Rapida (RU) – Elena Volf

Boukva (F) – Mykola Volf

Peter Pan (F) – Elena Volf

Gesy – Ivan Coufal

Best Winner (F) – Zdeněk Škobis

Doutje (NL) – Alle Loman

Regent – Mykola Volf

Starboy BN – Michal Kalčík

Hattrick pro Levín a Tochovice, jubilejní vítězství Eleny Volf
Nucleare ORS s Monikou Kalčíkovou dominoval v Ceně Fidji Sund
* Patron dostihového dne Ladislav Štípa dekoroval s Alenou Čemusovou za vítězství v hlavním dostihu Moniku
Kalčíkovou a poprvé v Česku vítězného Nucleare ORS * Nejrychlejším koněm odpoledne se stala Doutje, při
krásném duelu s Generálem vyklusala 1:16,2 * Peter Pan je letos neporažený ve třech startech, tentokrát skóroval v
monté * Tříletí Francouzi Best Winner a Boukva ukázali svůj talent * Rapida a Regent prvními dvojnásobnými vítězi
pražské sezóny * Elena Volf zvítězila dvakrát a dosáhla 50. vítězství v kariéře * Další jezdecké double pro Mykolu
Volfa * Tři trenérská vítězství Michala Kalčíka a Mykoly Volfa *
Patrony druhého dostihového dne pražské sezóny byly další jezdecké a trenérské legendy, které patřily k
výrazným postavám československého klusáckého sportu. Úlohy předání čestných cen vítězům se tak zhostili
Ladislav Štípa, Milan Brynych a František Šťastný.
Původní hlavní dostih, Cena Fidji Sund, musel být zrušený pro nedostatek oznámených tříletých a starších klisen a
tak se rozhodl Čeklus přesunout název dostihu do měření sil špičkových koní na metách podle zisku. Ceny
Magistrátu hl. m. Prahy – Ceny Fidji Sund se nakonec zúčastnili čtyři koně ze základní mety, zatímco Nucleare ORS
a loňská vítězka derby Charming Oreau měli přídavek 20 metrů. Druhý derbysta na startu hlavního dostihu, Bob
Harley, bohužel nezvládl v klidu „otočku“, a i když ho jezdec srovnal, dostih tím pro něj v podstatě skončil. Celý
dostih diktovala tempo Agita s Pavlem Vávrou následovaná Ann Magicem a Kavalerií. Svůj den neměla Charming
Oreau, která poprvé cválala ve druhém oblouku, podruhé před zatočením do cílové roviny a vysloužila si od
dostihové komise diskvalifikaci. V cílové rovině zaútočila na stále vedoucí Agitu Monika Kalčíková s Nucleare ORS a
italský rodák si sedmidélkovým náskokem snadno připsal první vítězství na českém území. Třetí místo patřilo
s nevelkým odstupem za Agitou Ann Magicovi a čtvrté peníze brala Kavalerie. Bob Harley se v dostihu trápil a
uzavřel pořadí platně doběhnuvších koní. Zástupci stáje FVE-Relay-J.O. Levín Nucleare ORSovi stačilo zaběhnout
průměrné kilometrové tempo 1:19,0.
Velmi zajímavou podívanou slibovala Cena Ladislava Štípy, kde mělo dojít k souboji minule zklamavší Doutje s
Piratem de Jour. Dostih kvalitně rozeběhla Mikeila Alet, druhou pozici si držela Doutje sledovaná Piratem de Jour a
v zadní části pole klusali Generál a Aadje Boer. Mikeila Alet opustila v poslední zatáčce vedoucí pozici po cvalové
vložce a do vedení se dostala Doutje. Generál musel v posledním oblouku do třetí stopy a to ho možná stálo
vítězství, když doběhl jen o čtvrt délky za reprezentantkou Stáje Euro-Koberce s.r.o. vedenou svým trenérem Alle
Lomanem. O třetí pozici ještě připravil finišem Pirate de Joura sedmiletý Aadje Boer. Potencionální derbystka
Doutje dosáhla daleko nejkvalitnějšího kilometrového výkonu odpoledne - 1:16,2, což znamená i její nový osobní
rekord.
Po snadném vítězství na krátké trati o úvodním pražském mítinku byla desetinovou favoritkou Ceny FVE EMI
Energy juniorská šampionka Beautiful Yankee. Její trenér si ale nebyl jistý, jak se klisna srovná s kvalitními staršími
soupeři na střední trati a jeho obavy se bohužel naplnily. Dostih vodil od startu A Speedy Boy. Beautiful Yankee
převzala vedení kilometr před cílem, ale na začátku cílové roviny přes ni snadno přešel A Speedy Boy. Za polovinou
roviny však již byl jasným vítězem bělouš Starboy BN, který vyhrál pod vedením Michala Kalčíka snadno o 5 délek
před zmíněným A Speedy Boyem. Unavenou Beautiful Yankee ještě odsunul v cíli na čtvrté místo Radius. Starboy
BN tak při svém třetím startu za nového majitele FVE-Relay-J.O. Levín získal první vítězství, když předtím naposledy
zvítězil v listopadu 2011.
Jedním z velkých favoritů celého dostihového odpoledne byl Regent. Ten před deseti dny vstoupil do sezóny
výborným výkonem korunovaným vítězstvím na krátké trati. Na start Ceny Regenboog – Ceny Relay 2 nastoupil
v sázkovém kurzu 1,8:1 a své příznivce potěšil, i když tentokrát musel o vítězství bojovat. Tempo dostihu udal Nino
Hammering, za nímž se Regent držel podstatnou část dostihu na druhém místě. Nino Hammering se ale ani v cílové
rovině nevzdával a nakonec Regent přešel do vedení až před reklamním panelem a zvítězil o půl délky v dostihu
pojmenovaném po klisně, která mu dala život. Na třetí místo přispěchala závěrem Ifetayo.

Zpestřením odpoledne měl být dostih klusáků pod sedlem, Cena Sportbaru Střecha Chodov. Bohužel velkým
problémem dostihu se ukázali být jezdci, resp. vyřízení jejich jednodenních licencí, a tak se například dostihu
nemohl zúčastnit talentovaný cvalový jezdec Martin Laube. Nedávno třetí v klasické Jarní ceně klisen měl vést
Roswithu Skal, v jejímž sedle se tak nakonec na poslední chvíli objevil Jindřich Klaubenschalk. Jediným účastníkem
vybíhajícím ze základní mety byl Big Heigerjen, jehož čtyřicetimetrový, resp. padesátimetrový, startovní náskok
zlikvidoval favorizovaný Peter Pan kolo před cílem. Levínský reprezentant od té chvíle již soupeřil jen s časem a
cílem proběhl pod vedením Eleny Volf s obrovskou převahou na Rudy Pierra v sedle s Klárou Jelínkovou. Bronz
patřil Roswithě Skal.
Zisková třída do 55.000 korun byla rozdělena na dvě oddělení. Ceně Milana Brynycha kralovala talentovaná tříletá
Francouzka Boukva stáje Sochor spol. s.r.o. Tempo dostihu udal Un Voyou de Beau, na konci posledního oblouku
ale zacválal a Boukva tak snadno přešla do vedení a své druhé životní vítězství zakončila šestidélkovým náskokem
na finišující B Vijfendertig. Třetí místo patřilo Pas Sans Toi. Boukva si výrazně vylepšila osobní maximum na 1:19,1.
Ve druhém oddělení, Ceně MANGOLD Finance, byla vysokou favoritkou poprvé v Česku běhající Gliptika, která se
vracela do dostihového dění po půldruhém roce. Klisna však nepodala žádný výkon a nakonec byla diskvalifikována
pro překročení časového limitu. Tempo dostihu udala Kissin Dynamite, na ní v cílové rovině zaútočila Gesy a snadno
o 6 délek zvítězila. Po ztrátě zaviněné cváláním při prvním probíhání cílovou rovinou se na třetí místo dotáhla Dace
Beuckenswyk. Jezdec, trenér, majitel a chovatel v jedné osobě Ivan Coufal protrhl rok a půl trvající nevítěznou
smůlu. Gesy si rovněž vylepšila osobní maximum - na 1:19,3.
Dvě oddělení také měla třída začínajících klusáků. Tři šancové koně vyslalo do prvního z nich, Ceny Relay 1,
tochovické tréninkové středisko. Bogdanka ale po cválání na startu opustila dráhu, a tak v dostihu pokračovala
s velkým náskokem na zbývající čtyři soupeře vítězka z úvodního dne Rapida v sulce s Elenou Volf. Půl kola před
cílem při pokusu o progres chybovala Bikala, ale byla včas srovnána a nakonec ještě doběhla druhá před Quick Pine.
Další dva účastníci dostihu byli diskvalifikováni. Rapidě stačilo k suverénnímu vítězství tentokrát zaběhnout
kilometrové tempo 1:23,0. Pro Elenu Volf znamenal tento dostih jubilejní 50. vítězství. Ve druhém oddělení
dostihu, Ceně Františka Šťastného, došlo k opakování startu, když Ben Hurry odstartoval nikoliv ze druhé, ale
z první řady. Dostih stylem start-cíl ovládl desetinový favorit Best Winner vedený svým majitelem Zdeňkem
Škobisem, který zvítězil o tři délky v kvalitnějším kilometrovém výkonu než vítězka prvního oddělení dostihu –
1:21,5. Daleko za druhým Ben Hurrym dorazila do cíle debutantka na českých drahách Gotika a do cíle se platně
dostal již jen čtvrtý Sargon Misi.
Mezi trenéry byli tentokrát nejúspěšnější Michal Kalčík a Mykola Volf, kteří si připsali po třech prvenstvích do
šampionátu trenérů. Stejně jako minule, tak i tentokrát, dosáhli jezdeckého double Elen a Mykola Volfovi.
Výsledky dostihů a videa najdete na www.ceklus.cz. (zem)
___________________________________________________________________________________________

TERMÍNOVÁ LISTINA 2014 – Velká Chuchle
dost.den
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

datum
sobota 26.4.
čtvrtek 8.5.
sobota 24.5.
neděle 15.6.
sobota 5.7.
sobota 19.7.
neděle 10.8.
neděle 24.8.
pondělí 15.9.
sobota 27.9.
sobota 11.10.
úterý 28.10.

Pražský okruh 1 - Cena Poljany, 1670m
Cena Fidji Sund, 3+ klisny, 1670m
PO2 - Memoriál Václava Dohalského, 2180m
Kritérium čtyřletých, 1670m
PO3 - Velká cena Prahy, 1670m
Kritérium tříletých, 1670m
Cena Českého klusáckého spolku, 4letí, 2180m
PO4 - Cena Primátora hl. m. Prahy, 2180m
Modrá stuha hl. m. Prahy, 3letí, 2180m
PO5 - Memoriál Miroslava Grégra, 2715m
Kritérium dvouletých, 1670m
Cena předsedy Českého klusáckého spolku, 1670m, handicap

Delegační listina na sobotu 24. května 2014:
Předseda Dostihové komise: Ing. Jiří Šindler
Členové Dostihové komise: Ladislav Štípa, Hana Pancová
Startér: Josef Kotouč
Asistent startéra/obsluha čísel: Dagmar Skopalová
Tajemník: Ing. Leona 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.

_________________________________________________________________________________

13:00

Z

Zkušební start

STARTOVNÍ ČÍSLO: STEJNÉ JAKO V DOSTIHU. Zápisné: 300 Kč, přihlášek: 1.
EASYPEASY RHYTHM (NL)

Filip Lajner

________________________________________________________________________________________

13:15

Kvalifikace na 1670 m

K

STARTOVNÍ ČÍSLA: ČERVENÁ
Zápisné: 300 Kč, přihlášek: 2. Kvalifikační limit pro tříleté klusáky je 1:29,0.
1
2

ALET CONCH
V.I.P. ALET

Jindřich Klaubenschalk
am. Josef Hovorka

_________________________________________________________________________________________

14:00

Cena FVE EMI Energy

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

1

BÍLÁ

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 20000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 9
_________________________________________________________________________________________________

U koní č. 6 PATRON TITAN (D) a č.7 ELODIE VENUS (A) žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu.
Třetí dostihový den Čeklusu opět otevře dostih začínajících klusáků a u většiny z nich půjde především o klidné a
bezchybné absolvování dostihu. S čistým klusem zatím pokaždé měla problémy Bikala. Ta ale měla v dostizích i
velmi pěkné pasáže a nepřekvapilo by proto její vítězství. Českou premiéru absolvovala před dvěma týdny
v dobrém výkonu Gotika a i ona patří ke kandidátům na vítězství. Aladin Fab měl pokaždé v Bravanticích problémy
s čistým klusem, ale na dráze na druhou ruku se mu může dařit více. Pro dotované umístění míří i Ofarim Venus.
Patron Titan dnes debutuje. Odds Eagle Iceberg, Chuck Norris a Elodie Venus již mají starty v nohách. Zejména
Chuck Norris může v případě čistého absolvování dostihu překvapit.
Náš tip: č. 5 BIKALA (F) – č. 9 GOTIKA (RU) – č. 8 ALADIN FAB (F)
_____________________________________________________________________________________________

Václav Hejňák

Karlshorst – rok 1984

Betyng

14:30

Memoriál Václava Hejňáka

2

Čestnou cenu vítězům dostihu předá paní Věra Hejňáková.
TMAVĚ MODRÁ
20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 170000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 5

______________________________________________________________________________________________

U koně č. 5 AIN´TSHES DIAMOND (D) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.
A Speedy Boy podal minule velmi dobrý výkon a na krátké trati (právě na ní se v dubnu prezentoval velmi dobrým
časem v Berlíně) ho opatrně favorizujeme. Největší soupeře by měl nalézt v minule vítězném Starboyovi BN a
v zimě v Německu běhající No-Shpě. Mikeila Alet letos pokaždé cválala, ale v případě čistého absolvování může
překvapit. Ain´tshes Diamond vychází spíše vzadu výsledkové listiny.
Náš tip: č. 1 A SPEEDY BOY (F) – č. 4 STARBOY BN – č. 3 NO-SHPA (RU)

V našich polabských zastávkách byla často řeč o statku u Hejňáků, kde začínala celá řada osobností naší klusácké
historie. Některé z nich jsme vám již připomněli, dalším se ještě budeme věnovat dnes či v některém z dalších čísel
našich dostihových programů.

Václav Hejňák
Dnes vzpomeneme syna zakladatele „statku u Hejňáků“ – Václava Hejňáka (10.8.1948 – 11.12.2003).
Václav od mládí mezi koňmi vyrůstal a už jako školák docházel na jízdárnu v Lysé nad
Labem. Vyučil se mechanizátorem, začal pracovat jako traktorista a koním věnoval
veškerý svůj volný čas, zvláště pak, když jeho tatínek poskytl svůj statek koním a
lidem kolem nich. Doma na dvoře se také poprvé setkal s klusáky a zůstal jim věrný
po celý svůj život, než ho ukončila zákeřná nemoc.
Když statek vyhořel, přestěhovali se koně na Karlov a Václav Hejňák nastoupil jako
tamní první zaměstnanec. Později také jako první z celé řady lidí absolvoval dálkově
učiliště v Chuchli a jeho koníček se stal zároveň i jeho profesí.
V roce 1970 se oženil a své novopečené manželce Věře Hejňákové věnoval svatebním darem klusáckou klisnu
Kajutu, to aby si ji pojistil a přiklonil ji na stranu klusáckou, protože Věra se v té době zajímala o koně cvalové. Jako
vystudovaný veterinární technik pracovala svého času na Pecínově jako ošetřovatelka a starala se mimo jiné o
klisnu Mocnou. V roce 1969 odešla s Palyzovými do Lysé nad Labem, kde se seznámila se svým budoucím mužem a
výsledek už znáte – začala jezdit klusáky jako jezdec amatér. Věra Hejňáková byla úspěšným amatérským jezdcem
a manželovou oporou. Nejčastěji ji diváci mohli vidět v sulce Diska, Bastily, bělky Diony, Prima, Goga a později své
vlastní Saskie With Star a Dally Ente. Nejvíce si cení svého vítězství v Kaplanově memoriálu, což byl vrcholný dostih
pro amatérské jezdce. Tehdy s Iubitem, kterého jí manžel do dostihu půjčil, porazila úspěšnou klisnu Poljanu, a to
už něco znamenalo. Naposledy Věra Hejňáková usedla do dostihové sulky své Saskie With Star v roce 1998.
Václav Hejňák se na Karlově o koně staral, zapřahal mladé, jako byli Disk, Bill, Procain, Prim, Epigon Sund, Bastila,
Diona a připravoval je pro další jezdecké adepty.
Na dostihové dráze pak dosáhl největších úspěchu s hřebcem jménem Iubit – tmavým hnědákem importovaným
z Rumunska, jehož měl samozřejmě také ze všech nejraději. K jeho největším úspěchům patří vítězství
v bratislavském Dunajském poháru a v mezinárodní Ceně přátelství. Iubit s Václavem Hejňákem byli naším žhavým
želízkem na tehdejším Mezinárodním mítinku socialistických států v Berlíně Karlshorstu, kam sice odcestoval, ale
dorazil zraněný. Na přepravníku si poranil nohu tak, že se musel podrobit operaci, což poznamenalo jeho další
dostihovou kariéru.
Jako všichni jeho vrstevníci, rovněž Václav byl po změně režimu a rozpadu zemědělských družstev nucen
osamostatnit se a připravoval koně pro majitele, kterých po sametově-revoluční době postupně přibývalo. Jeho
stáje obývali koně Bohuslava Machka, Jiřího Šplíchala, Bedřicha Nováka či Libora Malého. Další kariéru mu však
předčasně ukončila nemoc, které v roce 2003 podlehl.
Věrni staré tradici, schází se dodnes „stará garda“ u Hejňáků, aby všichni společně zavzpomínali na časy minulé a
probrali, co nového je dnes. Rodinnou tradici se pak v dnešní koňsky nelehké době snaží udržet dcera Alice za
podpory své matky Věry Hejňákové. Co by klusákům chtěly popřát? „Aby se lidé vzpamatovali a dali se zase
dohromady, protože jediní, kdo současnou situací trpí, jsou koně“.
Čest jeho památce.

15:00

Cena MANGOLD Finance

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

3

SVĚTLE ZELENÁ

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 90000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 10
__________________________________________________________________________________________________

U koně č.6 FASTINO žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.
Nejpočetněji obsazený dostih dnešního odpoledne přivádí na start poměrně vyrovnanou skupinu koní. Adepty na
vítězství je potřeba hledat mezi letos již vítězným Radiusem, spolehlivou Glejdy a Sambou Teč, která si počátkem
dubna v Bravanticích významně vylepšila svůj osobní rekord. Alpro Teč se ke svým loňským výkonům zatím
nedokázal přiblížit, ale na pražské dráze ho nelze odepisovat. Pro nižší dotované umístění míří Apollo a v případě
zlepšeného výkonu také Afina. Colet la Brousse, Onward Iceberg, Elisabeth a Fastino předběžně na dotovaná místa
nemíří.
Náš tip: č. 4 RADIUS (UA) - č. 3 ALPRO TEČ - č. 10 GLEJDY

15:30

Cena Iubita

4

Čestnou cenu vítězům dostihu předá paní Alice Paškrtová.
ČERNÁ
20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 500000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5
_______________________________________________________________________________________________

I v komorním poli může dostih přinést velmi zajímavou podívanou. Sir Viking totiž přijíždí do Prahy dobře rozběhaný
z ostravské dráhy a měl by na své oblíbené trati opět bojovat o vítězství. Ostatně, v Praze již zvítězil jedenáctkrát…
Bobu Harleyovi to minule z met „nechutnalo“, ale při autostartu by měl usilovat o stupeň vítězů, stejně jako majitelka
nejlepšího kilometrového výkonu z minulého mítinku Doutje. Kavalerie velmi pravděpodobně získá poslední peníze,
zatímco Rudy Pierre bude čekat na zaváhání soupeřů.
Náš tip: č. 3 SIR VIKING (A) - č. 1 DOUTJE (NL) – č. 5 BOB HARLEY (NL)

Iubit
Tmavý hnědák Iubit se narodil v roce 1977 v Rumunsku, jeho otcem byl Kilovat a matkou Iuta. V československém
klusáckém sportu se dostihovému publiku poprvé ukázal jako pětiletý. Za velmi úspěšnou stáj JZD Lysá n. L. běhal
až do svých deseti let. Pod vedením trenéra Václava Dohalského absolvoval na dráze 89 startů, ze kterých 29
vyhrál. Iubit patřil ke špičkovým klusákům a jeho stálým jezdcem byl Václav Hejňák. Společně třikrát po sobě
zvítězili ve Středoevropské ceně, dále triumfovali v Ceně Tillherra, Ceně Gellérta, a také mezinárodních Ceně
přátelství a Dunajském poháru. Iubitovým osobním rekordem byl výkon 1:20,1 ze sezóny 1986.

Věra Hejňáková s Iubitem v Kaplanově memoriálu

16:00

Cena Cena Magistrátu hl. m. Prahy –
Memoriál Václava Dohalského

5
STŘÍBRNÁ

Čestnou cenu vítězům dostihu předá paní Věra Hejňáková.
30000 Kč (13500 - 7500 - 6000 - 3000)
Pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 2180 m, autostart, zápisné 1500 Kč, přihlášek: 5.
Druhý díl Pražského okruhu.

______________________________________________________________________________________________

Hlavní dostih dnešního odpoledne je druhým dílem celosezónního seriálu Pražského okruhu určeného elitním
klusákům. Prvního dílu dostihu, který byl měřením sil na krátké trati, se zúčastnil jen Vade Mecum. Tehdy doběhl
pátý, ale na střední trati by měl vystoupat výše. Do dostihového dění se vrací po čtyřech měsících od startů v PMUdostizích v Krieau jeden z nejúspěšnějších klusáků loňské sezóny Busby Cartouche, a i proti rozběhaným soupeřům
má velké naděje na vítězství. Charming Oreau má na svém kontě dva negativní starty (z Prahy a Berlína), ale
čekáme od ní zlepšený výkon. Peter Pan poslední čtyři starty neprohrál, vyhrát popáté za sebou v této společnosti
ale bude hodně těžké. V Praze se poprvé představí nová akvizice Stáje Viktoria United des Obeaux, kterého
v Bravanticích porazil v dostihu Trotteur Francais právě Peter Pan.
Náš tip: č. 1 BUSBY CARTOUCHE (NL) – č. 4 VADE MECUM (F) – č. 5 PETER PAN (F)

Václav Bořek-Dohalský
V letošním roce to bude 10 let, co naše řady opustila jedna z významných osobností
klusáckého dění v naší zemi, úspěšný trenér a dlouholetý prezident ČKA – Václav
Bořek-Dohalský.
Narodil se 25. 2. 1941, v době druhé světové války. Společenské hodnoty uznávané
rodinou Dohalských nebyly v poválečné době v módě a měly přímé důsledky pro
celou rodinu. Václav se tedy vyučil kuchařem. Stejně jako jeho tragicky zesnulý bratr
Zdeněk měl již od svého mládí velmi vřelý vztah ke koním a dostihovému sportu.
Zpočátku se koním věnoval pouze amatérsky, teprve od sedmdesátých let zařadil
klusáky do svého života výrazně aktivněji. V té době nabyla významu především jeho trenérská činnost, a to
zejména ve spojení se stájí Lysá nad Labem – Litol, na jejíž tréninkové středisko Karlov pravidelně dojížděl. Pod jeho
vedením zářilo na dostihové dráze jak doma, tak v zahraničí mnoho koní, z nichž připomeneme skvělou klisnu
Poljanu a její neméně úspěšnou prvorozenou dceru Perlu, z Maďarska importovanou Lizu či proslulého hřebce
Valorona.
Václav Bořek-Dohalský patřil k lidem, kteří se nespokojí jen se stavem současným, ale hledal dál cestu k lepší
budoucnosti a neváhal využít všechny své kontakty, aby posunul hranice našich možností. Díky němu byla navázána
spolupráce se zahraničními trenéry, chovateli a dostihovými autoritami v Německu, Maďarsku a Rakousku. Později
využil jazykové odbornosti své manželky Otýlie, profesorky francouzštiny, s jejíž pomocí navázal kontakt
s francouzskou autoritou Société du Cheval Francais a Union Européenne du Trot, kde se výrazným způsobem
zasadil o přijetí České republiky do evropské organizace UET.
Václav Bořek-Dohalský se podílel aktivně na rozvoji klusáckého sportu v České republice a byl dlouhá léta
prezidentem České klusácké asociace, později pak jejím čestným prezidentem. Byl člověkem s hlubokými
teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi, které též publikoval v odborném tisku.
V osobě Václava Bořka-Dohalského ztratil český klusácký sport obětavého, spolehlivého a seriózního gentlemana.
Čest jeho památce.

Pořadí Pražského okruhu po 1. dostihu:
1. Kaizer Jamacan (10 b.), 2. Nucleare ORS (7 b.), 3. Ocean Al (5 b.), 4. Kavalerie (3 b.), 5. Vade Mecum (2 b.),
6. Agita (1 b.)

16:30

Cena Relay 2

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

6

TMAVĚ ZELENÁ

Pro 5leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2012 do 65000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6

______________________________________________________________________________________________

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

17:00

Cena Sportbaru Střecha Chodov (1.odd.)

7

16000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120)
HNĚDÁ
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 50000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 640 Kč, přihlášek:12
___________________________________________________________________________________________________

U koně č. 6 Ustang du Moulin (F) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.

17:30

Cena Relay 2 (2. odd.)

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

8

SVĚTLE MODRÁ

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 50000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 640 Kč, přihlášek: 12
___________________________________________________________________________________________________

U koní č. 5 VIKING CROWN (F) a č.6 KISSIN DYNAMITE (D) žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu.

Tip k 6. dostihu:
Nino Hammering ukazuje, že ani v jedenácti letech neztrácí na rychlosti a může tento dostih vyhrát. Poměrně
vyrovnanými soupeři by mu měli být Ifetayo, Buffalo Joy a Karel CZ, který preferuje krátké tratě. Jasan Teč by měl
obsadit pátou příčku, Schanhay zřejmě výsledkovou listinu uzavře.
Náš tip: č. 5 NINO HAMMERING – č. 4 BUFFALO JOY (D) – č. 1 IFETAYO (D)

Tip k 7. dostihu:
Při zopakování svého sezónního debutu je hlavní kandidátkou na vítězství B Vijfendertig. Spolehlivé výkony řadí
vysoko Pas Sans Toi. Ben Hurry už předvedl velmi slušnou výkonnost a míří také na stupeň vítězů. Na střední trati
může usilovat o nižší dotované umístění Ustang du Moulin. Coca a Lucky Money se zřejmě utkají jen o poslední
honorář.
Náš tip: č. 5 B VIJFENDERTIG (NL) – č. 4 PAS SANS TOI – č. 1 BEN HURRY (F)

Tip k 8. dostihu:
Ve druhém oddělení dostihu by mohl navázat na své vítězství z 26. dubna Premium Edition. Gesy zvítězila před
dvěma týdny na krátké trati, ale může znovu bodovat. Za nimi je situace poměrně vyrovnaná. Rapida je zatím
v Česku neporažená, ale její kilometrové výkony by na vítězství stačit neměly. Těžko čitelným je Francouz Viking
Crown. Minule sice podal v Bravanticích koncentrovaný výkon, ale pokud se nezlepší, neměl by favority ohrozit.
Couragelabrousse může překvapit. Kissin Dynamite preferuje krátké tratě.
Náš tip: č. 3 PREMIUM EDITION (I) – č. 4 GESY - č. 2 RAPIDA (RU)

_____________________________________________________________________________________

Diona s Věrou Hejňákovou

Saskia with Star s Alicí Hejňákovou

_______________________________________________________________________________________
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