
 



 
         Chuck Norris (D) – Zdeněk Škobis                                               A Speedy Boy (F) – am. Alle Loman 

 

 
    Easypeasy Rhythm (NL) – am. Alle Loman                                           Unzen (F) – Michal Kalčík 

 

 

   

 

 

 

 

 

          Mikeila Alet – Jindřich Klaubenschalk                               Un Voyou de Beau (F) – am. Bedřich Novák 

 

 
           Ben Hurry (F) – am. Alle Loman                                                          Rapida (RU) – Elena Volf  

 



 
Bob Harley (NL) – Zdeněk Škobis 

 

Hattrick jezdce, trenéra a majitele stáje Euro-Koberce s.r.o. Alleho Lomana s mladými klusáky  

Vytrvalecký test snadno ovládl Bob Harley takticky vedený Zdeňkem Škobisem  

 

* Cena Magistrátu hl. m. Prahy – Cena Jiřího Voříška pro Boba Harleye a Zdeňka Škobise, kteří znovu společně 

zvítězili  * A Speedy Boy dominoval po pěkném duelu nad šampionkou Beautiful Yankee * A další vítězství Alleho 

Lomana s talentovanými tříletými klusáky – Easypeasy Rhythm a Ben Hurrym *  Rapida a Ben Hurry vyhráli letos již 

potřetí, tentokrát ale klus francouzského  hnědáka v cílové rovině nebyl zcela v pořádku * Vzpomínku na Františka 

Maršíka opanoval po taktice start-cíl Unzen s Michalem Kalčíkem * Josef Kotouč předával čestnou cenu za vítězství 

ve svém dostihu Jindřichu Klaubenschalkovi, který triumfoval v sulce Mikeily Alet o nos * Tři jezdecká a trenérská 

vítězství Alleho Lomana  a dva úspěchy Zdeňka Škobise* 

Čtvrtý letošní dostihový den Čeklusu měl hned několik patronů, tedy osobností klusáckého sportu. Hlavní dostih 

se běžel pod patronací bývalého úspěšného jezdce a trenéra Jiřího Voříška, který přijel na závodiště s početnou 

rodinou. Dalším patronem byl rovněž bývalý špičkový jezdec a trenér Josef Kotouč, bez něhož se nyní v úloze 

startéra neobejde žádný dostihový mítink pořádaný naším spolkem. Jeden z dostihů byl také věnován 

dlouholetému majiteli a funkcionáři Františku Maršíkovi, který bohužel 4. června opustil tento svět…  

O Kritérium čtyřletých nebyl ze strany majitelů klusáků zájem a tak se hlavním dostihem odpoledne stala Cena 

Magistrátu hl. m. Prahy – Cena Jiřího Voříška. Na vytrvalecké trati se objevilo komorní pole pěti koní a po 

minulém skvělém výkonu byl jejím favoritem derby-vítěz Bob Harley.  Zdeněk Škobis poslal reprezentanta stáje 

Viktoria ihned po startu do čela a diktoval pomalé tempo svým soupeřům. Za ním se brzy seřadil poslušný vláček ve 

složení Oceal Al, Rob des Picanes, Peter Pan a Nucleare ORS. Z vytrvaleckého dostihu se nakonec stala sprinterská 

zkouška, protože výrazné zrychlení se odehrálo až půl kola před cílem. Na favorita začal dotírat Ocean Al a 

v posledním oblouku se posunul vedle něho do druhé stopy. Ještě před zatočením do něj ale vyklidil třetí pozici Rob 

des Picanes, přes něhož se dostali oba zástupci levínské tréninkové centrály. V cílové rovině ale už Ocean Al nenašel 

recept na pokoření Boba Harleye, kterému Zdeněk Škobis udělal bezproblémový dostih a suverénně o čtyři délky 

zvítězil v průměrném tempu 1:20,9, když poslední kilometr vystřihl za 1:15,5. Přes Petera Pan ještě v cílové rovině 

dostala Monika Kalčíková na třetí místo druhého favorita dostihu Nucleare ORS. Jeho odstup od vítěze byl v cíli ale 

10 délek. 

 

 



Další start-cíl vítězství bylo k vidění ve druhé nejvyšší ziskové třídě, Vzpomínce na Františka Maršíka, kde se utkali 

koně se ziskem do 350.000 Kč. Jeho hlavními protagonisty měli být Unzen, který v Praze koncem dubna zaběhl na 

střední trati výborný kilometrový čas 1:17,5 a nestárnoucí Regent, neporažený ve dvou letošních startech. Podle 

očekávání poslal Michal Kalčík reprezentanta stáje FVE-Relay-JO Levín Unzena do čela a za ním klusali ve dvojici 

Ifetayo a Uvea Star, následováni drženým Regentem a na poslední pozici byla Vourasia du Lys, která ale bohužel 

chybovala ve druhé zatáčce. Půl kola před cílem přestala stačit nasazenému tempu Uvea star a naopak Ifetayo se 

posunula do dvojice k Unzenovi, a Regent se tak ocitl na třetím místě. V cílové rovině ale Ifetayo již Unzenovi 

nestačila a ten si doklusal pro snadné jednouapůldélkové vítězství v průměrném čase 1:19,4. Ve finiši ještě Ifetayo 

o čtvrt délky porazil Regent. 

 

K velmi zajímavému souboji mělo také dojít v Ceně MANGOLD Finance na mílové trati. Vítězku Jarní ceny tříletých 

vyzval kromě dalších třech koní reprezentant Stáje Euro-Koberce s.r.o. A Speedy Boy. Ten ještě v pondělí startoval 

v německém Pfarkirrchenu, a i přes chybu na startu prokázal formu dobrým kilometrovým výkonem.  Právě  

A Speedy Boy se se svým jezdcem postaral o kvalitní tempo dostihu a tento dostih se tak stal nejrychlejším v rámci 

celého mítinku. Na druhém místě držel Mykola Volf první favoritku Beautiful Yankee (1,5:1) a zbytek startujících 

dělal oběma koním kompars. Před posledním obloukem začala Beautiful Yankee nastupovat, dostala se vedle  

A Speedy Boye, a dokonce do cílové roviny zatočila o kousek vpředu. V polovině roviny se ale ještě A Speedy Boy 

vzchopil a dostal se do vedení. Triumfoval o půl délky v novém osobním rekordu 1:16,1 před talentovanou 

juniorkou. Velká spokojenost byla v tochovickém týmu s výkonem třetí Afiny, která si pod vedením Mariny Volf o 

0,9 sekundy vylepšila své osobní maximum. 

 

Málo početné, ale zajímavé obsazení měla také Cena Josefa Kotouče. I tady se vítězce podařilo triumfovat po 

taktice téměř start–cíl, i když tím nejtěsnějším způsobem. Na startu bohužel chybovali Verrarie a Rudy Pierre, takže 

v dostihu platně pokračovali jen tři koně.  Po startu se dostal do čela Karel CZ, ale ještě v prvním oblouku přes něho 

přešla Mikeila Alet. Třetí Buffalo Joy je sledoval s odstupem.  Pět set metrů před cílem začal útočit Karel CZ na 

vedoucí Mikeilu Alet, ale ve druhé polovině oblouku bylo zřejmé, že nebude mít síly na pokoření klisny. To pravé 

nebezpečí ale číhalo na Mikeilu Alet v podobě Bufallo Joye, který se celý dostih „loudal“ vzadu, ale ve druhé půlce 

cílové roviny předvedl raketové zrychlení a přinutil Mikeilu Alet k boji. Cílová fotografie nakonec přiřknula vítězství 

o nos Mikeile Alet. Třetí Karel CZ sledoval jejich souboj s odstupem 5 délek.  

 

Dalším handicapovým dostihem, ale tentokrát pro nejslabší kategorii koní, byla Cena FVE EMI Energy. V pětihlavém 

poli nejrychleji odstartoval Mykola Volf s Fastinem, k němuž se v oblouku připojila do dvojice Elisabeth vedená svou 

majitelkou Klárou Jelínkovou. Vraník ale v cílové rovině slábnul a zdálo se, že si pro vítězství běží Elisabeth. Nakonec 

se ale podařilo Bedřichu Novákovi  protlačit na posledních metrech mezerou mezi Fastinem a Elisabeth 

spolufavorita Un Voyou de Beau a potvrdit tak jeho aktuální výbornou formu.  Dva týdny předtím totiž společně 

zvítězili v polské Wroclawi. Un Voyou de Beau stačilo vyklusat tempo 1:20,1. Elisabeth doběhla o čtvrt délky za ním 

a dalších půl délky zpět se dostala na třetí místo Gilli. 

Desetinovým favoritem Ceny Relay 2 byl letošní dvojnásobný vítěz Ben Hurry. Alle Loman v jeho sulce neponechal 

nic náhodě a ihned po startu poslal hnědáka do vedení.  Kilometr před cílem se k němu přidal Premium Edition 

předstihnuvší Onward Iceberga. Na protilehlé rovině se pokusil Premium Edition dostat do vedení, ale Ben Hurry 

bez problémů akceptoval tempo. Zdeněk Škobis s Premium Edition zaútočil znovu na Alle Lomana ve druhé půlce 

cílové roviny, ale jeho Ben Hurry o délku a půl triumfoval. Nutno ale podotknout, že neklusal čistě a v Německu by 

za takový chod byl diskvalifikován. V děravém českém Klusáckém řádu pro diskvalifikaci za nečistý klus už řadu let 

ale opora není… 

Pro budoucnost klusáckého sportu jsou důležití mladí koně a právě ti změřili síly ve třech jízdách. Úplným 

začátečníkům byla určena Cena Relay 1, kde se utkalo sedm koní. Favoritkou byla mezi nimi i přes minule 

nedokončený dostih Bogdanka. Ta zahájila dostih zvolna, záhy se ocitla na třetí pozici, ale bohužel v nevýhodné 

třetí stopě, kterou absolvovala tři oblouky.  



Na čele diktovali tempo Everlasting Boko a debutující Euforia a za nimi byl schovaný na čtvrté pozici Chuck Norris. 

Do čela se podařilo Bogdance dostat půl kola před cílem. Chuck Norris ji ale pronásledoval a v posledním oblouku 

se posunul vedle ní. V souboji dvou ryzáků měl v cíli více sil Zdeňkem Škobisem vedený Chuck Norris, a Bogdanku o 

¼ délky přetlačil. Oba junioři vyklusali na střední trati slibné kilometrové tempo 1:21,4. Jako třetí do cíle dorazila 

s 19 délkovým odstupem debutující Euforia. 

Druhé oddělení dostihu, Cena Aranyifjua, byla shodně rychlá.  Oba dostihy tak ukázaly, že mezi klusáckými juniory 

je hned několik velmi naděných klusáků. Druhý favorit dostihu Easypeasy Rhythm vyrobil několik cvalových skoků 

na startu a tak čelo dostihu pohodlně opanovala favorizovaná V.I.P. Alet, která v prvním kole klusala s až 

desetidélkovým náskokem na nejbližšího soupeře. Při druhém probíhání cílovou rovinou ale začal zrychlovat 

Easypeasy Rhythm, půl kola před cílem klisnu dostihl a od té doby již soupeřil jen s časem. Ten se při jeho 

suverénním vítězství zastavil na hodnotě 1:21,3. Velmi dobrý dojem také udělala při svém debutu dcera Västerbo 

Todaye, druhá v cíli  V.I.P. Alet a vzdálenější třetí místo získal Ofarim Venus. Na čtvrté místo přišla závěrem další 

debutantka Dorothy King. 

 

Dostihový den uzavřela  Cena Sportbaru Střecha Chodov. V roli desetinové favoritky šla na start letošní již 

dvojnásobná vítězka Rapida s Elenou Volf. Dostih si udělaly pro sebe zástupkyně tochovického tréninkového 

střediska. Podstatnou část trati držela první stopu Marina Volf s Gotikou a vedle ní klusala Rapida. V cílové rovině 

přešla snadno do vedení favorizovaná Rapida a spolu se svou stálou jezdkyní Elenou Volf slavila své již třetí 

vítězství.  Třetí místo získal ve svém letošním nejlepším výkonu Lucky Money. 

Dostihové odpoledne bylo velmi úspěšné pro Alleho Lomana, který dosáhl hattricku, a připsal si tak tři prvenství do 

jezdeckého i trenérského šampionátu. Jezdec a trenér Zdeněk Škobis zvítězil dvakrát. Výsledky dostihů a videa 

najdete na www.ceklus.cz. (zem) 

____________________________________________________________________________________________ 

Pořadí Pražského okruhu po dvou dostizích: 

1– 2. Charming Oreau a Kaizer Jamacan (10 b.), 3. – 4.  Busby Cartouche a Nucleare ORS (7 b.), 5. – 6. Ocean Al a 

United des Obeaux (5 b.) 7. Vade Mecum ( 4 b.), 8. – 9. Kavalerie a  Peter Pan (3 b.), 10. Agita (1 b.) 

___________________________________________________________________________________________ 

Další smutnou událostí letošního roku je úmrtí bývalého jezdce, trenéra, majitele a chovatele klusáků pana 

Františka Merty, který zemřel 22. června ve věku 72 let. V příštím vydání Dostihového programu mu věnujeme 

vzpomínku.   

___________________________________________________ 

13:00   Zkušební start 
STARTOVNÍ ČÍSLA: stejná jako v dostihu, zápisné: 300 Kč, počet přihlášek: 6 

TEDO OK (I) - Mykola Volf 

PEREPELKA – Elena Volf 

 

13:15   Zkušební start 

TIRAMA BI (I) - Mykola Volf 

DOROTHY KING – Marina Volf 

AERODYNAMICA(F) - David Dobrovolný 

ABOUT THE POWER (F) - am. Bedřich Novák 

 

 

http://www.ceklus.cz/


 14:00   Cena MANGOLD Finance (1. odd.)                                           1 

  16 000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120)                                                                                                               BÍLÁ 

  Pro 2leté a starší klusáky se ziskem do 5 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 640 Kč, přihlášek: 14 

 U koní  č. 6 KEVIN KURANYI (D) a č. 7 ELODIE VENUS (A) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

Poprvé se v této sezóně ukážou v Praze i dvouletí klusáci. Protože jich ještě není tolik připravených ke startu, budou 

běhat zatím se staršími koňmi.  Ročník 2012 zastupují dva junioři, rodokmenově atraktivní Tedo OK, zakoupený za 

3500 euro na aukci v Miláně, a druhý potomek šampionky Pettite Privée, pravá sestra Pas Sans Toi hnědka 

Perepelka. Další debutantem je tříletá Alet Conch, dcera skvělé chovné klisny Ann Tribute. Ze čtveřice již startujících 

koní může pomýšlet na vítězství, ovšem pokud zopakuje svůj výkon z krátké trati, Odds Eagle Iceberg, v jehož sulce 

se vrací do dostihů po menší pauze Pavla Jungmannová. Koncentrovaný výkon podal minule Everlasting Boko a ani 

on by neměl na stupních vítězů chybět. Elodie Venus se také pozvolna lepší. Kevin Kuranyi při svém debutu cválal již 

před startem, ale jeho druhý dostih může vypadat jinak. 

Náš tip: č. 4 EVERLASTING BOKO (NL) - č. 1 TEDO OK (I) – č. 5 ODDS EAGLE ICEBERG 

 



 14:30   Cena Relay 1 (2. odd.)                                                            2 
  16 000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120)                                                                                                TMAVĚ MODRÁ 

  Pro 2leté a starší klusáky se ziskem do 5 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 640 Kč, přihlášek: 14 

 
U koní č. 6 PATRON TITAN (D) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

I ve druhém oddělení zkoušky začínajících koní je zástupce dvouletého ročníku, shodou okolností i další Varenneho 

vnuk ze strany matky, klisna Tiarama Bi. Ta byla pořízena na italské aukci jen za tisíc euro, ale to se zdá být už jen 

kvůli skutečnosti, že je schopna tak brzy se zúčastnit dostihu, výbornou investicí. Dalšími dvěma debutanty jsou 

čtyřletí francouzští rodáci Aerodynamica a About the Power. Z kvarteta dostihem prověřených koní by se mělo o 

vítězi rozhodnout mezi Euforií a V.I.P. Alet , které minule velmi dobře absolvovaly své premiéry. Pro nižší dotované 

umístění míří po solidním debutu Dorothy King. Patron Titan zatím příliš nezaujal. 

Náš tip: č. 5 EUFORIA (NL) - č. 7 V.I.P. ALET – č. 1 TIARAMA BI (I) 

 



 15:00   Cena FVE EMI Energy                                                                              3 

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

  Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8 

 

 

 

 

 



 

U koní č. 6 BOGDANKA (F) a č. 7 NORDSTURM (D) žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu. 

V dostihu převážně mladých méně zkušených koní je několik talentovaných klusáků, kteří zaběhli dobré 

kilometrové časy na krátké i střední trati. Výborný výkon podal minule Easypeasy Rhythm, který i přes chybu na 

startu předvedl ve druhém kole výtečný výkon a zaslouženě s velikým náskokem triumfoval. Největšími soupeři by 

mu měli být rovněž již vítězní Best Winner a Bikala. Dotované umístění by nemělo uniknout ani Bogdance a 

spolehlivé Gotice. Ofarim Venus, Lucky Money a Nordsturm budou čekat na zaváhání někoho z preferovanějších 

soupeřů.  

Náš tip: č. 1 EASYPEASY RHYTHM (NL) - č. 5 BIKALA (F) - č. 3 BEST WINNER (F) 

___________________________________________________________________________________________ 

PROSBA O POMOC  

Pan Ivan Coufal (tel. 723 289 541) se obrací ke všem členům České klusácké asociace s velkou prosbou o 
pomoc - 30.6.2014 mu zemřela v krátké době již druhá klusácká chovná klisna záhy po porodu zdravého 
hříběte (byly to Gimi a Geisha), a tak pan Coufal uměle odchovává již dvě hříbata po plemeníkovi 
Orlík(NL) (klisnička Gina narozená 9.5.2014 a hřebeček Grif narozený 14.6.2014). Dávka sušeného mléka 
pro 1 hříbě na týden stojí cca 1.500 Kč, a uživit takto dvě hříbátka je nad finanční možnosti pana Coufala. 
Proto prosí o jakoukoli finanční výpomoc a bude za ni maximálně vděčný.  

Bankovní účet Ivan Coufal : 43-5496340297/0100 
Bankovní účet manželka Iveta Coufalová : 35-4311560257/0100 

____________________________________________________________________________________ 

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 Highsummer Diamant                                                               4 

  Čestnou cenu vítězům dostihu předá paní Pavla Jungmannová.                                                                 SVĚTLE ZELENÁ 

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

  Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200 000 Kč nebo pro 5leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2012  

  do 80 000 Kč , 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7 

 



 

V této zkoušce musel pořadatel přistoupit ke sloučení dvou dostihů a výsledkem je velmi zajímavě 

obsazená jízda. Na pražské dráze se na středních tratích mimořádně daří Unzenovi, který vyhrává stylem 

start-cíl v dobrých časech a je pro nás koněm první volby. Jeho největší soupeře je nutno hledat mezi 

minule triumfujícím A Speedy Boyem, Regentem, Ifetayo a Nino Hammeringem, kteří představují 

poměrně vyrovnanou skupinu, a bude záležet na tom, kdo z nich bude mít více štěstí na dobrý průběh 

dostihu. Zatracovat nelze ani Pirate de Jour, který ale není v poslední době v nejlepší formě. Peršan se 

vrací do světa dostihů po tříleté přestávce a zřejmě na placená místa nedosáhne.  

Náš tip: č. 4 UNZEN (F) - č. 1 A SPEEDY BOY (F) – č. 5 REGENT  

_________________________________________________________________________ 

Highsummer Diamant 

Hnědku Highsummer Diamant zakoupila Stáj Siam na berlínské dražbě v roce 2004 a její genetická výbava 
předurčovala slibnou dostihovou kariéru. Na dostihové dráze se ukázala již jako dvouletá, kdy absolvovala 
5 dostihů. Určitě to neměla jednoduché, protože tento ročník byl početně silný a její ročníkoví vrstevníci 
prokazovali velmi dobrou výkonnost – patřili k nim Ocean Al, Sir Gill, Nino Hammering, Jungelprinz, Cool 
Running, Victoria Limburgia, Flash One a další. Možná proto ji majitel nasměroval již od tří let do 
handicapových dostihů a stala se z ní handicapová přebornice. V průběhu sedmi let absolvovala 
Highsummer Diamant celkem 95 dostihů, z nichž 8 vyhrála a 59x se umístila na dotovaných příčkách.  
V roce 2009 změnila majitele a jejím novým domovem se stala tréninková centrála stáje Trot Centre Alet, 
do jejíž péče ji nová majitelka Pavla Jungmannová svěřila. Highsummer Diamant je povahově velmi 
příjemná, spolehlivá a hodná klisna. S „Dádou“, jak jí majitelka říká, ji spojuje mnoho krásných zážitků a 
také křest v dostihové sulce. V roce 2011 Highsummer Diamant svou dostihovou kariéru ukončila a byla 
zařazena do českého chovu. V letošním roce se jí narodila klisnička po hřebci Ocean Al, která ovšem ke vší 
smůle uhynula krátce po narození. 

Majitelka Pavla Jungmannová daruje do “Ceny Highsummer Diamant“ - dostihu pojmenovaném po její 
oblíbené klisně, čestnou cenu, a to nejen vítězi, ale také stáji Trot Centre Alet jako poděkování za péči, 
kterou klisně věnovali. Čestnou cenu za stáj TCA si převezme Alena Tvrzová, která v sulce Highsummer 
Diamant rovněž absolvovala několik dostihů. 
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  Čestnou cenu vítězům dostihu předají manželka paní Libuše Šindlerová a                                                    STŘÍBRNÁ 

  synové Ing. Jiří Šindler ml. a Bc. Zbyněk Šindler, MBA.                                                                                           

  30000 Kč (13500 - 6900 - 4500 - 3000 - 2100)        Třetí díl Pražského okruhu. 

  Pro 3leté a starší klusáky bez omezení, koním nad 500 000 Kč + 20 m, 1670 m, mety, zápisné 1200 Kč, přihlášek: 7 

 
 



Také dnešní hlavní dostih vznikl sloučením dvou dostihů a věříme, že nás čeká velmi zajímavé zápolení. Z první 

mety vypadá nebezpečně Sir Viking, který s tímto způsobem startu neměl v minulosti problém a kterému vyhovuje 

diktovat rychlé tempo soupeřům. Pokud jeho jezdec zvolí tempo správně, nemuseli by ho jeho největší soupeři, 

tedy I Can Fly Diamant a Ocean Al startující s dvacetimetrovým přídavkem, vůbec chytit. Na zbývajících placených 

místech čekáme Kavalerii a Rudy Pierra. Zajímavou bilanci má letos Uvea Star, která střídá první a čtvrtá místa. Nyní 

jí vychází vítězství, a pokud by se jí to povedlo, bylo by to obrovské překvapení. Vade Mecum ve svých dvou 

českých startech příliš neoslnil a budeme zvědavi, jak se mu povede tentokrát. 

Náš tip: č. 3 SIR VIKING (A) – č. 5 I CAN FLY DIAMANT (D) – č. 6 OCEAN AL 

______________________________________________________________________________________________ 

Muž, který toho udělal pro klusáky maximum 

Ing. Jiří Šindler 

Klusácký sport nikdy neměl v Československu na růžích ustláno. Naštěstí se 

ale vždy objevil někdo, kdo mu pomohl a přispěl k jeho rozšíření a 

popularizaci. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byl 

takovou osobností Ing. Jiří Šindler, od jehož úmrtí ve věku nedožitých 65 let 

uplynulo 15. června už 12 let. 

Jiří Šindler miloval koně už odmala. Jako mladík chodil na závodiště do 

Velké Chuchle jezdit koně rovinové i překážkové. A o něco málo později 

okusil i dostihovou sulku. Jeho zájem o koně se ale neubíral jen směrem k 

ježdění dostihů, ale též často publikoval a stal se pravidelným dostihovým 

funkcionářem – členem Dostihové komise a především uznávaným 

startérem. 

O vzpomínky na velkou osobnost klusáckého sportu Ing. Jiřího Šindlera jsme poprosili ty nejpovolanější – manželku 

Libuši a staršího syna Jiřího, který byl klusáckým trenérem a jezdcem a nyní je již řadu let rovněž pravidelným 

funkcionářem při klusáckých a cvalových dostizích. 

Vzpomínky manželky Libuše 

Slyšela jsem, že pan Šindler původně tíhnul hlavně k cvalovým koním. Jak se vlastně dostal ke klusákům? 

Může za to Ota Kaplan. Manžel jezdil cvalové dostihy, překážky. Už na vysoké škole chodíval jezdit k trenéru 

Hurbanovi. A v rámci praxe na vysoké škole se také dostal do Pecínova na Státní statek Benešov k panu Holíkovi a 

ten ho posadil do sulky v dostihu, když mu zrovna jeden z jezdců vypadl. Myslím, že to bylo na již dávno 

neexistujícím závodišti v Praze na Xaverově. Pak se ale dále věnoval cvalákům. Byl v Dostihové komisi s Otou 

Kaplanem a ten ho dokázal nadchnout a přesvědčit pro klusáky. 

 

Předpokládám, že se u vás v rodině podřizovalo hodně věcí manželovu zájmu o koně a dostihy… 

To ano. Neděle jsme trávili na dostizích. Odjížděli jsme z chaty v neděli dopoledne, abychom byli včas na dostizích. 

Z nich jsem s mladším synem Zbyňkem odjížděla domů autobusem, aby mohl být včas v posteli, zatímco manžel se 

starším Jirkou jeli domů autem až po dostizích. Manžel se většinu volného času věnoval koním a my s ním. 

 

Měli jste nějakou společnou zálibu? 

Ano, oba jsme se rádi věnovali chalupaření. Chatu jsme si pořídili tři kilometry od závodiště Lysá nad Labem a jezdili 

tam za námi koňaři na návštěvu. Ostatně její zakoupení nám nabídl jeden z nich, pan Koštíř. A co se týče 

samotného chalupaření, tak oba nás bavila práce na zahrádce. Manžel jako zemědělský inženýr rád pěstoval 

užitkové rostliny, zatímco já jsem se zase věnovala kytičkám. A také jsme občas chodili do divadla. 

 



 

Mohla byste nám ještě prozradit něco, co se o vašem manželovi moc neví? 

Několik let také zastával funkci klusáckého handicapera, tuto funkci převzal po Otovi Kaplanovi. A také byl 

dlouholetým dopisovatelem Svobodného slova, kde psal pravidelně pozvánku na dostihy a tipy, a po dostizích 

zpravodajství z dostihů a výsledky. A také mu vyšlo několik dostihových povídek. 

 

Vzpomínky syna Jiřího 

Jirko, jak vzpomínáš na svého tatínka?  

Pro mě to byl v jedné osobě táta a kamarád, trávili jsme spolu hodně času. Kromě koní jsme chodili na Spartu na 

fotbal a hokej, to byla naše další velká společná záliba. 

 

Takže předpokládám, že i k trénování klusáků tě přivedl on? 

Ke koním mě přivedl a hodně mi pomohl a dohlížel na mne, ale trénování koní bylo mé rozhodnutí. Táta chtěl, 

abych šel dělat zootechnika do JZD, a že by mi tam třeba pár klusáckých koní sehnal, ale já jsem nechtěl jít pryč 

z Prahy a tak jsem po vysoké škole začal pracovat ve Středním odborném učilišti v Chuchli. Později  jsem si vyjednal 

několik koní na začátek trenérské kariéry a táta mi pak pomohl tím, že mi sehnal další koně. 

Čeho sis na něm nejvíce cenil? 

Z vlastností je to určitě cílevědomost, vůle a vytrvalost. A koním rozuměl jako málokdo. Klusákům moc pomohl. 

Mohl bys pro služebně mladší čtenáře osvětlit, v čem hlavně spočívala pomoc? Slyšela jsem, že klusáky v určité 

době zachránil. 

V sedmdesátých letech se rozhodovalo o tom, že se budou snižovat stavy koní a že by se měl zrušit chov klusáků. 

Táta v té době pracoval na Ministerstvu zemědělství jako referent odboru chovu skotu a koní a dosáhl toho, že byli 

klusáci zachováni . A vyjednal mj. i to , že tlumačovský hřebčinec dostával od státu dotaci půl milionu korun ročně 

na chov klusáka. Vyjednal zvýšení dotací na dostihy.  Pomohl se zajištěním importu klusáků pro chov i dostihy. 

____________________________________________________________________________________________ 

Fakta o Ing. Jiřím Šindlerovi: 

* V roce 1965 se stala jeho manželkou Libuše, se kterou měl dva syny, Jiřího a Zbyňka 

*Jako klusácký jezdec startoval celkem 609x, 68x zvítězil vč. 12 zahraničních dostihů, 4x byl šampionem 

* Byl jedním ze zakládajících členů SČADJ (Svaz amatérských jezdců) a 20 let byl jeho předsedou 

* Byl jmenován Mezinárodním startérem, Čestným prezidentem SČADJ, Čestným členem Jockey Clubu ČR 

*39 let startoval dostihy, celkem odstartoval 6638 dostihů (3537 rovin, 1771 překážkových dostihů, 1294 

klusáckých dostihů) 

* 33x poslal koně s pokynem „Go“ na start Velké pardubické (v letech 1965 – 1998), 100x do klasických dostihů 

* Úctyhodným počtem startů Velké pardubické překonal rekord startéra Reynoldse  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Žen Žen (Gellért – Žaža) byl nejoblíbenějším koněm Ing. Jiřího Šindlera. Zvítězil s ním v osmi dostizích, včetně 

dvojnásobného úspěchu v Memoriálu Jindřicha Kaplana – Velké ceně amatérů. Tmavý hnědák Žen Žen se narodil 

v roce 1968 v Plemenárskom ústave Nový Tekov na Slovensku. Jeho osobní kilometrový rekord byl 1:21,3 a zvítězil 

také v Ceně Tillherra (SD). V roce 1978 a 1979 byl zvolený Klusákem roku. Krátkou dobu též působil jako plemeník.  



 
     Vítězství se Santa Cruz v Mem. Jindřicha Kaplana 

 

                                                   Žen Žen   

                                      Žen Žen                                                                                                                                                                                                                                                                            
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  Čestnou cenu vítězům dostihu předají paní Libuše Šindlerová , pan Ing. Jiří Šindler ml. a                            ČERNÁ 

  pan Bc. Zbyněk Šindler, MBA.  

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

  Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 100 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6 

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

Afina se v minulém startu výrazně zlepšila a při zopakování tohoto výkonu by neměla najít rovnocenného 

soupeře. O druhé místo se nejspíše utkají Onward Iceberg a Glejdy. Loňský talentovaný dvouletek Alpro 

Teč přechod do dostihů se staršími koňmi nezvládl úplně dobře a proto ho očekáváme spíše na nižším 

dotovaném místě, spolu s Un Voyou de Beau. Verrarie mívá problémy s čistým klusem a je nejslabším 

článkem sestavy. 

Náš tip: č. 4 AFINA (RU) – č. 1 ONWARD ICEBERG – č. 5 GLEJDY 
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  20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)                                                                                                  SVĚTLE MODRÁ 

  Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 55 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7 

 
U koní č. 6 VIKING CROWN (F) a č. 7 USTANG DU MOULIN (F) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

Ben Hurry zvítězil již třikrát a měl by usilovat o prvenství i tentokrát. Zdatnou soupeřkou mu bůže být Karolina 

Nova, dvojnásobná vítězka na bravantické dráze. O třetí místo se utkají B Vijfendertig a Pas Sans Toi. Viking Crown, 

Gliptika a Ustang du Moulin by se k průniku mezi nejlepší museli zlepšit. 

Náš tip: č. 3 BEN HURRY (F) – č. 1 KAROLINA NOVA – č. 5 B VIJFENDERTIG (NL)   
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  20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)                                                                                                           HNĚDÁ 

  Handicap 2-27,0 pro 4leté a starší klusáky, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8 

 
U koně č. 6 VIKING CUB žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 



Závěrečný dostih dnešního dne by se měl rozhodnout mezi Premium Editionem, který preferuje právě střední tratě, 

No-Shpou a Ain´tshes Diamondem. O další placená místa by měli usilovat Gilli a Elisabeth. Viking Cub má letos velké 

problémy s cváláním v dostihu. Pokud by neudělal chybu, může i on vážně promluvit do výsledku dostihu. Costa WS 

a Coca vycházejí vzadu výsledkové listiny. 

Náš tip: č. 3 PREMIUM EDITION (I) – č. 7 NO-SHPA (RU) – č. 8 AIN´TSHES DIAMOND (D) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Delegační listina na sobotu 5. července 2014: 

Předseda Dostihové komise:  Ing. Petr Malík 

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:  Eva Kadlecová 

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: Ing. Zuzana Sahligerová
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