
 



 
 Everlasting Boko (NL) – am. Josef Hovorka                                                    Euforia (NL) – am. Alle Loman 

 

 
                  Bikala (F) – Mykola Volf                                                                      Unzen (F) – Monika Kalčíková 

                                                                         

 
       Premium Edition (I) – Zdeněk Škobis                                                         B Vijfendertig (NL) – Ivan Coufal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Afina (RU) – Mykola Volf 



 
Sir Viking (A) – David Dobrovolný 

 

Topfavoritům se většinou dařilo, nadějné výkony mladých klusáků  
Velká cena Prahy suverénně pro Sira Vikinga a Davida Dobrovolného  
 
* Velkou cenu Prahy – Memoriál Ing. Jiřího Šindlera opanoval zaslouženě reprezentant Stáje Skree a desetinový 
favorit Sir Viking v sulce se svým stálým jezdcem Davidem Dobrovolným ve výborném tempu na metách 1:16,9 * 
Shodný kilometrový čas vyklusala také premiérově s Ivanem Coufalem vítězná B Vijfendertig a markantně si tak 
vylepšila osobní maximum* Unzen ani na potřetí nezaváhal a tentokrát dominoval pod vedením Moniky Kalčíkové 
* Souboj juniorek Euforie a vnučky Diany du Gazeau Dorothy King vyzněl těsně pro favoritku Stáje Euro-koberce 
s.r.o. * Dalšími tříletými vítězi se stali Everlasting Boko a Bikala * Premium Edition se Zdeňkem Škobisem letos již 
podruhé vítězný * Poprvé vybíhající dvouletí koně se mezi staršími soupeři neztratili a všichni se umístili * Dvě 
jezdecká a trenérská vítězství Mykoly Volfa, dva trenérské úspěchy Jindřicha Klaubenschalka* 

Také pátý letošní dostihový den Čeklusu přinesl vzpomínku na významnou osobnost československých 
klusáckých dějin. Ing. Jiří Šindler st. byl nejenom významným amatérským jezdcem, publicistou, dlouholetým 
funkcionářem a mezinárodně uznávaným startérem, ale jako pracovník Ministerstva zemědělství 
v sedmdesátých létech minulého století klusácké dostihy a chov zachránil. Čestné ceny za vítězství nejenom 
vítězům ve Velké ceně Prahy – Memoriálu Ing. Jiřího Šindlera, ale i Ceně Žen Žena, předávali manželka Libuše, 
synové Jiří a Zbyněk s rodinou.  

První červencový dostihový den se pořadatel při sestavování startovní listiny potýkal s nedostatkem oznámených 
koní a ve čtyřech vyšších ziskových třídách bylo nahlášeno jen po třech až čtyřech koních. Čeklus se snaží o divácky 
atraktivní dostihy s vyšším počtem startujících koní a samozřejmě také o to, aby všichni koně dostali šanci 
startovat. Přistoupil proto ke spojení koní ze dvou dostihů do jednoho. Velká cena Prahy – Memoriál Ing. Jiřího 
Šindlera se tak stala zápolením koní druhé a první kategorie, přičemž ti s vyšším ziskem poskytovali svým 
„chudším“ kolegům na startu výhodu 20 metrů. Pro výsledek dostihu měl velkou váhu jeho začátek, respektive 
výborné odstartování účastníku z první mety, zatímco druhá meta s výjimkou Vade Mecum měla velmi pomalý 
začátek. Diktování tempa dostihu se chopil Jindřich Klaubenschalk v sulce Rudyho Pierre, jehož z těsné blízkosti 
sledoval Sir Viking. S odstupem několika délek klusala na třetím místě Kavalerie. Trojici koní startujících 
s dvacetimetrovým přídavkem vedl již zmíněný Vade Mecum. V polovině protilehlé roviny přešel do vedení snadno 
Sir Viking a od té doby již soupeřil jen s časem, který se zastavil při snadném 13délkovém vítězství na výtečné 
hodnotě 1:16,9. Na druhé místo se dostala snadno Kavalerie a ještě před zatočením do cílové roviny přešla přes 
Rudyho Pierra. Třetí místo získal Vade Mecum, ten za sebou udržel až na cílovou pásku snahy druhého favorita I 
Can Fly Diamanta, tabulový doběh uzavřel Ocean Al. Svěřenec Jaroslava Dobrovolného Sir Viking vedený jeho 
synem Davidem docílil svého již 22. vítězství a kilometrovým časem 1:16,9 jen o chloupek zaostal za svým nejlepším 
výkonem na metách. 
 



 
Druhým „spojeným“ dostihem byla Cena Highsummer Diamant. Vysokým favoritem dostihu byl sice A Speedy Boy, 
ale v sedmihlavém startovním poli byl klusák, který letos dosud neokusil na pražské dráze porážku. Tím byl 
reprezentant stáje FVE-Relay-JO Levín Unzen, premiérově vedený na pražské dráze Monikou Kalčíkovou. A byla to 
bezchybná jízda... Tempo diktoval favorizovaný A Speedy Boy a Unzen klusal vedle něho ve druhé stopě. Již na 
konci posledního oblouku bylo znát, že minule vítězný A Speedy Boy přestává stačit tempu a navíc měl problémy 
s čistým klusem. Unzen zvítězil jistě o půl délky před finišujícími Ifetayo a Regentem.  

Další desetinovou favoritkou byla minule výrazně zlepšená Afina v Ceně Žen Žena, tedy dostihu pojmenovaném po 
nejoblíbenějším koni Ing. Jiřího Šindlera. Leaderem většiny 1670 metrů dlouhého dostihu byl rychlý Onward 
Iceberg, zpočátku sledovaný Afinou, kterou ale při prvním probíhání cílem vystřídala na druhém postu Verrarie. 
Dcera Meaulnese du Corta ale vzápětí udělala chybu a Onward Iceberg dál kraloval soupeřům. Ještě v polovině 
cílové roviny se zdálo, že vyhraje, ale přišel silný konec Afiny a hnědák se o půl délky musel smířit s druhým místem 
za reprezentantkou stáje Sochor spol. s r.o. vedenou Mykolou Volfem. Třetím místo „brala“ Glejdy. 

Ivan Coufal je dlouholetým chovatelem klusáků a tak je velmi netypickým zástupcem jeho stáje šestiletá 
Holanďanka B Vijfendertig, jíž dostal darem od Alleho Lomana. Nespolehlivá a špatně ovladatelná klisna se letos 
pod jeho vedením již dvakrát pěkně umístila a do třetice stanula na startu Ceny Sportbaru Střecha Chodov. Jejím 
favoritem byl letošní trojnásobný vítěz Ben Hurry. Toho také poslal ihned po startu Alle Loman do čela, ale hnědák 
neklusal čistě a po absolvování prvního oblouku zacválal a byl diskvalifikovaný. V čele se tak ocitla do té doby vnější 
stopou vedená B Vijfendertig, Ivan Coufal ji tak mohl vzápětí poslat do první stopy a diktovat svižné tempo 
soupeřům. Reprezentantku stáje Květná již neohrozila ani snaha Karoliny Novy v cílové rovině a s jistotou nad ní o 2 
délky zvítězila. Třetí místo, ale již o 14 délek zpět patřilo Pas Sans Toi, která si stejně jako vítězka zlepšila osobní 
maximum. Svěřenkyně Ivana Coufala B Vijfendertig má nyní hodnotný osobní rekord 1:16,9. 

Závěrečnou Cenu Relay rozeběhla Elisabeth, za níž se po půl kole zařadil favorizovaný Premium Edition. O kilometr 
dále pak přešel zástupce stáje Viktoria do vedení a posledních 400 metrů již absolvoval pod vedením svého majitele 
Zdeňka Škobise jako vítěz. Na druhé místo se probojoval pěkným závěrem Ain'tshes Diamond a po diskvalifikaci 
Vikinga Cub, cválajícího v cílové rovině, připadla třetí příčka Gilli. 

Alle Loman měl oproti minulým dostihům tentokrát smůlu a většina jeho favorizovaných koní doplatila na cválání. 
Nejinak tomu bylo v Ceně FVE EMI Energy, kde minule vítězný Easypeasy Rhythm cválal v průběhu dostihu třikrát a 
přestože v posledním oblouku byl na čele, byl Dostihovou komisí diskvalifikovaný. Dostih se tak odehrál v režii 
tochovického tréninkového střediska. Bikala vedená Mykolou Volfem se půl kola před cílem dostala na druhé místo 
za Easypeasy Rhythm a po jeho cvalových problémech v posledním oblouku o délku zvítězila před Gotikou. Třetí 
místo získal zlepšený Lucky Money. 
 
Opět velký zájem byl o dostihy začínajících klusáků, mezi nimiž se letos poprvé představili také dvouletí koně a 
všichni tři se předvedli ve velmi dobrém světle. A mnoho nechybělo k tomu, aby Tedo OK vedený Mykolou Volfem, 
jenž byl směřován do standardního dostihu v pátek 18. července do Karlshorstu (bohužel dostih se pro nedostatek 
oznámených koní nakonec nekonal), Cenu MANGOLD Finance vyhrál. Dostih podle očekávání rozeběhl 
favorizovaný Everlasting Boko s am. Josefem Hovorkou. Tedo OK ho nejprve sledoval ze druhé pozice a v posledním 
oblouku se pokoušel dostat před něj, ale následně vybočil a ztratil cenné metry. Pár metrů před cílem ještě italský 
odchovanec zaútočil znovu, ale Everlasting Boko stáje Trot Centre Alet si již vítězství nenechal vzít a zvítězil o půl 
délky. Zpět 18 délek sledovala jejich souboj další dvouletá účastnice, hnědka Perepelka, která i přes chybu po startu 
podala nadějný výkon. Jediné vítězství Alleho Lomana se nakonec zrodilo ve druhém oddělení dostihu, Ceně Relay 
1. Desetinová favoritka Euforia ale našla nečekaně silnou soupeřku v minule debutující Dorothy King, ta na ni 
dokonce v cíli útočila a podlehla jen o čtvrt délky. Jejich souboj sledovala s odstupem 17 délek V.I.P. Alet. Nadějné 
je i čtvrté místo dvouleté Tiaramy Bi, také ona měla původně startovat v Karlshorstu.  

Během dostihového odpoledne nikdo nedosáhl hattricku, ale dvě prvenství si do jezdeckého i trenérského 
šampionátu připsal Mykola Volf. Rovněž Jindřich Klaubenschalk připravil dva svěřence k vítězství.  
 
Výsledky dostihů a videa najdete na www.ceklus.cz. (zem) 
 

http://www.ceklus.cz/


 

František Pospíšil 

2. dubna oslavil 70. narozeniny František Pospíšil, jedna z nejvýraznějších osobností 

našeho hokeje. Jako jeden z mála vydržel na vrcholu dvacet let a za tu dobu toho na 

svém kontě nastřádal opravdu dost.  

František Pospíšil se narodil v Unhošti u Kladna, s hokejem začínal jak jinak než na 

místním kluzišti a ve čtrnácti letech ho přijalo Kladno do dorosteneckého mužstva. 

Nejdříve se vyučil strojním zámečníkem a následně vystudoval hutní průmyslovku. 

Svou prvoligovou premiéru absolvoval na postu obránce levého křídla tehdejšího 

SONP Kladno v sedmnácti letech. Tak se vlastně odstartovala jeho velmi úspěšná 

kariéra. 

V letech 1961–1978 působil jako hráč Sokol (SONP) Kladno, poté rok (1978–1979) v německém EV Landshut. V 

soutěži Zlatá hokejka zvítězil v letech 1971 a 1972. V lize dal v dresu Kladna 134 gólů v 622 zápasech a získal čtyři 

ligové tituly i triumf v Poháru mistrů evropských zemí v roce 1977.  

Za národní tým hrál mezi lety 1967 - 1977, nastoupil ve 262 zápasech a dal 25 gólů. Na MS získal zlato v letech 

1972, 1976 a 1977 (celkově se zúčastnil 11 MS). Byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje v letech 1972 a 1976. V 

letech 1968, 1972 a 1976 se úspěšně zúčastnil i ZOH, kde získal dvě stříbra a bronz a v roce 1976 druhé místo z 

památného Kanadského poháru. 

Kromě titulů vybojoval na 11 mistrovstvích světa ještě čtyři stříbrné a tři bronzové medaile. Dvakrát byl vyhlášen 

nejlepším obráncem světového šampionátu (1972 a 1976) a třikrát byl vybrán do týmu hvězd MS (1971, 1976 a 

1977). Dlouhé roky byl kapitánem československé reprezentace. 

Jako trenér působil od roku 1979, nejdřív ve svém původním týmu Poldi SONP Kladno (1979–1983, v sezóně 

1979/1980 získali zlato), poté v Litvínově (1983–1985). Mezi lety 1986 a 1988 byl asistentem trenéra národního 

týmu. Poté trénoval také v Itálii a (jako jeden z prvních) v Japonsku. Čtyři roky (1996–2000) pracoval jako generální 

manažer HC Poldi Kladno; trenérskou kariéru ukončil v Lounech v roce 2003. 

V roce 1999 byl uveden do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace. 

Dnes si jeden z nejlepších hokejistů naší historie užívá důchodu ve svém domku v Kyšicích (stejně jako náš startér 

Josef Kotouč) a přes všechny tyto úspěchy zůstal skromný, otevřený a vstřícný. Má v sobě jednu vlastnost, která 

dnes mnohým chybí, a to je pokora. O svých úspěších mluví se skromností, přestože by mohl být pyšný. Jak sám 

říká, „vlastní triko jsem si nikdy nehonil, opravdu ne“.  

Díky jeho vstřícnosti máme tu čest ho dnes přivítat na našem dostihovém dnu v Praze Velké Chuchli a představit 

Vám ho jako našeho dnešního patrona. (čem) 

 

 

 



 13:00   Cena Sportbaru Střecha Chodov (1. odd.)                              1 

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

  Pro 2leté a starší klusáky se ziskem do 10000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 640 Kč, přihlášek: 12 

 
V dostihu mladých začínajících klusáků bude důležité, nakolik se vyvarují chyby. Podle dosavadních výkonů by mělo 

dojít k opakování souboje ryzáků Chucka Norrise a Bogdanky z 15. června, ale oba mají stále blízko k cvalovému 

zaváhání a tak bude velmi záležet na tom, kdo bude mít více štěstí na klidný průběh dostihu. Naopak bez chyby již 

dvakrát absolvovala v dobrém tempu dostih V.I.P. Alet, a proto i ona může bojovat o vítězství. Klusová spolehlivost 

je také doporučující pro Ofarima Venus. Patron Titan před týdnem v Ostravě předvedl zlepšený projev a neměl by 

odejít bez nižšího dotovaného místa. Alet Conch při svém debutu cválala, ale napodruhé se může ukázat v lepším 

světle. 

Náš tip: č. 4 CHUCK NORRIS (D) - č. 5 BOGDANKA (F) – č. 3 V.I.P. ALET 



13:30   Cena Relay 1 (2. odd.)                                                                            2 

16 000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120)                                                                                                  TMAVĚ ZELENÁ 

Pro 2leté a starší klusáky se ziskem do 10000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 640 Kč, přihlášek: 12 

 
U koní č. 5 ELODIE VENUS (A) a č. 6 KEVIN KURANYI (D) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.  

Značný talent, ale zároveň i velkou nespolehlivost v klusu, vykazuje již jednou vítězný Easypeasy Rhythm. Pokud se 

jeho jezdci podaří ho usměrnit, neměl by v dostihu nalézt soupeře. V opačném případě je kandidátkou na vítězství 

Dorothy King, která minule byla velmi blízko triumfu v kvalitním čase. Na stupeň vítězů patří i spolehlivý Everlasting 

Boko, který o minulém dostihovém mítinku zaznamenal premiérovou výhru. Zlepšení minule předvedl Kevin 

Kuranyi, který by měl bojovat spolu s Odds Eagle Icebergem o čtvrté až páté místo. Elodie Venus potřebuje 

především přejít dostih čistě. 

Náš tip: č. 3 EASYPEASY RHYTHM (NL) - č. 2 DOROTHY KING – č. 4 EVERLASTING BOKO (NL) 



 14:00   Vzpomínka na Františka Mertu                                                           3 

 Čestnou cenu vítězům dostihu předávají pánové Michal Merta a  Petr Pichl.                                                    ČERNÁ                                                                                                   

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

 Handicap 2 – 23,0 pro 4leté a starší klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7 

 



Handicapový dostih je velmi dobře obsazený a slibuje být zajímavou podívanou. O vítězství na krátké trati by měl 

usilovat především Aadje Boer, který ale startuje po dvouměsíční přestávce. Pokud je  v pořádku, měl by být koněm 

první volby. Věříme také Ifetayo a Regentovi, kteří rovněž na krátké trati dokázali zaběhnout kilometrové časy 

okolo 1:17,0. Silný je ale i druhý sled, který představuje na krátké trati úspěšná Mikeila Alet, Nino Hammering a 

Rudy Pierre. Francouzka Vourasia du Lys byla přehlášena ze zrušeného dostihu a teprve potřetí v životě poměří své 

síly na krátké trati. 

Náš tip: č. 4 AADJE BOER (NL)  - č. 3 REGENT - č. 2 IFETAYO (D) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

František Merta  
 

21. června přišla klusácká obec bohužel o dalšího bývalého úspěšného jezdce, 

trenéra, majitele a chovatele – pana Františka Mertu, který zemřel náhle ve věku 

nedožitých 73 let. 

František Merta získával své první jezdecké dovednosti na jízdárně v Kolíně. A 

později začal jezdit rovinové a překážkové dostihy. Jeho oblíbeným koněm byl 

Nořík, se kterým často vyhrával na různých závodištích. Ostatně s tímto 

polokrevným koněm zvítězil i ve svém předposledním absolvovaném cvalovém 

dostihu, 30. srpna 1970 v pražské Steeplechase Radhoště na 3800 metrů. Není bez zajímavosti, že Nořík běhal ještě 

několik sezón, ale už poté nikdy nezvítězil. 

V roce 1972 František Merta okusil poprvé klusácký dostih v sulce Divocha na závodišti v Mimoni. Nedlouho poté 

absolvoval kurz trenérů v Boskovicích a od sezóny 1974 začal působit v dvojroli klusáckého trenéra a jezdce.  O rok 

později zaznamenal již své první jezdecké a trenérské vítězství – stalo se tak v sulce osmiletého Maxe v majetku 

Státního statku Čáslav na závodišti v Mimoni. V roce 1979 začal pracovat pro JZD Družba Suchdol, což znamenalo 

jeho nejúspěšnější éru v klusáckém sportu.  Nedílnou součástí jeho působení byl také chov klusáka. Známými 

chovnými matkami suchdolského stáda byly Kréta, Polka, Norma, Štučka a Telia. Z Polky byli na dráze úspěšní 

například Patos a Penalta, z Krety zase Krab. 

Po sametové revoluci se panu Mertovi podařilo zdejší dostihovou stáj a chov převzít do svých rukou a začal 

fungovat jako soukromý podnikatel – tak vznikla Stáj Framer. Tehdy působil v Dobřeni u Suchdola. V roce 2004 

začala poslední etapa aktivní činnosti Františka Merty v klusáckém sportu, kdy odešel do Zbraslavic. Podařilo se mu 

získat pro klusáky jako majitele Milana Červinku (stáj Truckdílna Zbraslavice), který mu hodně pomáhal i v areálu 

tréninkového střediska, a také tehdy začínajícího cvalového majitele JUDr. Jiřího Charváta. Současnému 

prezidentovi Jockey Clubu a jednomu z nejvýznamnějších cvalových majitelů u nás trénoval František Merta dva 

koně – Sagitt Skala a Sirius Skala. Přibližně před třemi lety musel z ekonomických důvodů svoji aktivní činnost 

v českém klusáckém sportu ukončit. 

Jedním z jeho blízkých přátel byl amatérský jezdec a majitel Petr Pichl, který s ním spolupracoval od roku 1983 a 

strávil s ním mnoho času: „Franta byl rovný chlap a dobrý kamarád, nebyl s ním problém. Uměl koně dobře připravit 

a přijezdit, byl proto schopný dávat koně do dostihů začátečníkům. Byl to takový táta všech. Jezdili u něho Jan 

Laška, Andrle, Jiří Šindler a oba jeho synové Jirka a Zbyněk, Tomáš Kašpar, oba Kolářové, v poslední době Katka 

Martínková. Často také obesílal svými koňmi učňovské dostihy, říkalo se mu učňovský král.“ Dodejme, že František 

Merta byl ženatý a vychoval tři syny. Velký zájem o klusáky měl syn David, ale bohužel nemoc mu znemožnila se jim 

více věnovat. 

Čest jeho památce. 

 

 

 

 



14:30   Cena Flash One – Cena FVE EMI Energy                                            4 

Čestnou cenu vítězům dostihu předá slečna Alexandra Hrušková.                                                              SVĚTLE MODRÁ 

20000 Kč (9000 – 5000 – 4000 – 2000)  

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 35000 Kč,  1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5 

 
U koně č. 5 NORDSTURM (D) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

Gotika je v klusu a výkonech spolehlivá a po sérii tří druhých míst by měla tentokrát již zinkasovat 

vítězství. Jejími největšími konkurenty by měli být po více než dvouměsíční přestávce se vracející Jos a 

Aladin Fab. Pokud ale naváže na zlepšení z minulého startu, může hodně vysoko zamířit i Lucky Money. 

Jeho stájový kolega Nordsturm vyhlíží v této společnosti nejméně ambiciózně. 

Náš tip: č. 3 GOTIKA (RU) - č. 4 LUCKY MONEY (D) – č. 1 JOS (D)  

 

 



 

Flash One 

Líbivý a elegantní hnědák Flash One se narodil v roce 2003 dne 30. dubna. Jeho otec Defiant One byl do 
České republiky dovezen přes Švédsko z USA a Flash One je jedním z jeho nejvýkonnějších potomků u nás. 
Svou dostihovou kariéru odstartoval již ve dvou letech a startoval celkem v 58 dostizích, v nichž 8x zvítězil 
a 31x se umístil na dotovaných příčkách. Dosáhl osobního rekordu 1:17,0 a na svém kontě má 292.296 Kč. 
Flash One reprezentoval stáj DJ Auto Nymburk a svým majitelům udělal velkou radost.  
K jeho největším úspěchům totiž patří vítězství ve Slovenském derby v roce 2007 a vavřínový věnec s 
modrou stuhou ovládl stylem start – cíl ve výborném km čase 1:22,1. Z ročníkových zkoušek uspěl dále 
druhým místem v Kritériu tříletých, na 4. místě dokončil v Letní ceně čtyřletých. České derby se mu moc 
nepovedlo, ale neúspěch si vynahradil v Breeder`s Crownu čtyřletých, kde bodoval druhým místem za 
Oceanem Al. Rovněž Flash One byl příslušníkem výkonnostně i početně velmi silného ročníku a prosadit 
se v něm nebylo zrovna snadné. Přesto ale zvítězil ve Slovenském klusáckém derby a jeho jméno bude 
zapsáno v tabulce vítězů navždy. V jeho sulce seděl v počátcích dostihové kariéry Tomáš Voříšek, od 
poloviny třetího roku pak Jindřich Klaubenschalk.  
V současné době si užívá Flash One odpočinku ve výbězích domovské stáje Trot Centre Alet.  

Dnes se Flash One po dlouhé době opět představí divákům na dostihové dráze, nikoliv však jako přímý 
účastník dostihů, ale v roli vedoucího koně při parádě čtvrtého, pátého a šestého dostihu dne, kdy do 
jeho sulky vedle Jindřicha Klaubenschalka usedne jeden z dnešních patronů – pan František Pospíšil. 
(čem) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

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. 

 
 



 15:00   Cena Františka Pospíšila                                                                      5 

 Čestnou cenu vítězům dostihu předá pan František Pospíšil.                                                                           ČERVENÁ 

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

 Pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6 

 
Po dvou měsících přijede do Prahy vítěz posledních dvou dostihů Zlatého okruhu v Bravanticích Busby 

Cartouche, který má velké šance zvítězit potřetí za sebou. Na střední trati není úplně silný v kramflecích 

Sir Viking, a tak největší soupeře Busbyho vidíme rovněž v posledních dvou startech neporaženém Bobu 

Harleyovi a Nucleare ORS, kterému se na zdejší dráze daří více než v Ostravě. Peter Pan a Ocean Al 

vycházejí spíše vzadu. 

Náš tip: č. 3 BUSBY CARTOUCHE (NL) – č. 2 BOB HARLEY (NL) – č. 5 NUCLEARE ORS (I) 
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 Čestnou cenu vítězům dostihu předá pan František Pospíšil.                                                                                 STŘÍBRNÁ 

 30000 Kč (13500 - 7000 - 6000 - 3000) 

 Pro 3leté klusáky bez omezení, 1670 m, autostart, zápisné 1500 Kč, přihlášek: 5 

 
Ozdobou startovního pole hlavního dostihu určeného tříletým koním je účast Beautiful Yankee, která je 

rychlá jako vítr a neměla by v dostihu nalézt rovnocenného soupeře. Zlepšení v posledních dvou startech 

předvedla Pas Sans Toi, která by v této formě měla získat stříbro. Třetí místo je otevřenou záležitostí mezi 

nespolehlivými Ben Hurrym a Best Winnerem, a naopak v posledních startech již nechybující Bikalou. 

Náš tip: č. 5 BEAUTIFUL YANKEE (RU) – č. 4 PAS SANS TOI – č. 1 BEST WINNER (F) 
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 Čestnou cenu vítězům dostihu předá paní Ivana Šindelářová.                                                                     TMAVĚ MODRÁ 

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

 Handicap 2 – 27,5 pro 4leté a starší klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8 

 

 

 



  U koní č. 6 USTANG DU MOULIN (F) a č. 7 VIKING CUB žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu. 

O účast v handicapu méně výkonných koní byl ze strany majitelů a trenérů velký zájem a tak se nakonec sešel 

pěkně obsazený dostih. V něm je nesnadné najít většího favorita. Kvalitní kilometrová tempa mají na svém kontě 

No-Shpa a poprvé pod novým majitelem startující Treviso, který podává lepší výkony právě na krátké trati. Tipem 

pro odvážné sázející je Viking Cub, kterého minule o třetí místo připravila cvalová chyba těsně před cílem. Vepředu 

čekáme i Gilli a Elisabeth. Coca, Ustang du Moulin a Jasan Teč budou čekat na zaváhání soupeřů.  

Náš tip: č. 4 NO-SHPA (RU) – č. 5 TREVISO  - č. 2 GILLI 

_____________________________________________________________________________________________ 

Ivana Šindelářová 

Východočeská rodačka Ivana Šindelářová - jezdkyně, trenérka, chovatelka klusáků a 

také jediná dáma, která se v novodobé klusácké historii dokázala prosadit mezi 

muži jako vítězka Českého klusáckého derby, a to hned v jeho prvním vydání v roce 

1993 s klisnou tlumačovského chovu Roxy. Ivu Šindelářovou dnes vítáme v Chuchli 

a jsme rádi, že ji můžeme představit jako naši dnešní patronku.  

Jak jsi Ivo s koňmi vůbec a pak s klusáky začínala? 

Jako malá holka jsem se s kamarádkou zašla podívat do Jezdeckého oddílu Lázně 

Bohdaneč, kde jsem se také po pár letech dostala do sulky. Poprvé jsme v sulce 

seděla v práci za Vostokem a moc se mi to líbilo, tak jsem u klusáků zůstala. 

Kdybys měla zavzpomínat, který z klusáků byl tvým osudovým koněm? 

Bylo jich víc, je to těžké říct. První dostihové krůčky jsem v roce 1988 prožila s Rogerem. Ten rok z toho byla hned 4 

vítězství. Roger závodil za Jezdecký oddíl Lázně Bohdaneč, kterého jsem byla členem. Po koupi oddílu stájí Callisto 

Wood za ní ještě chvíli závodil, kam zmizel, to však netuším. 

A co další osudový kůň Roxy a Tvoje vzpomínky na derby v roce 1993? 

Tenkrát to pro mě v ten okamžik nic moc neznamenalo, prostě vyhraný dostih. Vůbec mě to nerozhodilo. To, že 

jsem vyhrála derby, mě došlo až později. 

Káču (Roxy) jsem koupila jako ročka z Tlumačova.  Líbil se mi její původ už na papíře, nebyla sice velká, ale nebyla 

drahá a byla mi sympatická na první pohled. Od malička to byla velká osobnost. Zapřahala jsem si jí a učila sama, 

což se mi myslím povedlo (pozn. autora: Nejspíš ano, když jsi s ní vyhrála derby ). Sama o sobě byla pracovitá, 

nedělala chyby a velmi dobře se jezdila, kromě zahřívání, kde za to uměla vzít. 

 

 



Jako chovatelka ses taky neztratila? Na první pokus se ti podařilo odchovat jednoho z nejlepších klusáků českého 

chovu Gastona, který byl schopen ve své době konkurovat také importům. 

Gaston byl vlastně náhoda. Narodil se jen díky tomu, že se jeho máma zranila a bylo jasné, že už běhat nebude. Tak 

jsem jí připustila. Gaston byl vůbec mým prvním hříbětem. Byl to rozmazlený divous, ke kterému měli v jednu dobu 

zákaz chodit pomocnice ze stáje, aby jim neublížil a já do jeho boxu chodila s lopatou a holínkou, abych ho neměla 

na zádech. Bylo s ním od začátku dost práce, kromě temperamentu měl i problémy s klouby. Svými výsledky mi 

však čas a peníze, které jsem do něj investovala, vrátil. Odběhal 179 dostihů, ze kterých 32 vyhrál a 107krát se 

umístil. 

Je ještě nějaký klusák, který by stál za zmínku? 

Určitě je to Harun. Dostala jsem ho jako odstávče, který byl přívažkem k plnokrevné kobyle. V dostizích jsme sice 

díru do světa neudělali, ale už máme na krku pár hezkých umístění z westernových hobby závodů. 

Klusácký dostihový sport jsi opustila v roce 2008. Nechybí ti někdy závodění a atmosféra kolem dostihů a neláká 

tě opět začít? 

Když tak přemýšlím, ani ne. Už mě to neláká. Kdybych s tím dnes měla začínat, nešla bych do toho. Dnes je to jiné a 

já začínala v úplně jiné době. Na trénink už ani nemám podmínky, místo dráhy je velká pastvina, kde se mi 

spokojeně pase šest vlastních koní, včetně důchodců Roxy a Gastona. 

 

Co říkáš na dění okolo klusáků dnes? 

Dnešní situace mě mrzí. Jak se hádají a nedokážou se shodnout. Klusácká obec není tak početná a zbytečně se ještě 

tříští. 

 

 
                                                  Roger 

 

 

                                                

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                          Harun 

 

 

                                                    Roxy 
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 20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)                                                                                                  SVĚTLE ZELENÁ 

 Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 70000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7 

 
 U koně č. 6 VIKING CROWN (F) a č. 7 VERRARIE (F) žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu. 



 

Tip k 8. dostihu: 

B Vijfendertig si o minulém mítinku značně vylepšila svůj osobní kilometrový výkon a budí dojem, že má 

dostatek sil i na střední trati naběhat metry navíc, proto by nepřekvapilo její další vítězství. Na trati 2180 

metrů je v této společnosti vždy potřeba počítat s Premium Editionem a do boje o přední místa by měly 

zasáhnout i tochovické reprezentantky Gliptika a Rapida, stejně jako spíše mílové tratě preferující Onward 

Iceberg. Viking Crown a Verrarie se zatím příliš nedokážou vyvarovat cvalových chyb.   

Náš tip: č. 4 B VIJFENDERTIG (NL) – č. 3 PREMIUM EDITION (I) – č. 5 ONWARD ICEBERG 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Delegační listina na sobotu 19. července 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 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

TERMÍNOVÁ LISTINA 2014 – Velká Chuchle 

dost.den datum   

1  sobota 26.4.  Pražský okruh 1 - Cena Poljany, 1670m 

2  čtvrtek 8.5.  Cena Fidji Sund, 3+ klisny, 1670m 

3  sobota 24.5.  PO2 - Memoriál Václava Dohalského, 2180m 

4  neděle 15.6.  Kritérium čtyřletých, 1670m 

5  sobota 5.7.  PO3 - Velká cena Prahy, 1670m 

6  sobota 19.7.  Kritérium tříletých, 1670m 

7  neděle 10.8.  Cena Českého klusáckého spolku, 4letí, 2180m 

8  neděle 24.8.  PO4 - Cena Primátora hl. m. Prahy, 2180m 

9  pondělí 15.9.  Modrá stuha hl. m. Prahy, 3letí, 2180m 

10  sobota 27.9.  PO5 - Memoriál Miroslava Grégra, 2715m 

11  sobota 11.10.  Kritérium dvouletých, 1670m 

12  úterý 28.10.  Cena předsedy Českého klusáckého spolku, 1670m, handicap 

 

 

 



FRANTIŠEK MERTA 

 
    Vítězství s Noříkem ve Velké Chuchli – tribunní skok                                             Patos – rok 1989 

 

 
Vítězství s Baskem v Lysé nad Labem 

 

 
                                              Šarm                                                                                               Harem Skal 
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