Bikala (F) – Mykola Volf

Starboy BN – Michal Kalčík

Colet la Brousse (NL) – Jaroslav Dobrovolný

Ifetayo (D) – am. Alena Tvrzová

Bob Harley (NL) – Zdeněk Škobis

Gesy – Ivan Coufal

Ben Hurry (F) – am. Alle Loman

Třetí dostihový den patřil derby-vítězům, kromě loňské vítězky se dokázal prosadit i Bob Harley
Charming Oreau je zpět v plném lesku – zvítězila ve druhém díle Pražského okruhu
* Cena Magistrátu hl. m. Prahy - Memoriál Václava Dohalského pro Charming Oreau a Alle Lomana * Busby
Chartouche a Sir Viking při letošní pražské premiéře statečně vzdorovali * Bob Harley se Zdeňkem Škobisem po
deseti měsících opět triumfoval – dokonce v nejrychlejším letošním kilometrovém tempu 1:15,2 * Starboy BN
znovu dominoval, tentokrát v novém osobním rekordu * První společné vítězství klasické hrdinky Ifetayo a
am. Tvrzové * Dalším dvojnásobným vítězem pražské sezóny je tříletý Ben Hurry * Favoritům se většinou nedařilo *
Dvě jezdecká a trenérská vítězství Alleho Lomana *
Také další dostihový den pod vedením Českého klusáckého spolku přinesl vzpomínku na legendy tuzemského
sportu. Letos již uplynulo deset let od úmrtí trenéra, jezdce a prezidenta České klusácké asociace Václava
Dohalského, jehož jméno se objevilo v názvu hlavního dostihu patřícího do celoročního seriálu Pražského
okruhu. Mezi výrazné postavy patřil i Václav Hejňák, jehož manželka Věra a dcera Alice se zhostily úlohy
předávání čestných cen nejen v hlavním dostihu, ale samozřejmě též v Memoriálu Václava Hejňáka a Ceně
Iubita.
Na startu Ceny Magistrátu hl. m. Prahy – Memoriálu Václava Dohalského se objevilo komorní pole pěti koní.
Poprvé letos přijel na českou dráhu Busby Cartouche, jemuž připadla role favorita dostihu. Počítalo se ale také
s koncentrovanějším výkonem Charming Oreau a z dvojice reprezentantů stáje Viktoria byl preferovanější Vade
Mecum. Výsledek dostihu byl v podstatě rozhodnutý již na startu, kdy poslal Alle Loman do vedení Charming
Oreau. Její tempo akceptoval jen druhý Busby Cartouche, zatímco zbývající tři koně klusali s větším odstupem za
nimi. V cíli se ještě pokusil na klisnu zaútočit Busby Cartouche, ale ta si již nenechala vítězství vzít a o čtvrt délky
triumfovala v kvalitním čase 1:16,3 na střední trati. Třetí nakonec dorazil do cíle podceňovanější z reprezentantů
stáje Viktoria United des Obeaux, jeho odstup od vítězky ale byl již 19 délek. Charming Oreau tak získala své 16.
vítězství. Fantastickou formu měla od loňského října do letošního ledna, kdy vyhrála sedm dostihů v řadě, ale její
další dva starty v dubnu a květnu skončily diskvalifikací. Teď se ale zdá, že Charming Oreau je zpět v plné parádě…
Další pěkný souboj v cílové rovině byl k vidění v Ceně Iubita, kde nebyl překvapivě favoritem Sir Viking, ale letos již
v Praze vítězná čtyřletá Doutje. Sir Viking, v jehož sulce musel nahradit Davida Dobrovolného majícího ruku v sádře
jeho otec Jaroslav, přešel očekávaně po startu do čela. Při prvním probíhání cílovou rovinou se k němu dostal Rudy
Pierre, a vyprovokoval tak zrychlení tempa, které se projevilo na kvalitním čase vítěze. Půl kola před cílem výrazně
zrychlil Bob Harley a dokonce ještě před obloukem přešel do vedení. V cílové rovině pak na ryzáka vedeného svým
majitelem a trenérem Zdeňkem Škobisem zaútočil Sir Viking a ve strhujícím souboji prohrál jen o nos. Derby-vítěz
ze sezóny 2012 Bob Harley tak zvítězil opět po deseti měsících a oba první koně v cíli se mohou pochlubit
nejrychlejšími dosaženými tempy v letošním roce na pražské dráze – 1:15,2. Třetí místo patřilo Kavalerii, zatímco
favorizovaná Doutje přišla o naděje cváláním půl kola před cílem.
Dalším favoritem stáje Eurokoberce s.r.o. byl čtyřletý A Speedy Boy v Memoriálu Václava Hejňáka, ale stejně jako
Doutje prognózy nenaplnil. Tempa v dostihu se chopila Mikeila Alet a bohužel ještě před posledním okruhem přišel
dostih o cválající Ain´tshes Diamonda a No-Shpu, kteří byli diskvalifikováni. Po výběhu na protilehlou rovinu přešel
snadno do vedení bělouš Starboy BN s Michalem Kalčíkem a dále již soupeřili jen s časem. Ten se nakonec zastavil
na hodnotě 1:17,9, což je nový rekord zástupce stáje FVE-Relay-J.O. Levín. Dvanáct délek za běloušem dorazila do
cíle Mikeila Alet, s odstupem před matným A Speedy Boyem.
Do čtveřice byl dalším favorizovaným zástupcem tréninkového střediska Rozkoš tříletý Ben Hurry v Ceně Sportbaru
Střecha Chodov, jemuž ale mohla stát v cestě minule trenérem Coufalem dobře prezentovaná B Vijfendertig. Tehdy
ale šestiletá hnědka klusala v průběhu dostihu třetí až čtvrtou stopou a stejnou taktiku zvolil její trenér a jezdec i
tentokrát. Ben Hurry měl ostrý start, díky kterému si vydobyl několika délkový náskok na soupeře hned na začátku
a natáhl pole do dálky. Poněkud nezajímavý dostih oživila v cílové rovině B Vijfendertig, která se k synovi Rolling
d´Heripre přibližovala každým metrem, ale nakonec zůstala o téměř dvě délky druhá. Třetí Pas Sans Toi dorazila do
cíle s velkým mankem za nimi. Ben Hurry se tak začlenil mezi skupinu letošních dvojnásobných pražských vítězů.

Dalšího vylepšení osobního kilometrového výkonu se dočkal také vítěz Ceny Mangold Finance, tedy dostihu
konaného v maximálním poli deseti koní. Hlavním protagonistou zkoušky se stal Onward Iceberg v sulce
s Martinem Vlasákem, kteří udávali od startu tempo před Alpro Tečem a Colet la Brousse. Do cílové roviny zavedl
pole s pěti-délkovým náskokem Onward Iceberg, ale v cílové rovině výrazně zrychlila reprezentantka stáje Skree
Colet la Brousse a pod vedením Jaroslava Dobrovolného nakonec o půl délky triumfovala v čase 1:18,6. Na druhé
místo se ještě před Onwarda dostala spolu-favoritka dostihu Samba Teč. Nedaleko čtvrtý byl i další favorit dostihu
Radius.
Favoritem Ceny Relay 2 určené především starším klusákům byl Nino Hammering. Ten za to vzal pod vedením své
majitelky am. Jelínkové pořádně již od startu a diktoval tempo pěti soupeřům. Ve druhém kole si postupně lepšila
pozici dostih vzadu zahajující Ifetayo, která se dostala půl kola před cílem na druhé místo. V cílové rovině stále vedl
Nino Hammering, ale útočila na něho dvojice soupeřů. Ifetayo, naposledy vítězně prezentovaná v říjnu 2011 v Saint
Legeru, se pod vedením Aleny Tvrzové dostala do vedení v polovině reklamních tabulí a triumfovala o čtvrt délky
v kvalitním čase 1:17,9. Půl délky za druhým Ninem dorazil do cíle Buffalo Joy.
Závěrečná Cena Relay 1 měla být šancí pro Premium Editiona navázat na své předchozí prvenství, ale bohužel
dostih o svého favorita přišel již na startu, stejně jako o další účastnici Kissin Dynamite. Taktovky se chopil Jaroslav
Dobrovolný v sulce Couragelabrousse. Půl kola před cílem se přes něho nejprve dostala Rapida a po ní také Gesy.
Svěřenkyně Ivana Coufala zaútočila na letošní dvojnásobnou vítězku Rapidu před cílem a nakonec ji o půl délky
porazila. S pěti-délkovým odstupem sledoval jejich boj třetí Couragelabrousse.
Nejnižší zisková třída, Cena FVE EMI Energy, měla velkou favoritku v dosud vždy cválající Bikale, pokaždé však ještě
dokázala být druhá. Od startu udal tempo polobratr Ocean Ala - Odds Eagle Iceberg, sledován Bikalou a Gotikou.
Tochovická dvojice přes lídra přešla půl kola před cílem. Vedení se ujala Bikala, která roli favoritky tentokrát
zvládala dokonale a zvítězila před stájovou kolegyní Gotikou o dvě a půl délky. Na třetí místo se v cílové rovině
posunul před Odds Eagle Iceberga Aladin Fab.
Jediným dvojnásobným vítězem třetího klusáckého odpoledne na chuchelském závodišti se stal Alle Loman, který si
připsal dvě prvenství do jezdeckého i trenérského šampionátu. Výsledky dostihů a videa najdete na www.ceklus.cz.
(zem)
_____________________________________________________________________________________________
Říká se, že nikdy není pozdě... Dlouholetý chovatel klusáků a
majitel dostihové stáje JK Misi Hartmanice JUDr. Milan Šíma totiž
oslavil v pondělí 9. června své 66. narozeniny vůbec první jízdou v
sulce.

______________________________________________________________________________________________
Tip k 1. dostihu:
Dostih začínajících klusáků byl pro velký zájem o účast rozdělený na dvě oddělení a právě první z nich otevře čtvrtý
letošní dostihový den Čeklusu. Mezi sedmi účastníky má nejlepší osobní rekord Bogdanka, pro kterou ale minulý
dostih skončil krátce po startu a půjde u ní především o klidné absolvování dostihu. Pokud se to povede, neměla by
na stupních vítězů chybět. Z již rozběhaných koní by mohl usilovat o vítězství Sargon Misi, který dosud neměl
problémy s čistým klusem. V případě, že se jim podaří projít dostihem čistě, by neměli v boji o dotaci chybět ani
Elodie Venus a Chuck Norris. Everlasting Boko minule „nestihl distanc“. Zvědavi budeme na dostihové premiéry
Euforie, polosestry Doutje, a Kevina Kuranyiho, který měl na dráze v Německu tři „polosourozence“ s rekordem
1:15 – 1:16.
Náš tip: č. 7 BOGDANKA (F) - č. 6 SARGON MISI – č. 2 CHUCK NORRIS (D)

14:00

Cena Relay 1 (1. odd.)

1

16000 Kč (7200 – 3680 – 2400 – 1600 – 1120)
BÍLÁ
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 10000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 640 Kč, přihlášek: 13
_____________________________________________________________________________________________

U koní č. 5 ELODIE VENUS (A), č. 6 SARGON MISI a č. 7 BOGDANKA (F) žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu.

14:30

Cena MANGOLD Finance

2

20000 Kč (9000 – 5000 – 4000 – 2000)
TMAVĚ MODRÁ
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 160000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 5
______________________________________________________________________________________________

Loňská dvouletá šampionka Beautiful Yankee potvrdila před měsícem v Bravanticích svou nadvládu v ročníku 2011
vítězstvím v klasické Jarní ceně tříletých v novém hodnotném osobním rekordu. Na krátké trati ji proto
preferujeme. Nejvážnějším soupeřem by jí měl být A Speedy Boy, který ještě v pondělí startoval v německém
Pfarrkirchenu. Cválal na startu a poté neměl ideální průběh dostihu, ale i tak dosáhl velmi dobrého kilometrového
tempa. O třetí místo by se měla utkat trojice zbývajících účastníků No-Shpa, Ain´tshes Diamond a Afina, kteří
dosahují podobných časů.
Náš tip: č. 3 BEAUTIFUL YANKEE (RU) - č. 2 A SPEEDY BOY (F) – č. 4 NO-SHPA (RU)

15:00

Cena Aranyifju (2. odd.)

3

Čestnou cenu vítězům dostihu předají manželé Jana a Jiří Voříškovi.
SVĚTLE ZELENÁ
16000 Kč (7200 – 3680 – 2400 – 1600 – 1120)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 10000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 640Kč, přihlášek: 13
______________________________________________________________________________________________

U koní č. 5 DOROTHY KING a č. 6 PATRON TITAN (D) žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu.
Druhé oddělení dostihu začínajících klusáků má ve svém středu dva již ostřílenější koně. Velké zlepšení oproti
debutu minule předvedl polobratr Ocean Ala Odds Eagle Iceberg a spolehlivost v klusu předvádí také Ofarim Venus.
Oba by měli usilovat o vítězství. Easypeasy Rhythm a Patron Titan při svém premiéře chybovali, ale tentokrát
mohou předvést koncentrovaný výkon. První životní start čeká na dceru vítěze čtyř dostihů Zlatého okruhu
Västerbo Todaye V.I.P. Alet a vnučku úspěšné Diany du Gazeau hnědku Dorothy King.
Náš tip: č. 3 ODDS EAGLE ICEBERG - č. 4 OFARIM VENUS (A) - č. 1 EASYPEASY RHYTHM (NL)

15:30

Vzpomínka na Františka Maršíka

4

Čestnou cenu vítězům dostihu předá pan Josef Nehasil a pan Bedřich Novák.
ČERNÁ
20000 Kč (9000 – 5000 – 4000 – 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 350000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 5
______________________________________________________________________________________________

I v komorním poli by měl dostih přinést velmi zajímavou podívanou. Síly jeho účastníků se totiž zdají být na střední
trati vyrovnané a bude otázkou, kdo bude mít více štěstí na lepší průběh dostihu. Pokud zopakuje Unzen výkon
z konce dubna v Praze, bude sahat po vítězství. V cestě mu ale bude stát silný tochovický tandem. Regent ve svých
osmi letech neztrácí na rychlosti a je letos neporažený. Uvee Star se letos daří více v Ostravě, ale nelze ji
podceňovat. Ifetayo sice minule zvítězila na krátké trati, ale umí zaběhnout výborně i na delších tratích. Vourasia
du Lys zatím nenavázala na svoji výkonnost ze závěru loňské sezóny a zdá se být nejslabším článkem sestavy.
Náš tip: č. 1 UNZEN (F) - č. 3 REGENT – č. 2 IFETAYO (D)

Ve středu 4.6.2014 ve věku nedožitých 65 let zemřel dlouholetý skalní příznivec,
manažer a také majitel klusáků FRANTIŠEK MARŠÍK. Byl dlouhá léta
funkcionářem a rozhodčím. Přes 40 let jsme se s ním potkávali při klusáckých
dostizích a v klusáckých stájích. V 70. letech spolupracoval s trenérem Josefem
Nehasilem ve stáji Rozkoš, s Jaroslavem Richterem starším i mladším,
s Hejňákovými v Lysé nad Labem, dále potom na Pardubicku s Ivanou
Šindelářovou a panem Malým.
Svými postřehy a radami často pomáhal novým majitelům a jezdcům –
B. Novákovi, P. Veselému a dalším. Nikdy neodmítl pomoc, ale nebál se
otevřené kritiky.
Jeho nepřehlédnutelná postava a osobnost nám při klusáckých dostizích budou chybět. Proto mu při
přečtení těchto řádků věnujme tichou vzpomínku.
Bedřich Novák

ARANYIFJU
Hnědák Aranyifju se narodil v roce 1972 v Maďarsku, jeho otcem byl Conti a matkou Jokedvü. V československém
klusáckém sportu se dostihovému publiku poprvé ukázal jako pětiletý. Za velmi úspěšnou stáj JZD Přerov n. L.
běhal až do svých dvanácti let. Pod vedením trenéra Václava Voříška a svého stálého jezdce Jiřího Voříška
absolvoval na dráze 170 startů, ze kterých 36 vyhrál a v dalších 92 se umístil do 5. místa. Aranyifju dokázal vyhrát
Cenu Flinta, dvakrát Cenu Gellérta a také Memoriál Jindřicha Kaplana. „Zlatý kluk“, což znamená jeho jméno
v maďarském jazyce, dokázal být v letech 1978 – 1982 nejbohatším klusákem sezóny. V roce 1981 dokonce vyhrál
přes 88.000 Kč. Jeho celoživotní zisk (včetně Maďarska) se zastavil na vysoké částce 482.996 Kčs.

16:00

Cena Magistrátu hl. m. Prahy – Cena Jiřího Voříška

5

Čestnou cenu vítězům dostihu předá pan Jiří Voříšek.
STŘÍBRNÁ
20000 Kč (9000 – 5000 – 4000 – 2000)
Pro 3leté a starší klusáky bez omezení zisku, 2715 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 5
____________________________________________________________________________________________

Hlavní dostih dnešního mítinku změří síly klusáků na vytrvalecké trati 2715 metrů. Doufejme, že některý z jeho
účastníků udá poctivé tempo a dostih tak skutečně ukáže, kdo nejlépe zvládá dlouhé tratě. Favoritem dostihu po
minulém výkonu (a i s přihlédnutím ke skutečnosti, že má na svém kontě i úspěchy z této trati) musí být Bob
Harley. Délka trati by měla vyhovovat oběma francouzským rodákům Peter Panovi a Rob des Picaneovi, který ale
v poslední době startuje často na jiných závodištích a nedosahuje takových kilometrových výkonů jako ostatní
účastníci dostihu. Peter Pana ale na vytrvalecké trati dokázal v Ostravě porazit Nucleare ORS, kterému navíc
pražská dráhu sedí, takže kandidátem na druhé místo v dostihu bude nejspíše on. Ocean Al naposledy startoval na
dlouhé trati na podzim roku 2011 a může atakovat třetí pozici.
Náš tip: č. 1 BOB HARLEY (NL) – č. 4 NUCLEARE ORS (I) – č. 3 OCEAN AL

Dostaveníčko v Polabí – pokračování
V minulých číslech dostihového programu jsme vám připomněli část polabského seskupení, a to reprezentanty JZD
Tuchoraz, JZD Kostomlaty nad Labem a JZD Lysá nad Labem. Dnes se zastavíme u dalšího člena polabské čtyřky a
připomeneme vám další osobnost reprezentující tentokrát JZD Dukla Přerov nad Labem – Jiřího Voříška.

Jiří Voříšek
Stejně jako většina ostatních začínal Jiří Voříšek na jízdárně u parkurových koní
spolu s bratrem Václavem. Nejdříve to bylo na zámku v Lysé nad Labem, pak na
statku u Hejňáků, o kterém už byla řeč (a ještě bude) a později přímo doma „na
dvoře“. Jelikož utrpěl Jiří úraz a v sedle už jezdit nemohl, navrhnul svému
bratrovi, že si také koupí klusáky. Přivezli tehdy ještě pro jezdecký oddíl SSM
Juvena klisny Kajutu, Sisi, Epiku a Roxanu. V polovině sedmdesátých let pak za
nimi přišel předseda Dvořák z Přerova, že by chtěli také pořídit klusáky, dohodli
se a už to bylo. Ze začátku dělali koně amatérsky, až později se Jiří začal koňmi
živit. Přišli totiž další koně a chodit do práce, stavět dům, přistavovat stáje a ještě
k tomu krmit a jezdit koně už bylo moc. Pustil tedy práci a nastoupil jako jezdec a ošetřovatel, výhodou bylo, že měl
koně ustájené doma. Jeho bratr Václav koně trénoval a staral se o vše ostatní. Stáj se postupně rozrůstala a Jiřímu
Voříškovi prošla rukama řada koní, jeho jméno je však výrazně spjato pouze s jedním z nich, hnědákem jménem
Aranyifju. Česky to znamenalo „zlatý kluk“ a on jím skutečně byl, Aranyifju, další z našich hvězd.
Jak na něj vzpomíná sám Jiří Voříšek? „Aranyifju byl velice hodný kůň, za ním se mohl svézt každý, kdo chtěl,
kdykoliv přišel někdo na návštěvu, tak se za ním povozil. A spolehlivý. Aran, jak se mu říkalo, to byl poctivý dělník,
ale v dostizích ho nemohl jezdit jen tak někdo. Vystřídali se na něm postupně všichni, až se dostal ke mně. Řekli mi
„zkus to“, tak jsem to s ním zkoušel a ono se to povedlo. Byl to milionový kůň. Měl velkou konkurenci, tehdy ke
špičce patřila Vataga, Žen Žen a Karantén, ale on k té špičce každopádně patřil také.
Když jsem s ním například vyjel na mítink do Německa, vždycky tam udělal výsledek. Jednou jsme byli druzí jen o
nos za ruským Valešnikovem, jezdil ho Turkov, a to jsem si prohrál sám. Tam byly kolem dráhy kolíky a já jsem si
myslel, že už je cíl a on byl až u toho dalšího kolíku. Aran tam nebyl ani jako náš. Když jsme s ním do Berlína přijeli,
chlubili se s ním Maďaři, protože jsme ho od nich koupili, Rusové zase, že běhá na jejich podkovách. Jak jsem přišel
z dostihu, tak ho hned popadli a vodili, omývali a plácali. On pak druhý den chodil po zadních jako král. Z Maďarska
přišel s rekordem 1:28, to nebyl žádný zázrak, ale vychodil se a byl z něj výborný kůň. Na něj nedám dopustit, to byl
výjimečný kůň i povahově, takového poctiváka těžko člověk najde. Aran byl skutečně zlatý kluk.
Na přelomu 70-tých a 80-tých let se hodně mluvilo o „klanu Voříšků“, vzhlíželo se k nim jako ke tvrdé konkurenci.
Bylo to tím, že jich bylo hodně – Jirka, bratr Václav trénoval a jezdil jako amatér stejně jako jeho žena Hana. Když
vyrostli jejich synové, Jiřího Martin a Václavův Tomáš, začali jezdit také a pět lidí už je hodně. Vždycky si udržovali
určitou úroveň a byli ve všem o kousek napřed. Jak to dokázali?
„No jak, jezdili jsme ven, jak jinak. Když jsem jel do Maďar, tak jsem nic jiného nedělal, než jsem stál v kovárně a
sledoval, jak kovou a na co kovou, abych se něco naučil. Já jsem byl velký kamarád s Rusama, oni mi přivezli vždycky
podkovy, já jsem je přitloukl, jejich kováře jsem teda nechtěl, viděli jste ty jejich hřebíky? Oni jak je měli jen takové
lisované, tak měly takové otřepky a aby ty groty srazili, nosili hřebíky v kožených pytlíkách s pilinami. Ale to jen tak
pro zajímavost. Stejně jako když jsme byli v Berlíně-Karlshorstu, tak jsem si od Fingerova okopíroval tu švédskou
sulku a doma jsem si ji pak podle toho vzoru svařil. Říkal jsem jí „Fingerovka“ On jí dostal ve Švédsku, když tam
vyhrál velký dostih. Míša Fingerov mi ukázal naprosto všechno. Tady v té době nic nebylo. Jak jinak by ses k tomu
dostal, musel jsi někam vyrazit, když jsi nevyjel, tak ses nic nedozvěděl a nic neviděl. No a také jsme si jako první
v republice vyrobili autobus na koně. Když si vzpomenu, jak jsme ještě s parkurovými koňmi jezdili na „šibičáku“
nebo vagónem, to už si ani nedovedu představit, to bych už takhle teda nedělal. Neměli jsme peníze, chtěli jsme
něco dělat a chtěli jsme, aby to bylo na úrovni. O dostihovou výstroj se starala švagrová Hanka, šila dresy a
všechno, co bylo potřeba. Na to jsem si potrpěl, člověk musí vypadat.“

O koních, technickém vybavení a možnostech se toho už napovídalo dost, ale je ještě něco, v čem vidíte rozdíl ve
srovnání doby, kdy jste aktivně působil ve sportu a dneškem?
„No určitě kování a krmení. Jak už jsem se zmiňoval, snažil jsem se hodně věcí poznat venku. S kováním to byl
problém, kováři měli svůj systém a nechtěli se moc přizpůsobovat, bylo to s nimi těžké. Když na věc přišlo, musel
jsem to udělat sám. Kovalo se jinak, co nosil za boty například dříve Aran, by dnes nenosil, spousta věcí bylo dříve
jinak.
S krmením to bylo stejné, dnes si koupíš směs, jen nasypeš a je to. My jsme museli míchat a vařit sami. Základ byl
oves, přidávali jsme vajíčka, mořské řasy, skořápky, olej, Vitamín B a C, melasu, granule byly až později a jen
vojtěškové. Když kůň hubnul, dal se kukuřičný šrot a tak, každému něco jiného. Přes zimu se jádro moc nedávalo,
to se krmilo plevami, po nich se koně spravovali, pane. To neexistovalo, aby se nevykrmil hubený kůň nebo aby
nějaký nežral. Dneska plevy ani neseženeš. Také se máčelo a 3 hodiny vařilo lněné semínko, bylo to všechno hodně
pracné. Ale nedalo se nic dělat. Koníkům musíš vyhovět, když mají pro tebe pracovat.“
Vaši profesně aktivní činnost předčasně ukončil infarkt, co bylo dál?
No jo, ještě jsem s tím infarktem jezdil a vyhrál s Aranem. Necítil jsem se ten den dobře, brácha to sváděl na
nervozitu, ale když jsem se pak po dostihu skulil v boxu na zem, bylo jasné, že je zle. To už tak nějak osud zařídí, co
se dá dělat. V době, kdy jsem se léčil, dostavěli v Přerově novou stáj pro koně a brácha se tam s nimi přestěhoval.
Já jsem se později s ohledem na srdce musel šetřit, takže jsem si nechal doma jen 3 koně pro Martina. Tím se
Voříškův klan rozdělil na dvě části. Po bráchovi později nastoupil Tomáš a převzal jeho úsek. Můj syn Martin odešel
do Německa jezdit překážkové dostihy a je tam dodnes, docela se mu daří. Kdo ví, co by bylo nebýt té nemoci.

Bugatti

Epika v Hluboké nad Vltavou

Čajka

Nilvána

16:30

Cena Josefa Kotouče
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Čestnou cenu vítězům dostihu předá pan Josef Kotouč.
ČERVENÁ
20000 Kč (9000 – 5000 – 4000 – 2000)
Handicap 2 – 24,0 pro 4leté a starší klusáky, 1670 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 5
_____________________________________________________________________________________________

U koně č. 5 VERRARIE (F) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.
Další dostih bez „tutového“ favorita, ostatně je to handicap.... O jeho vítězi by se mělo rozhodnout mezi Buffalo
Joyem, poctivým Rudy Pierrem, Karlem CZ a Mikeilou Alet. Verrarie startuje po menší přestávce a výkonnostně za
svými soupeři zaostává.
Náš tip: č. 2 KAREL CZ – č. 4 RUDY PIERRE (S) – č. 3 BUFFALO JOY (D)

Happy Birthday to you…
V sobotu 14. června slaví narozeniny jeden z našich dnešních patronů – Josef Kotouč,
my bychom chtěli využít dnešní příležitosti a poblahopřát mu touto cestou pevné
zdraví do dalších let.
„Pepu“ Kotouče mnozí z vás znají, neboť klusákům zůstal nadále věrný, přestože již
není aktivním účastníkem dostihů, ale potkáváme se s ním pravidelně jako se
startérem při našich dostihových dnech.
Svou „koňskou“ kariéru odstartoval Josef Kotouč nástupem do učiliště v Chuchli v roce
1957 jako jeden z prvního ročníku tříletého studia a svou praxi vykonával ve cvalových
stájích motěšického trenéra Hurbana. Jak sám s humorem na tyto časy vzpomíná, na první dostih vyrazil do
Karlových Varů s ryzkou Růžou a s učednickou úlevou navážil 41,5 kg! Poté se v roce 1961 vyučil a nastoupil do
stáje jako ošetřovatel a jezdec. Působiště změnil až v roce 1964, kdy se vrátil z dvouleté vojenské služby a zabydlel
se pro změnu u trenéra Rady ve stáji Mimoň – Zákupy, kde setrval až do roku 1969. Tehdy se rozhodl, že by bylo
dobré mít řidičské oprávnění na náklaďák a příslušné zkušenosti s ním, protože se s koňmi často jezdilo po
dostizích. Musel se tedy na 2 roky nechat zaměstnat v ČSAD, kde vše potřebné získal a v praxi následně zúročil jako
řidič u tehdejšího Státního závodiště Praha, když převážel koně na dostihy. Jako bývalý „rajťák“ se s kamarády často
hecovali a z jednoho takového „hecu“ opět skončil v sedle a začal jezdit u cvalového trenéra Huleše, aby vyhrál
steeplechase. To se mu sice podařilo, utrpěl však koncem sedmdesátých let pád s úrazem páteře, což znamenalo
konec jeho působení v sedle s konečným počtem vítězství: 2 roviny, 3 steeplechase a 1 proutěné překážky.
S klusáky přišel poprvé do styku samozřejmě v chuchelském učilišti, kde tehdy měli klisnu Lávu. Svůj první klusácký
dostih však absolvoval za svého „šoférského“ působení v roce 1972, kdy jezdil Lamanche, shodou okolností právě
syna učňovské Lávy. Aby náhod nebylo málo, tak pro Tlumačov v těchto letech jezdil také Bonu, což byla pro změnu
zase babička Bonana, kterého si později koupil jako svého osobního koně, ale o tom až později. Poprvé se mu
podařilo zvítězit až v roce 1973 v sulce Ali Paši, protože klusácké dostihy pro něj byli v té době spíš náhodnou
záležitostí jako kamarádská výpomoc při jeho zaměstnání řidiče.
Změna ale nastala v roce 1980, kdy ho oslovil tehdejší náměstek ředitele hřebčína v Novém Tekově a přemluvil ho,
aby začal jezdit pod trenérem Grégrem pro Nový Tekov. Tak se stalo, že sulky zůstaly na několik dlouhých let jeho
druhým domovem. Kariéra Josefa Kotouče sčítá 120 domácích a 1 zahraniční vítězství. Do Klubu stovkařů vstoupil
v roce 1998 vítězstvím s klisnou Doménou. Se změnou století přišla také další změna pracovní. Tehdy využil nabídky
ředitele chuchelského učiliště, aby své životní zkušenosti předal mladé generaci a nastoupil jako mistr odborného
výcviku. V učilišti pak strávil sedm let – učňovce se v té době dařilo a školní koně zaznamenali mnoho úspěchů.
V roce 2007 odešel do důchodu a svou aktivní činnost tak víceméně ukončil. No a závěrem pár obvyklých otázek:
Když něco děláte spoustu let, vzpomenete si ještě na ty úplné začátky? „No jak by ne, moji první koně, které jsem
dostal na starost, byli Albior, Glazun a Činčila, po nich pak přišli Japofan, Nazaret, Jacola, Jakamarus a mnoho
dalších.“
Co považujete za své největší úspěchy? „Určitě vítězství se Žen Ženem v Ceně Tillhera a se Žirlanem v Ceně Flinta,
pak s klisnou Jacolou vítězství ve Velké ceně dvouletých a druhé místo v tehdy ještě Československém derby za
Garelem v roce 1991, o rok později jsem byl v Derby třetí s Robim. Pak následovalo další druhé místo už v Českém
derby za Delano Lightem, a to byl bělouš Perry. Za úspěch považuji také vítězství se Žirlanem v Dunajském poháru
v maďarské Oroszházse. Svého času bylo úspěchem vlastně i vítězství s tlumačovským Cyklonem, když zaběhl tehdy
špičkový čas 1:28,0 (dnes je to spíš ostuda).“
Jaký byl Váš nejoblíbenější kůň? „ Jednoznačně Bonan, asi proto, že byl můj. Byl jediný, kterého jsem si koupil za
peníze, které jsem si vydělal ve Finsku. Byl jsem tam 2 měsíce na stáži u trenéra Alana Korpiho. Určitě znáte všichni
jeho syna Pekku Korpi, byl to jeden z těch známějších evropských jezdců. Bonan byl pracovitý kůň, běhal od roku
1993 do roku 2002 a na svém kontě má 140 startů, z nichž 19x zvítězil a 90x byl za peníze. Za celou kariéru byl jen
3x diskvalifikován.“

Na které období nejraději vzpomínáte? "Na dostihy v Bratislavě, kam jsme pravidelně jezdili. Scházeli jsme se tam
dobrá parta, jezdilo se tam vždycky na týden až 14 dní. Dostihy se jezdily tvrdě, nikdo nikomu ni neodpustil, přesto
se nic nestalo. Když kůň skočil, bral se hned zpátky a nikdo do nikoho nevrazil. Byla větší pohoda, těšili jsme se na
sebe."
Které osobnosti klusáckého sportu považujete za důležité? "Pro mě osobně to byl v prvé řadě Cyril (trenér
Miroslav Grégr, pozn. redakce), u kterého jsem začal pravidelně jezdit dostihy a všechno mě naučil. Pak Ota
Valouch s Irenou Sovovou, protože mi dali šanci, a to už muselo být! Bez šance můžete umět co chcete, není vám to
nic platné. Hodně jsem odkoukal taky od Imricha Alkéra a Bandiho (Andrej Nagy, trenér úseku v Novém Tekově,
pozn. redakce). Ze všeobecného pohledu pak Jirka Šindler st., bez něj by už sport dávno nebyl, on ho vlastně
zachránil."
Co říkáte na současný stav klusáckého sportu, kdo ho zachrání dnes? "Zachránit si ho musí lidi sami, protože jestli
to takhle půjde dál, tak sport brzy skončí. Dílo zkázy bylo rozdělit lidi na Čechy a Moravu, je nutné se dát zase
dohromady a nedělat rozdíl. Tolik koní tady už totiž není. Je to všechno o dohodě."

Jacola

Žen Žen

Bonan

Japofan

Nazaret

Peršan

17:00

Cena FVE EMI Energy
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20000 Kč (9000 – 4600 – 3000 – 2000 – 1400)
HNĚDÁ
Handicap 2 – 28,0 pro 4leté a starší klusáky, 1670 m, autostart, zápisné: 800 Kč, přihlášek: 6
______________________________________________________________________________________________

17:30

Cena Relay 2

8

20000 Kč (9000 – 4600 – 3000 – 2000 – 1400)
TMAVĚ ZELENÁ
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 70000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 800 Kč, přihlášek: 6
______________________________________________________________________________________________

18:00

Cena Sportbaru Střecha Chodov

9

20000 Kč (9000 – 4600 – 3000 – 2000 – 1400)
SVĚTLE MODRÁ
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 35000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 800 Kč, přihlášek: 6
______________________________________________________________________________________________

U koně č. 6 NORDSTURM (D) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.

Tip k 7. dostihu:
Druhý handicapový dostih je také vyrovnaný. Několikrát už svůj dostihový talent předvedl Francouz Un Voyou de
Beau, který přijede do Prahy ověnčený vítězstvím z Wroclawi první červnovou neděli. Na krátké trati by měl své
největší soupeře nalézt v Elisabeth, matadorovi Jasanovi Teč a Fastinovi, kterého po delší době opět povede jeho
trenér. Coca a Gilli by se měly nejspíše utkat o poslední honorář.
Náš tip: č. 4 UN VOYOU DE BEAU (F) – č. 5 ELISABETH – č. 2 FASTINO
___________________________________________________________________________________________
Tip k 8. dostihu:
Předposlední dostih dnešního dne by se měl rozhodnout mezi talentovaným tříletým Ben Hurrym, který nedávno
obsadil i druhé místo v dostihu Trotteur Francais, a Premium Editionem. Jeho poslední výsledek nelze brát vážně,
cválal na startu a ještě byl účastníkem kolize. O třetí místo se nejspíše utkají Pas Sans Toi a Gesy. Gliptika po dlouhé
dostihové přestávce při svém tuzemském debutu měla problémy akceptovat tempo dostihu. Onward Iceberg
minule předvedl velmi dobrý výkon a měl by bojovat o přední umístění.
Náš tip: č. 1 BEN HURRY (F) – č. 2 PREMIUM EDITION (I) – č. 6 ONWARD ICEBERG
____________________________________________________________________________________________
Tip k 9. dostihu:
O třetí vítězství v sezóně a vlastně i nedlouhé kariéře přijede usilovat Rapida. O druhé místo by měli soupeřit Jos a
Gotika. Další dotované místo nejspíše získá Lucky Money, který ale zatím nenavázal na své zimní výkony.
Nordsturm potřebuje především dostih přejít bez chyby. Costa WS se vrací do dostihového dění po osmiměsíční
přestávce a nesnadno se odhadují jeho možnosti. I on měl loni problémy setrvat v klusu.
Náš tip: č. 5 RAPIDA (RU) – č. 1 JOS (D) – č. 2 GOTIKA (RU)
_____________________________________________________________________________________________

Delegační listina na neděli 15. června 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. Veronika Pokorná
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)
______________________________________________________________________________________________

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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