paket

MVDr. Vladimír Stehlík, František Charvát, Milan Brynych a Jiří Vorlíček

_______________________________________________________________________________________________
Delegační listina na sobotu 8. května 2014:
Předseda Dostihové komise: Ing. Petr Malík
Členové Dostihové komise: Hana Pancová, Ing. Leona Pokorná
Startér: Josef Kotouč
Asistent startéra/obsluha čísel: Dagmar Skopalová
Tajemník: Veronika Pokorná
Cílový rozhodčí: Ing. Miroslav Steimar
Komentátor: Bc. Michal Palkovský
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)

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.
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