Bogdanka (F) – am. Michaela Zemanová

Regent – Mykola Volf

Gilli – Ivan Coufal

Easypeasy Rhythm (NL) – am. Alle Loman

Gotika (RU) – Marina Volf

Onward Iceberg – am. Martin Vlasák

Busby Cartouche (NL) – Jaromír Kotásek

Legendární hokejista František Pospíšil dekoroval vítěze dostihů a jezdil v sulce
Talentovaná klisna Beautiful Yankee mezi tříletými klusáky opět dokumentovala svou sílu
*Kritérium tříletých – Cenu Magistrátu hl. m. Prahy podle očekávání ovládla Beautiful Yankee s Mykolou Volfem *
Skvělého Busbyho Cartouche a Jaromíra Kotáska nezastavila na cestě k vítězství v jedničkách ani cvalová chyba *
Osmiletý Regent triumfoval letos již potřetí a tentokrát v novém osobním rekordu a jednom z nejrychlejších časů
letošní sezóny – 1:15,9 * Také ve druhém handicapovém dostihu se běželo rychle – vítězná Gilli se poprvé v životě
dostala pod hranici 1:18,0 * Závěrečný dostih mítinku nečekaně opanoval Onward Iceberg * Marina Volf, Martin
Vlasák a Michaela Zemanová zvítězili po třech letech * Čtyři trenérská a dvě jezdecká vítězství Mykoly Volfa
19. července jsme opět mohli přivítat na dostihovém dni velké osobnosti. Sedmdesát let by určitě nikdo nehádal
legendárnímu kapitánu československé hokejové reprezentace Františku Pospíšilovi, který se stal ochotně hlavním
patronem dostihového dne. Příjemný pán s výbornou kondicí nejenže dekoroval vítěze obou hlavních dostihů, ale
stal se i součástí slavnostního ceremoniálu před dostihem. Seděl totiž ve dvojsulce řízené Jindřichem
Klaubenschalkem a tažené vítězem Slovenského derby Flash Onem, která zaváděla účastníky hlavních dostihů na
slavnostní přehlídku před startem. Dalším patronem vydařeného dostihového dne byla Ivana Šindelářová. Tedy žena,
která je stále jedinou vítězkou tuzemského klusáckého derby.
Hlavní jízdy, Kritéria tříletých – Ceny Magistrátu hl. m. Prahy, se bohužel pro úraz na noze nemohla zúčastnit Pas
Sans Toi a tak se zkouška pro klusáky narozené v roce 2011 odehrála jen v kvartetu účastníků. Mezi nimi byla
pochopitelně topfavoritkou Beautiful Yankee vedená svým trenérem Mykolou Volfem. Diktování tempa dostihu se
chopil v úvodní části dostihu Ben Hurry, ale při vybíhání z prvního oblouku se již dostala do čela favoritka dostihu. O
vítězství hvězdné reprezentantky stáje Sochor spol. s r.o. tak bylo rozhodnuto, i když se jí na začátku cílové roviny
pokoušel stíhat Ben Hurry. Jeho snaha ale skončila cvalovou chybou. Druhé místo, 16 délek za vítězkou, tak brala
v novém osobním rekordu Bikala, a třetí a zároveň poslední peníze získal Best Winner. Beautiful Yankee stačilo
vyklusat k vítězství tempo 1:17,7, tedy o dvě sekundy pomalejší, než je její rekord.

Velmi zajímavou podívanou slibovala být Cena Františka Pospíšila určená elitě klusáků. Velkým favoritem dostihu byl
po dvouměsíční přestávce opět v Praze startující Busby Cartouche stáje S.Gloria, který ale připravil všem šok cváláním
v prvním oblouku. Naštěstí se Jaromíru Kotáskovi podařilo včas ho převést do klusu a zahájit stíhací jízdu za uniklými
soupeři. Na čele dostihu se již od začátku usadil Bob Harley následovaný Sirem Vikingem, kteří záhy utíkali třetímu
Ocean Alovi o několik délek. Kolo před cílem již klusal Busby Cartouche vedle třetího Ocean Ala. Před posledním
obloukem zdánlivě opustily síly Sir Vikinga a bylo zřejmé, že se schyluje k opakování Českého derby z předloňské
sezóny, tedy k souboji Bob Harley – Busby Cartouche. Ryzák měl v oblouku stále ještě navrch, ale Busby Cartouche
v cílové rovině měl dokonce ještě síly na jeho více než dvoudélkové předstižení. Sir Viking se v cílové rovině znovu
vzchopil a nakonec o čtvrt délky odsunul Ocean Ala na čtvrté místo. Škoda pozdního útoku dlouho posledního
Nucleare ORS, který v cílové rovině doslova letěl, ale čtvrté místo mu uniklo o hlavu. Busby Cartouche při svém 22.
vítězství vyklusal dobré tempo 1:16,6 na střední trati.
To ale nebyl nejrychlejší dostih dne. Ten se překvapivě zrodil v handicapu pro lepší třídu klusáků, Vzpomínce na
Františka Mertu. V dostihu se postaral o svižné tempo Jindřich Klaubenschalk s Mikeilou Alet, kterým sekundoval
Aadje Boer. Na třetím místě ve druhé stopě klusal po celý dostih s pěti až šestidélkovým odstupem favorizovaný
Regent stáje Veronika, který ve svých osmi letech prožívá svou nejúspěšnější sezónu. V polovině cílové roviny se
dostal do vedení Aadje Boer, ale tochovický zástupce předvedl raketový závěr a nakonec o délku triumfoval. Pěkný
finiš ukázala také Ifetayo, která doběhla délku za druhým v cíli a porazila stájovou kolegyni Mikeilu Alet. Vítězný
Regent si pod vedením Mykoly Volfa téměř o sekundu vylepšil osobní rekord. Jeho kilometrové tempo 1:15,9 patří
k nejrychlejším časům letošní sezóny v Praze.

Nečekané, ale zasloužené vítězství se zrodilo v závěrečné Ceně MANGOLD Finance. Favoritka B Vijfendertig totiž
zacválala na startu a ztratila cenné metry na většinu soupeřů. Leaderem první části dostihu se stala Rapida, ale již po
půl kole ji na čele vystřídal Onward Iceberg s am. Martinem Vlasákem, který tak již v této fázi nečekaně rozhodl
dostih pro sebe. V cílové rovině na něho sice útočila Rapida, ale reprezentant Stall Iceberg vedený svým majitelem
nakonec o půldruhé délky zvítězil na střední trati, která není jeho úplnou parketou. Půl délky dělilo od druhého místa
B Vijfendertig, která po celý dostih doháněla vstupní ztrátu.
Velmi dobrou úroveň měl i druhý handicapový dostih, Cena Ivany Šindelářové – Cena Relay 2. Nejpočetnější
obsazený chod mítinku rozeběhla Elisabeth, kterou půl kola před cílem vystřídal na čele Treviso premiérově vedený
am. Štichovou. K němu se ale záhy přidala do dvojice favoritka No-Shpa a zrychlovala také Gilli. V cílové rovině
ubývaly síly Trevisovi a zdálo se, že se sázkové prognózy potvrdí, ale nakonec favoritce vypálila rybník Gilli Stáje
Květná s Ivanem Coufalem, která si v šesti letech dokázala vylepšit osobní maximum na 1:17,9. A není bez
zajímavosti, že se vůbec poprvé v kariéře dostala pod hranici tempa 1:20,0. Třetí místo brala rovněž nečekaně Coca,
která si také vylepšila významně rekord. Skvělý finiš měl čtvrtý Viking Cub, který byl ještě na začátku cílové roviny
poslední.
Jedním z favoritů, který úspěšně splnil svou misi, byla v předchozích startech třikrát druhá Gotika reprezentující
dostihové barvy stáje Sochor spol. s r.o. V Ceně Flash One – Ceně FVE EMI Energy zvolila její jezdkyně Marina Volf
hned po startu tempo, které vrance vyhovovalo, a diktovala tempo čtyřem soupeřům. V posledním oblouku se zdálo,
že by ji mohl ohrozit Jos, ale ten vzápětí zacválal a klisna tak získala pohodlné šestidélkové vítězství nad Lucky
Moneyem, který rovněž přešel dostih bez chyby. Třetí peníze bral Nordsturm, který již ale sledoval výkony
úspěšnějších soupeřů s uctivým odstupem.
Dobrou úroveň měly také obě zkoušky mladých klusáků, ve kterých se hned několik koní dostalo pod hranici tempa
1:20,0. V Ceně Sportbaru Střecha Chodov se diktování tempa chopila u bariéry jdoucí V.I.P. Alet, ke které se záhy do
dvojice přidala Bogdanka. S několikadélkovým odstupem sledoval klisny favorit Chuck Norris. V poslední třetině
cílové roviny se dostala do vedení ryzka Bogdanka stáje Mishano.com a pod vedením am. Michaely Zemanové získala
první životní vítězství. Chuck Norris, který finišoval, procválal cílem a druhé místo tak zůstalo V.I.P. Alet. Třetí doklusal
s odstupem Ofarim Venus. Vítězka vyklusala kilometrové tempo 1:19,2.
Syn Muscles Yankee Easypeasy Rhythm už ukázal svůj velký talent, ale také svou klusovou nespolehlivost. V Ceně
Relay 1 byl vysokým favoritem dostihu, ale chyboval krátce po startu. Vedení se ujal Odds Eagle Iceberg, kterého po
půl kole vystřídal na čele Everlasting Boko. Na protilehlé rovině se drala dopředu Dorothy King a svou ztrátu také
likvidoval Easypeasy Rhythm. V posledním oblouku měla stále navrch klisna, ale v cílové rovině o délku triumfoval
reprezentant stáje Euro-Koberce spol. s r.o. Easypeasy Rhythm v novém osobním rekordu 1:19,7. Ten si vylepšila i
druhá Dorothy King, za kterou doběhl třetí Everlasting Boko s velkým odstupem.

Dostihové odpoledne bylo velmi úspěšné pro tochovické tréninkové středisko. Trenér Mykola Volf si totiž do
trenérského žebříčku připsal čtyři prvenství. A stal se také jediným jezdcem, který dokázal vyhrát dvakrát.
Výsledky dostihů a videa najdete na www.ceklus.cz. (zem)

PRAŽSKÉ ŠAMPIONÁTY V POLOČASE
Trenéři dle zisku
Volf Mykola
Klaubenschalk Jindřich
Kalčík Michal
Loman Alle J.M.
Coufal Ivan
Dobrovolný Jaroslav
Škobis Zdeněk
Štípa Ladislav
Svoboda Jiří
Kotásek Jaromír

Jezdci dle vítězství
Mykola Volf
Zdeněk Škobis
Elena Volf
Ivan Coufal
Michal Kalčík
Monika Kalčíková
Zuzana Švolbová
Jaromír Kotásek
Jiří Svoboda
David Dobrovolný

St.

I.
68
56
69
25
15
12
9
10
4
4

St.

Amatéři dle vítězství
am. Alle J.M. Loman
am. Michaela Zemanová
am. Bedřich Novák
am. Martin Vlasák
am. Alena Tvrzová
am. Josef Hovorka

Majitelé dle zisku
Sochor spol. s r.o.
FVE-Relay-JO Levín
Trot Centre Alet
Stáj EURO-KOBERCE spol. s r.o.
Stáj Viktoria
Stáj Květná
Stáj Skree
Veronika
Stall Iceberg
MISHANO.COM

II.
15
6
7
9
4
2
3
1
1
1

I.
32
22
22
15
39
26
3
4
4
4

III.
16
10
6
3
5
2
1
1
1
1

II.
9
6
5
4
4
2
1
1
1
1

St.
21
6
7
8
10
10

St.
46
67
45
25
23
15
12
5
10
9

III.
7
3
5
5
3
3
0
1
1
0

I.

IV.
11
10
6
4
4
4
0
2
0
1

IV.
2
4
6
4
4
2
1
1
0
1

II.
2
1
1
1
2
2

I.
11
7
3
9
6
4
2
3
1
1

II.
12
6
9
3
3
5
2
1
1
1

IV.
3
1
0
2
4
3

III.
9
5
7
4
4
4
4
1
2
1

3
10
12
2
2
1
1
1
0
0

Zisk
261 960
160 020
153 780
109 780
68 360
48 000
31 900
24 320
23 100
19 500

1
4
2
2
4
7
0
0
0
1

Zisk
134 540
88 900
81 340
68 360
82 760
64 120
7 500
19 500
23 100
17 900

V.
7
0
4
0
9
5
0
0
2
0

III.

9
1
1
1
1
1

V.
14
6
15
2
0
1
0
2
2
0

V.
1
1
0
2
3
2

1
0
1
1
0
0

IV.

V.

7
15
6
2
0
0
1
0
2
3

3
11
7
2
5
2
1
0
1
0

Zisk
99 600
15 280
13 600
24 320
43 500
25 960

Zisk
193 520
150 260
111 200
109 780
88 900
68 360
48 000
35 000
24 320
18 880

Hokejista v sulce

Minulý dostihový den byl pro náš sport čímsi výjimečný. Měli jsme totiž
možnost přivítat ve Velké Chuchli jako našeho patrona velikána československé
hokejové scény – Františka Pospíšila. Ve svém oboru byl stoprocentní
profesionál a nám jako divákům připravoval svou hrou dokonalé zážitky a pocit
národní hrdosti po vítězných zápasech. My jsme si pro něj na oplátku připravili
zážitek trochu jiného charakteru, abychom mu ukázali, o čem jsou dostihy
přímo v reálu. Jeho koňským partnerem byl vítěz Slovenského derby Flash One,
s nímž absolvoval nejen slavnostní parádu, ale vyzkoušel si také rychlost
dostihové dráhy.

Už jste někdy byl na dostizích nebo jste tu poprvé?
V Chuchli jsem dnes poprvé. S koňmi jako takovými už jsem do styku přišel, ale ne na dostizích. Moje matka pochází z
Chyňavy a já jsem tam prožíval prázdniny. Rodiče pomáhali na statku a tam samozřejmě koně byli také. Ale takhle
„naživo“ jsem se s nimi setkal poprvé.

A jak se Vám zde líbilo?
Dostihy se mi líbí moc, do toho se člověk nechá vtáhnout snadno, je to jako droga. Koně jsou úžasní, jak jsem je
poznal. My chodíme s Pepou Kotoučem na fotbal a na koně také přijde řeč, on je do toho hodně zapálený. A já už teď
vím proč. Když jsme jeli sem, projížděli jsme Slivencem a on úplně ožil, protože tam měl dřív koně, to se hned pozná.
Můžu Vám říct, že to je teda něco.

Seděl jste v sulce dostihového klusáka a zkusil si dostihovou rychlost. Nebál jste se?
No jo, bál.

Jak hokej, tak i dostihy jsou svým způsobem adrenalinové sporty. V čem jsou stejné nebo čím se podle Vás liší?
No, kdo má rád koně, dělá tu práci od začátku – krmí je, stará se o ně a dělá všechno, co k tomu patří, je to láska na
celý život. Úspěch je pak jasný. Hokej je kolektivní sport, jsou tam dříči, ale taky ti druzí, někdo to táhne a někdo se
jen veze.

Jak jste vlastně přišel na to, že budete hrát zrovna hokej?
Ten impuls k tomu vlastně dala máma. Byli jsme moc hyperaktivní a tak nás máma jednou přihlásila do hokejového
oddílu. Měl jsem štěstí na trenéry, můj první trenér byl Jiří Springel, on žil sám jen s matkou a měl čas se nám
věnovat. Já jsem se snažil, chodil poctivě trénovat a mělo to tu výhodu, že mi všechno půjčoval, myslím vybavení. To
víte, tehdy nic nebylo. V učení už nebylo cesty zpátky. V sedmnácti letech jsem začal hrát za první mužstvo a bylo to.
My jsme tady docela hokejový kraj. Kousek od nás je Felbabka, to je taková hokejová vesnice (také měli ve znaku
javorový list). Z nedaleké Unhoště pocházejí hráči, co hráli ligu a hráli dobře!
Když se dívám tady na tu fotografii, co máte na titulní stránce, tak musím připomenout Oldu Machače. V roce 1966
jsme byli na soustředění a trenér nás tam dal dohromady, od té doby jsme spolu hráli jako pravá dvojka, sedlo nám
to. Tenkrát to bylo úplně o něčem jiném, na prvním místě byl sport a pak až někde peníze. Důležitý byl výsledek.
Dneska je to bohužel naopak.

Sport už jste pověsil na hřebík, čemu se věnujete dnes?
Věnuji se zahradě a včelám, prakticky od roku 1993, kdy jsem se vrátil z Japonska. Prostě sázím a sklízím brambory a
včelařím. Máme velkou zahradu, asi 2300 metrů, 50 stromů a 8 včelstev. Ročně stáčím kolem čtyř metráků medu.
Znáte včelařské pořekadlo? „Chceš-li být šťastný 1 den – opij se, chceš-li být šťastný celý rok – ožeň se, chceš-li být
šťastný celý život – začni včelařit! Něco na tom je. (čem)

_____________________________________________________________________________________________

13:15

Zkušební start

STARTOVNÍ ČÍSLA: stejná jako v dostihu, zápisné: 300 Kč, počet přihlášek: 2

MEGAN KEMP (S) – Mykola Volf
PEREPELKA – Elena Volf

14:00

Cena Relay 1

1

20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
BÍLÁ
Pro 2leté bez omezení a starší klusáky se ziskem do 5000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6

U koně č. 5 ELODIE VENUS (A) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.
Dostih začínajících koní má ve svém startovním poli rovněž dvouletého klusáka. Dcera výborné Pettite Privée
Perepelka podala při svém debutu i přes cvalovou chybu nadějný výkon a také tentokrát může být na stupni vítězů.
Velmi zajímavým koněm na startovní listině je rodokmenově atraktivní Megan Kemp, která byla v tréninku u Tima
Nurmose, finského trenéra působícího ve Švédsku. V Tochovicích je od konce května a dnes zažije svůj dostihový
křest. Z trojice koní z Levína by neměla minout dotovaná místa Kevina Kuranyiho a Patrona Titana, kteří v posledních
startech předvedli zlepšení. Potrápit je ale může zatím jen dvakrát startující Alet Conch, zvláště pokud absolvuje
dostih čistě. Elodie Venus vypadá nejméně ambiciózně.
Náš tip: č. 1 MEGAN KEMP (S) - č. 3 PEREPELKA – č. 4 KEVIN KURANYI (D)

14:30

Cena MANGOLD Finance

20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6

2
ŽLUTÁ

Další mladí klusáci změří síly v dostihu již zkušenějších koní. Tipovat vítěze je v něm nesnadné, protože řada
z účastníků již dokázala předvést svůj velký potenciál, ale zároveň i nespolehlivost v klusu. To platí v největší míře o již
dvojnásobném vítězi Easypeasy Rhythm, který svůj minulý dostih dokázal vyhrát i po cvalovém zaváhání v úvodní
části dostihu. Nespolehliví zatím jsou také Chuck Norris, Bogdanka a Best Winner, tedy koně s podobnou výkonností.
Naopak zatím vždy absolvovaly dostih čistě Dorothy King a Euforia, které se tak mohou při zaváhání svých soupeřů
dostat hodně vysoko.
Náš tip: č. 3 EASYPEASY RHYTHM (NL) - č. 1 CHUCK NORRIS (D) – č. 4 BOGDANKA (F)

15:00

Cena Valorona – Cena Relay 2

3

Čestnou cenu vítězům dostihu předá pan Josef Koštíř.
SVĚTLE MODRÁ
20000 Kč (9000 – 5000 – 4000 – 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 400000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5

Dostih obsazený minimálním počtem startujících koní přesto slibuje velmi zajímavou podívanou. Na pražské
dráze letos neporažený Unzen, který své čtvrté letošní vítězství přidal před dvěma týdny v Bravanticích,
změří síly s letos třikrát vítězným Regentem, který má životní formu. A zvědavi budeme i na první
představení ukrajinského rodáka Paragrafa, který běhal ve svém rodišti jedničkové dostihy a v sezóně 2010
byl pátý v Ukrajinském derby. Závodiště v Kyjevě je ale na opačnou ruku než zdejší dráha. Uvea Star se vrací
na dráhu po dvouměsíční přestávce po lehčím zranění. Uka Helena by neměla na stupně vítězů proniknout.
Náš tip: č. 2 UNZEN (F) - č. 1 REGENT - č. 5 PARAGRAF (RU)

VALORON
Ryzák Valoron se narodil v roce 1982 v JZD Kostomlaty. Byl
prvorozeným potomkem úspěšné Vatagy a jeho otcem byl
plemeník Kapers. Na dráze se poprvé objevil jako tříletý a běhal
za velmi úspěšnou stáj JZD Lysá n. L. (později ZD Lysá – Karlov)
do svých devíti let. Pod vedením trenéra Václava Dohalského
absolvoval na dráze 112 startů, ze kterých 20 vyhrál a 64x se
umístil na tabuli. Valoron patřil ke špičkovým klusákům a jeho
stálým jezdcem byl Josef Koštíř. Společně zvítězili dvakrát
v Ceně Flinta a dále triumfovali i v dalších standardních dostizích
- Ceně Tillherra a Středoevropské ceně. Valoronovým osobním
rekordem byl výkon 1:17,4 ze sezóny 1987, kdy zvítězil v první
rozjížďce Preis von Berlin – Haupstadt der DDR v Karlshorstu.
Tento kilometrový čas znamenal tehdy i absolutní český rekord.
Valoron byl po skončení dostihové kariéry dlouho k vidění ve Výcvikovém středisku České zemědělské
univerzity v Praze – Suchdole. Jeho dlouholetá vedoucí Ing. Lucie Starostová nám o něm prozradila:
„Kupovali jsme ho spolu s dalším známým klusákem Apašem od Státního statku Benešov, kde tahali kočár.
Valoron už byl tehdy valach, Apaše jsme museli kastrovat. Na obou jsme jezdili, a Apaše jsme po čase
prodali na westernový ranč do Svojetic. Valoron byl u nás hodně dlouho. Neměl rád koně, ale lidi miloval.
Byl nejhodnějším ze všech koní, které jsme tu kdy měli, z něho nikdo nespadl. Byl to hodně poctivý klusák,
nechtěl cválat, i když po čase se nám to také podařilo. A jak se říká, že klusáci dobře skáčou, tak u Valorona
to neplatilo, on skákat vůbec nechtěl. Jinak to byl moc líbivý kůň, tmavý ryzák s lysinou a třema bílýma
nohama.“
A jaká byla poslední etapa Valoronova života? „Prodali jsme ho mému kamarádovi Milanu Denemarkovi
z Doubku u Říčan. Měl se tam moc dobře, měl pěkný výběh, chodil do lesa. Dožil se 29 let.“ (zem)

Valoron vítězí v Karlshorstu

15:30

Cena Josefa Koštíře

Čestnou cenu vítězům dostihu předá pan Josef Koštíř.
20000 Kč (9000 – 5000 – 4000 – 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 600000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5

4
ČERVENÁ

I tento dostih by měl být v malém počtu startujících lahůdkou. Sir Viking, který se vrací na svou
nejoblíbenější trať, podal minule v Ostravě skvělý výkon i na dlouhé trati a zdá se, že je ve výborné formě.
Bob Harley, kterému nedělá problém žádná délka dráhy, by měl být hodně vážným soupeřem. Velmi
zajímavé bude srovnání těchto zástupců naší špičky s vítězem Ukrajinského derby a dalších klasických a
ročníkových dostihů Gromobojem. Ten v posledních čtyřech startech neprohrál a je nově v tréninku
Vjačeslava Šamšurina. Rudy Pierre a Karel CZ by se měli utkat o poslední honorář.
Náš tip: č. 4 SIR VIKING (A) - č. 5 BOB HARLEY (NL) – č. 1 GROMOBOJ (UA)

Další zastávka v Polabí – Josef Koštíř

Putovat vzpomínkami polabskými základnami a opomenout další ze
stěžejních osobností stáje Lysá nad Labem – Litol, to bychom si nikdy
nemohli odpustit. Jsme proto rádi, že Vám můžeme přiblížit dalšího
z obětavých lidí, navíc velmi úspěšného muže, a tím je dnešní patron
Josef Koštíř.
Když jsme ve svém putování narazili na lyso-labské seskupení a statek u
Hejňáků, nebylo to naposled, a to zejména proto, že hrál historicky
významnou roli ve vývoji klusáckého sportu v Čechách. Nebylo tomu jinak
ani v případě Josefa Koštíře. Také on začínal na zámku u Dohalských, kde dostal svou první „koňskou školu“ od bratří
Dohalských a Václava Voříška. Později vznikl spolek na statku u Hejňáků a jeho předsedou se stal právě otec našeho
dnešního patrona, Josef Koštíř starší. Václav Hejňák st. poskytl prostory na svém statku a pomáhal se vším, co bylo
třeba. Jak už víte, statek v roce 1964 vyhořel a tehdy vyšlo vstříc tehdejší JZD Lysá nad Labem – Litol a nabídlo své
prostory na Karlově. V té době už se nově vzniklé stáji začali naplno věnovat oba Kaplanové (otec Jindřich a později
syn Otakar), kteří měli zkušenosti z Letné a Václav Dohalský.
Josef Koštíř byl řidičem z povolání a jezdil autobusem, což využil zároveň při přepravě koní na dostihy. Koňmi se
zabýval amatérsky jako všichni ostatní až po práci a věnoval jim téměř veškerý svůj volný čas.
Jeho jméno je výrazně spjato zejména se třemi koňmi, jimiž byla Vataga, Pěseňka a Valoron. Byla to s nimi dlouhá a
úspěšná část dostihového života, k níž se hned dostaneme.
Těsně před sametovou revolucí Josef koštíř dokončil školu v Chuchli, vyučil se jezdcem z povolání a začal pracovat
jako jezdec na Karlově pod Jindřichem Lajnerem. Další kariéru mu však předčasně ukončilo zranění a vzhledem k jeho
vážnosti musel z dostihového sportu odejít. My jsme ho ale navštívili a zeptali se ho na pár tradičních otázek.
Než se dostaneme k těmto hvězdám, chtěla bych se nejdřív zeptat na toho úplně prvního koně, s kterým jste
zaznamenal úspěch?
„ No úplně prvním, na kterém jsme se všichni učili, byl ještě u Hejňáků Virtuos, ale za první větší úspěch považuji
vítězství s dvouletou ryzkou Monikou (Czako – Messalina), to bylo v roce 1968. Moniku jsem měl od hříběte a tehdy
hodně překvapila, když porazila všechny tlumačovské koně. V té době to bylo něco, Tlumačov klusákům vládl a já
s domácí kobylou jsem je porazil. My jsme zkoušeli svůj vlastní chov, což ale nepřinášelo celkově očekávané výsledky,
protože se pouštělo jenom našimi plemeníky. Od chovu jsme nakonec upustili a koně kupovali.“
Tím se dostáváme k Vašim hvězdám. V prvním uskutečněném importním výjezdu do tehdy ještě Sovětského svazu
se k vašim rukám dostala hnědka Vataga. Co byste k ní řekl?
„Vataga byla první super kůň, který mě potkal náhodou. Přijela v roce 1978 a já jsem zrovna žádného koně neměl, tak
mi ji přidělili. Ona mě spíš učila, byla to paní kobyla, spolehlivá, mohl s ní jezdit každý. Byla královna mezi kobylami,
překonávala rekordy jako na drátku a v roce 1980 byla vyhlášena koněm roku. Do Československého derby
nastupovala jako velký favorit, ale díky své nezkušenosti jsem ji připravil o vítězství. Na startu se stal karambol
s pádem a já jsem předpokládal, že bude dostih zastaven. Jenže Cyril (Miroslav Grégr, pozn.red.) s Časem ujížděl a oni
to nechali, vydal jsem se ho tedy stíhat a kobylu jsem utavil, takže byla druhá. Později odešla do chovu a dala jako
prvního Valorona.“
Dalším ruským nákupem Vatagu vystřídala Pěseňka. Byla to klisna formátu své předchůdkyně?
„ Pěseňka přišla jako tříletá a dlouho se nemohla chytit. Měla neustále říji a to s ní byla potíž. Když říji náhodou
neměla, tak utíkala. Pěseňka byla hodně nevyzpytatelná. Utíkat ale uměla, vyhrál jsem s ní mezinárodní dostih
v Chuchli.“

Také Pěseňka odešla do chovu a její místo zaujmul Valoron - prvorozený syn hvězdné Vatagy a čest své matky
myslím obhájil víc než úspěšně. Jaký to byl kůň?
„Jako dvouletý nevyběhl, až jako tříletý a první vítězství bylo na třetí pokus. Tříletý rok byl takový průměrný. Ve
čtyřech letech dostal víc práce, dostával se nahoru, ale tím se zároveň začal taky více projevovat jako hřebec. Jednou
se utrhnul, dostal se ke koním a od té doby začal být stále více agresivní, každý ošetřovatel má po něm nějakou
památku, mne nevyjímaje. Cestoval jako pan kůň, na přepravníku musel mít dvě místa a na dostizích u něj vždycky
musel někdo být, aby něco nerozbil, potřeboval dozor. Při derby už byl agresivní docela dost. Jezdilo se tam vždy 1
den dopředu a on se v noci prokopal k vedlejšímu koni, urazil napaječku a druhý den byl hodně nervózní. Po startu
byl celý rozhozený a díky tomu pak skočil přes takový ten hup, co je na začátku cílové roviny, ztratil tím metry a
doběhl třetí. Největšího úspěchu dosáhl v Berlíně v roce 1987, kde zvítězil a vytvořil československý rekord 1:17,4,
který dlouho odolával. Pak už to s ním nešlo, v Chuchli dokonce kousal asfalt a musel se vykastrovat. Jenže se
pospíchalo, aby byl zase rychle zpátky na dráze, proto se kastrace udělala moderní metodou bez celkové narkózy. On
tu bolest těžce nesl, přidaly se k tomu následky a musel na operaci. Pak už to nebyl ten kůň. Po sezóně byl odpojištěn
a v Tochovicích na dražbě prodán do kočáru. Každý den ráno tahal kočár ze Suchdola na Staroměstské náměstí a
večer zase zpátky. To si teda vůbec nezasloužil! Na popud Marty Kubišové v pořadu „Chcete mě?“ byl pak stažen do
Suchdola nejdříve na parkury a odtamtud si ho koupil jeho fanoušek, pan Milan Denemark a nechal ho na svých
pastvinách v klidu dožít do 29 let. Těžce nesl jeho ztrátu a nedlouho po něm také zemřel.“
Jaký kůň z těch jmenovaných je ten srdcový?
„Srdce říká Vataga, ale vyhrává to Valoron, s ním jsem prožil dobré i zlé. S ním to byl i osud, jeho příběh by byl
námětem na knihu.“
Na co rád vzpomínáte?
„Na zahraniční výjezdy. Jednak to bylo na různá amatérská utkání, která organizoval Jirka Šindler st. s SČADJ (Sdružení
českých amatérských dostihových jezdců), byla to dobrá zkušenost. Později pak díky kontaktům Václava Dohalského
jsme se dostali ještě za totality do Vídně a západního Německa, kde na nás koukali jako na exoty, všude nás vozili,
hostili, dávali nám kytky. Dnes si nikdo ani neumí představit, co to všechno obnášelo a co to bylo za senzaci dostat se
na západ. Byl to fakt zážitek hlavně pro nás – vůbec to zabezpečení, dráha a technické vymoženosti, což u nás tehdy
nebylo.“
Vaši činnost ukončilo zranění, jak se Vám to přihodilo?
„Na Karlově jsme po revoluci zapřahali mladé koně pro německé majitele, to si dovedete představit, co nám sem asi
posílali. Jednou, když jsme byli s Jindrou na závodišti, to s námi najednou spakovali a už jsme jeli. Lajnerův kůň upadl
a já jsem jel za ním, jenže ten můj kůň se ho lekl a utekl se mnou směrem na tribunu přes klandry. Já jsem vyskočil
pozdě, protože jsem se snažil ho zvládnout, to víte, člověk cítil za ty koně určitou zodpovědnost. Utrhnul jsem si vazy
v rameni a s ježděním byl konec. Dostal jsem částečný invalidní důchod, později jsem začal hospodařit a věnovat se
vesnici a hasičskému sboru tady v Byšičkách. Dostihový sport však průběžně sleduji jako divák.“
No a co tomu říkáte?
Tím víc mě mrzí, co se děje ve sportu, myslím to rozdělení na dva tábory, nemůžu uvěřit tomu, že se lidé nemůžou
domluvit. Vzpomínám na to, jak jsme obnovovali klusácký sport jako amatéři ve svém volném čase, kde se nekoukalo
na peníze, rádi jsme se scházeli v kolektivu, oslavovali vítězství a různá výročí. Při té příležitosti musím vzpomenout
na ty, kteří se nejvíc zasloužili – velká pocta patří Vaškovi Dohalskému, i těm o kterých se již zde psalo a dalším
bývalým členům našeho spolku koňařů, a to Standovi a Pepíkovi Svobodovi, Jaroslavu Procházkovi, Pepíkovi Sajfrtovi,
Vendovi Řehákovi, Květě Tržické a spoustě dalších. Co se dávalo do sportu času a všeho, soboty – neděle, je mi líto,
že je to teď takhle. Velice kvituji tento přístup oslovit pamětníky, protože už jsem si myslel, že co bylo za
Československa, už je tabu. Jsem rád, že si to připomene těmito vzpomínkami i další generace, aby si to všichni ti, co
mají něco společného s klusáky, uvědomili a zabránili rozpadu klusáckého sportu, protože již tradice zavazuje.“
My děkujeme a můžeme jen souhlasit. (čem)

Vataga

Monika

Morgan (1976)

Vataga

16:00

Cena Českého klusáckého spolku – Cena Magistrátu hl. m. Prahy

Čestnou cenu vítězům dostihu předá pan Josef Koštíř.
30000 Kč (13500 - 7500 - 6000 - 3000)
Pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 2715 m, autostart, zápisné 1500 Kč, přihlášek: 5

5
STŘÍBRNÁ

U koně č. 5 NUCLEARE ORS (I) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.
Dostih na vytrvalecké trati by pro sebe měli rozhodnout zástupci stáje Viktoria. United des Obeaux dvakrát
zvítězil v dobrých časech na bravantické dráze, proto ho upřednostňujeme před Vade Mecem. O třetí místo
by měli usilovat Ocean Al a Nucleare ORS, který mívá na zdejší dráze pěkný finiš. Pro Nino Hammeringa by
dotované místo bylo překvapením.
Náš tip: č. 2 UNITED DES OBEAUX (F) – č. 4 VADE MECUM (F) – č. 5 NUCLEARE ORS (I)

16:30

Cena FVE EMI Energy

20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 70000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6

6
HNĚDÁ

Rychlá B Vijfendertig má startovní pozici, která by jí měla nejvíce vyhovovat, a pokud neudělá chybu, měla
by snadno zvítězit. O druhé místo se nejspíše utkají Rapida, Un Voyou de Beau a Ben Hurry. Gliptika zatím
mnoho nepředvedla a Jos mívá problémy s cváláním v dostihu.
Náš tip: č. 5 B VIJFENDERTIG (NL) – č. 3 RAPIDA (RU) – č. 6 UN VOYOU DE BEAU (F)

17:00

Cena Sportbaru Střecha Chodov

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
Handicap 2 – 27,0 pro 4leté a starší klusáky, 2180 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5

7
SVĚTLE ZELENÁ

Závěrečný dostih sedmého klusáckého dostihového dne Čeklusu by se měl rozhodnout mezi Ain´tshes
Diamondem a No-Shpou. Pokud se tentokrát vyvaruje cvalových chyb, neměl by na stupních vítězů chybět
ani Premium Edition. Koněm pro překvapení je Glejdy, která běhá spíše na krátkých tratích. Jasan Teč bude
čekat na zaváhání soupeřů.
Náš tip: č. 3 NO-SHPA (RU) – č. 4 AIN´TSHES DIAMOND (D) - č. 2 GLEJDY

Delegační listina na neděli 10. srpna 2014:
Předseda Dostihové komise: Ing. Petr Malík
Členové Dostihové komise: Ladislav Štípa, Hana Pancová
Tajemník: Ing. Jiří Šindler
Startér: Josef Kotouč
Asistent startéra/obsluha čísel: Dagmar Skopalová
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
______________________________________________________________________________________________

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.

______________________________________________________________________________________________

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

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

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