
 



 

 
                   Megan Kemp (S) – Mykola Volf                                 Ain´tshes Diamond (D) – Michal Kalčík 

 

 
                            Regent – Mykola Volf                                                  Chuck Norris (D) – Zdeněk Škobis 

 

 
                       Bob Harley (NL) – Zdeněk Škobis                                          Ben Hurry (F) – am. Alle Loman 

 

 

 



 

Bob Harley i po cvalové chybě dokázal vyhrát v kvalitním čase  

Nestárnoucí Ocean Al vedený Alenou Čemusovou vypálil favoritům rybník na vytrvalecké trati  
 

*Hlavní dostih Cenu Českého klusáckého spolku – Cenu Magistrátu hl. m. Prahy nečekaně ovládl Ocean Al, jehož 

tempo v posledním půlkole favorité neakceptovali * Bob Harley i po chybě před startem dokázal jistě porazit favorita 

Sira Vikinga ve výborném čase 1:15,2 * Osmiletý Regent a tříletý Ben Hurry již letos triumfovali počtvrté * Podruhé 

zvítězil talentovaný tříletý Chuck Norris, na střední trati zaběhl kvalitních 1:20,2 * Švédská tříletá rodačka Megan 

Kemp proměnila svůj debut ve snadné vítězství  * Dvě jezdecká vítězství Zdeňka Škobise a Mykoly Volfa * Mezi 

trenéry připravili dva vítěze Alle Loman, Zdeněk Škobis a Mykola Volf * 300. jezdecké „domácí“ vítězství Michala 

Kalčíka 

Horké letní počasí čekalo na aktéry sedmého letošního dostihového dne pořádaného Českým klusáckým spolkem. 

Jeho patronem byla další osobnost československého klusáckého sportu, Josef Koštíř, jehož jméno je spjato s mnoha 

výbornými klusáky sedmdesátých a osmdesátých let. K těm nejznámějším patřili Vataga a její prvorozený syn 

Valoron, který byl vůbec nejoblíbenějším koněm Josefa Koštíře.  

 

Favority hlavní jízdy, Ceny Českého klusáckého spolku – Ceny Magistrátu hl. m. Prahy, byli na dlouhé trati oba 

reprezentanti stáje Viktoria, kteří před čtyřmi týdny ovládli na obdobné délce trati dostih Trotteur Francais 

v Bravanticích.  Vedení se chopil sázkově preferovanější United des Obeaux , v jeho sulce ale nastolil Patrik Jurkiewicz 

velmi pomalé tempo. Podstatnou část dostihu byl sledován dvojicí Vade Mecum a Ocean Al, na čtvrtém místě klusal 

Nino Hammering a komorní pole uzavíral Nucleare ORS. Kilometr před cílem poslal do dvojice k vedoucímu koni 

Zdeněk Škobis Vade Mecuma, ale to nebylo pro výsledek dostihu podstatné. Tím se naopak ukázal nástup Ocean Ala 

vedeného nedávnou vítězkou z Mariendorfu Alenou Čemusovou 600 metrů před cílem. Jeho razantní zrychlení nebyl 

schopný nikdo akceptovat a už v oblouku bylo jasné, že si jedenáctiletý reprezentant stáje Euro-Koberce spol. s r.o. 

běží pro své 24. vítězství v kariéře. Jeho sólo bylo odměněno 15délkovým vítězstvím v průměrném čase 1:19,2 

(poslední kolo ovšem klusal v tempu 1:16,4) před Vade Mecumem. Třetí peníze nečekaně vybojoval výborným 

závěrem druhý veterán v poli Nino Hammering, který o půl délky odsunul Uniteda des Obeaux na čtvrté místo.     

 

Vzhledem ke snižujícímu se stavu klusáckých dostihových koní je potěšitelné, že chuchelský mítink přinesl první 

vystoupení i tří nedávno dovezených koní z Ukrajiny a ze Švédska. V Ceně Josefa Koštíře se představil jeden 

z nejlepších ukrajinských klusáků, vítěz derby a mnoha dalších významných dostihů Gromoboj, kterého nově 

připravuje Vjačeslav Šamšurin. Na pětiletého hnědáka čekali v dostihu dva velice silní soupeři, vítěz tuzemského 

derby Bob Harley a favorizovaný Sir Viking. Před startem vyrobil cvalovou chybu Bob Harley a zdálo se, že jeho 

soupeř z Moravy Sir Viking má cestu k vítězství značně zjednodušenou. Ale Bob Harley po srovnání šel Zdeňku 

Škobisovi jako dobře namazené hodinky a při vbíhání poprvé do cílové roviny už klusal v kontaktu s druhým 

Gromobojem.  Svižné tempo v dostihu od startu udával pochopitelně Sir Viking. V posledním oblouku ale bylo vidět, 

že má ryzák stáje Viktoria dost sil a v poslední třetině cílové roviny získal nad Sirem Vikingem převahu. Nakonec 

dominoval při svém třetím letošním prvenství o délku a čtvrt ve výborném tempu 1:15,2. Třetí Gromoboj, který 

poprvé běžel v dostihu na pravou ruku, sledoval vítěze s odstupem 9 délek. Dobrý výkon podal také poslední Rudy 

Pierre, který vyklusal tempo 1:17,4, tedy svůj nejrychlejší  čas za poslední dvě sezóny. 

 

Po třech vítězstvích v řadě za sebou nemohla mít Cena Valorona – Ceny Relay 2 snad ani jiného favorita než Unzena. 

V pětihlavém poli ale byl také trojnásobný vítěz Regent a další ukrajinský nováček Paragraf. Po startu se dral podle 

očekávání do čela Unzen, ale v prvním oblouku nečekaně převzala vedení am. Bačeková vedoucí Uku Helenu. Unzen 

ji sledoval ze druhého místa a jako stín si favorita po celý dostih hlídal Regent. Unzen přešel  půl kola před cílem do 

vedení, ale v cílové rovině na něho zaútočil Regent. Při vzájemném souboji se nevelký hnědák  po polovině roviny 

dostal do vedení a Unzen bohužel vzápětí zacválal. Druhé místo tak připadlo s pětidélkovým odstupem Paragrafovi. 

Stupeň vítězů nečekaně doplnila Uka Helena, na jejímž štítě zůstala Uvea Star. Vítězný reprezentant stáje Veronika 

Regent si navíc kilometrovým časem 1:18,1 utvořil nový rekord na střední trati. 

 

 

 



 

Cena FVE EMI Energy byla poznamenána řadou cvalových chyb. V úvodní části dostihu zacválal Un Voyou de Beau, 

v prvním oblouku Jos, který měl znovu problémy ve druhém kole, a bohužel cválala i Gliptika. Od startu diktovala 

tempo Rapida následována Ben Hurrym a na třetím místě vedl Ivan Coufal opatrně minule chybující desetinovou 

favoritku B Vijfendertig. V cílové rovině se Rapida neubránila útoku Ben Hurryho a finišovala také B Vijfendertig. Ben 

Hurry si pod vedením svého majitele a trenéra Alle Lomana významně vylepšil osobní maximum na 1:17,8 a o půl 

délky za sebou zanechal B Vijfendertig. Novým kvalitním osobním rekordem se může pochlubit i třetí Rapida, která se 

také dostala pod hranici 1:18,0.   

 

Handicapová Cena Sportbaru Střecha Chodov  na střední trati přinesla očekávaný souboj Ain´tshes Diamonda a No-

Shpy. Dostih ovšem rozeběhla bělka Glejdy, která klusala s několikadélkovým náskokem před druhou No-Shpou. 500 

metrů před cílem poslal Mykola Volf klisnu do vedení, ale neměl vyhráno... V cílové rovině totiž došlo k jeho souboji 

s Michalem Kalčíkem v sulce favorizovaného Ain´tshes Diamonda. Zástupce stáje FVE-Relay-J.O. Levín měl trochu více 

sil a dva týdny po triumfu v Bravanticích si tak připsal další vítězství, tentokrát o čtvrt délky. Třetí doběhla s velkým 

odstupem Glejdy.  Vítězství mělo zvláštní význam pro Michala Kalčíka. Bylo to totiž jeho již 300. vítězství na českých 

nebo slovenských drahách a celkem ale má na svém kontě již 334. prvenství včetně zahraničí.  

 

Šesti talentovanými tříletými koňmi byla obsazena Cena MANGOLD Finance. Oba favorité, Easypeasy Rhythm a 

Chuck Norris, pomalu odstartovali a tak rychlé tempo diktoval druhý zástupce stáje Viktoria v dostihu Best Winner 

s Jindřichem Klaubenschalkem. Za ním se vydala do dostihu Bogdanka, kterou na protilehlé rovině předstihla Euforia. 

Easypeasy Rhythm neměl svůj den a nakonec ho postihla diskvalifikace za cválání v první třetině druhého kola. 

Naopak postupně se propracovával dopředu  Chuck Norris, který se  před koncem posledního oblouku posunul vedle 

stále vedoucího stájového kolegy Best Winnera. V cílové rovině pak Chuck Norris snadno zvítězil o sedm délek před 

Best Winnerem. Třetí místo vybojovala závěrem Dorothy King. Chuck Norris vyklusal pod vedením Zdeňka Škobise na 

střední trati kvalitní kilometrový čas 1:20,2, který je zároveň jeho novým rekordem.  

 

I přes svůj životní křest se stala desetinovou favoritkou Ceny Relay 1 Švédka Megan Kemp, kterou již tři měsíce 

připravuje v Tochovicích Mykola Volf. A ten v její sulce neponechal nic náhodě a hned od startu převzal vedení. 

Dlouho jí následovala Alet Conch a jako třetí klusal s velikým odstupem jediný dvouletý kůň v poli, hnědka Perepelka. 

Ta se ale začala k Alet Conch od předposlední roviny přibližovat a v oblouku již Alet Conch „měla“. V cílové rovině 

dokončila reprezentantka stáje Sochor spol. s r.o. své sólo pětidélkovým vítězstvím nad Perepelkou, která podobným 

rozdílem odsunula Alet Conch na třetí místo. Vítězka vyklusala při své premiéře tempo 1:20,7. 

 

Dostihové odpoledne bylo velmi úspěšné hned pro tři tréninková střediska – dva vítězové totiž přijeli z Lysé nad 

Labem (trenér Zdeněk Škobis), z Rozkoše (Alle Loman) a Tochovic (Mykola Volf).  Zdeněk Škobis a Mykola Volf ještě 

získali jezdecké double. 

 Výsledky dostihů a videa najdete na www.ceklus.cz. (zem) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

13:15   Zkušební start 

STARTOVNÍ ČÍSLA: ČERNÁ, zápisné: 300 Kč, počet přihlášek: 3 

 

1  MIDSOMMAR  2hda (Valley Guardian (US) – Made For Me (S)) – Jindřich Klaubenschalk 

2  FEDOR OREAU (NL) 2 hd (Eilean Donon (US) – Oreau Hendrika (NL)) – am. Alle Loman 

3  FLAIR (NL) 2hda (Eilean Donon (US) – US Wowie (NL) – Filip Lajner 

 

 

http://www.ceklus.cz/


14:00   Cena FVE EMI Energy (1. odd.)                                                             1 

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

Pro 2leté klusáky bez omezení a 3leté a starší klusáky se ziskem do 10000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 640 Kč              

přihlášek: 12 

 
U koní č. 5 WINCHESTER (D) a č. 6 TOUCHDOWN OK (I) žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu. 

Polovinu startovního pole úvodního dostihu tvoří dvouletí klusáci. Premiéru si dnes odbude syn Pine Chipa 

Touchdown OK pořízený loni za 5500 euro na milánské aukci. Hnědák je prvním potomkem klisny s rekordem 1:13,5. 

Jeho dostihové možnosti je těžké odhadovat, ale tréninkoví a stájoví kolegové Perepelka a Tedo OK již ukázali velmi 

slibný potenciál a měli by zamířit na stupeň vítězů. Favoritem dostihu ale bude kůň s daleko nejhodnotnějším 

rekordem v poli – hnědka V.I.P. Alet, která se již dokázala dostat pod hranici 1:20,0. V případě, že již startující 

dvouletí koně nebudou chybovat, bude Kevin Kuranyi usilovat nejlépe o čtvrté místo. Debut v dostihu dnes čeká také 

na čtyřletého Winchestera, který má velmi rychlého sourozence. Jeho polosestra Whos Smiling Now (Insert Gede) 

totiž před dvěma roky ve Švédsku zaběhla pod vedením Lutfi Kolgjiniho čas 1:11,6. 

Náš tip: č. 4 V.I.P. ALET - č. 3 PEREPELKA – č. 2 TEDO OK (I) 



 14:30   Cena Relay 1                                                                                                                                     2 

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

 Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 40000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8 

 

 

 



 
Nováčkem na tuzemských drahách je nová akvizice tréninkového střediska Trot Centre Alet, čtyřletá G.G.´s Sweet 

Dream. Černá hnědka disponuje ze všech startujících nejhodnotnějším osobním rekordem, utvořeným dokonce na 

střední trati. Pokud se dobře srovná se zdejší dráhou, nemělo by jí vítězství minout. Kandidátů na další přední místa 

je hned několik. V boji o ně by neměli chybět Bogdanka, Dorothy King, která se neustále lepší, a dvojnásobná vítězka 

Euforia, kterou poprvé povede zkušená Alena Čemusová. Dace Beuckenswyk se vrací na dráhu po více než tříměsíční 

přestávce a její novou jezdkyní bude Alice Paškrtová. Ta zažije comeback, naposledy totiž startovala v sezóně 2011. 

Aktuální forma Dace Beuckenswyk je velkou neznámou, ale dotované umístění by od ní nepřekvapilo. O tabulový 

doběh budou usilovat také Ofarim Venus a Everlasting Boko. Jos mívá často potíže s čistým klusem.  

Náš tip: č. 7 G.G.´S SWEET DREAM (S) - č. 3 DOROTHY KING – č. 6 EUFORIA (NL) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Nejlepší letošní výkony na pražské klusácké dráze: 

1670 m : 24.5. BOB HARLEY (NL)   15,2 

                     24.5. SIR VIKING (A)        15,2 

                     19.7. REGENT                   15,9 

 

2180 m :  24.5. CHARMING OREAU (NL)   16,3 

                     24.5. BUSBY CARTOUCHE (NL)  16,3 

                     19.7. BOB HARLEY (NL)               16,8 

       2715 m : 10.8. OCEAN AL                   19,2 

                            10.8. VADE MECUM (F)               20,4 

                            10.8. NINO HAMMERING     20,5 

                            10.8. UNITED DES OBEAUX (F)   20,5 

 

Pořadí Pražského okruhu po třech dostizích: 

1. – 4. Charming Oreau, Kaizer Jamacan, Kavalerie a Sir Viking (10 b.) 

5. – 7. Busby Cartouche, Nucleare ORS a Ocean Al (7 b.) 

8. – 9. United des Obeaux a Vade Mecum (5 b.) 

10. – 11. I Can Fly Diamant a Peter Pan (3 b.)  

12. – 13. Agita a Rudy Pierre (1 b.) 

 



15:00   Cena Sportbaru Střecha Chodov (2. odd.)                                         3 

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

Pro 2leté klusáky bez omezení a 3leté a starší klusáky se ziskem do 10000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 640 Kč, 

přihlášek: 12 

 
U koní č. 5 BAHIA JIEL (F) a č. 6 ELODIE VENUS (A) žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu. 

Druhé oddělení dostihu začínajících klusáků má favoritku ve švédské rodačce Megan Kemp, která pod vedením svého 

trenéra před dvěma týdny zahájila svou dostihovou kariéru prvenstvím. Velké zlepšení minule předvedla Alet Conch a 

i s ní je potřeba počítat. Dalším nově dovezeným koněm do českého klusáckého sportu je tříletá Francouzka Bahia 

Jiel, s níž se k nám poprvé dostává krev grupového vítěze v monté Rombaldiho, blízkého příbuzného vítěze Prix 

d´Amerique Oyonnaxe. Klisna ve Francii startovala pouze jednou a cválala. Jediným zástupcem dvouletého ročníku je 

při debutu čtvrtá Tiarama Bi, která by neměla odejít bez dotovaného umístění. Na tabuli by měl skončit i Patron 

Titan, zatímco jeho stájová kolegyně Elodie Venus zatím nevykazuje zlepšení.    

Náš tip: č. 4 MEGAN KEMP (S)  - č. 2 ALET CONCH - č. 5 BAHIA JIEL (F) 



JOSEF NEHASIL 

 
                                      Kasino                                                                                    Cirok 

 

 
                                    Fuga                                                                                       Justus 

 

     
                                  Tulačka 

 

                                              

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                  Apaš   

                                         Telia 



 15:30   Cena Josefa Nehasila                                                                            4 

  Čestnou cenu vítězům dostihu předá pan Josef Nehasil.                                                                                     ČERVENÁ 

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

  Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 400000 Kč, 2715 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7 

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



Druhý nejpočetněji obsazený dostih dnešního odpoledne slibuje pěknou podívanou. Výsledek  bude záležet na 

skutečnosti, zda-li se z dostihu stane opravdová zkouška vytrvalosti, anebo již tradiční sprint v posledním kole. 

Vytrvalost ve své kariéře dostatečně prokázaly vítězky Saint Legeru Agita a Ifetayo, a problém s tratí by neměl mít ani 

letos velmi úspěšný Francouz Unzen. Další čtyřnásobný letošní vítěz v poli Regent si dosud dlouhou trať nevyzkoušel, 

ale je letos v životní formě, takže může atakovat třetí místo. S dlouhou tratí má trochu překvapivě zkušenosti i 

28násobný vítěz v Kijevě Gromoboj, který třikrát absolvoval trať 2400 metrů a pokaždé ukázal v cíli soupeřům záda. 

Francouzka Vourasia du Lys by také neměla odejít bez peněz. Často chybující Schanhay je v této společnosti 

outsiderem.    

Náš tip: č. 7 AGITA (A) - č. 1 IFETAYO (D) – č. 2 GROMOBOJ (UA) 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Josef Nehasil 
 
V rámci putování naší klusáckou historií Vám jako dnešního 
patrona představujeme další z osobností československé 
klusácké scény, několikanásobného šampiona Josefa Nehasila. 
 
Josef Nehasil, jak sám říká, mezi koňmi v podstatě vyrůstal, protože rodiče měli v 
Tismicích statek a hospodařili. V roce 1953 jim však statek sebrali a rodina se musela 
přestěhovat k příbuzným na Moravu. Protože byl syn sedláka, nedostal se na 
čtyřletku a v roce 1957 tak nastoupil ve Vizovicích do učení na chovatele koní. Ze 
začátku jezdil cvalové koně u trenéra Klímy a také u Kamila Maška na státním statku 
Javorník, kde se poprvé setkal s klusáky. Později se s rodiči vrátili zpět do Čech, kde se 
odstartovala jeho klusácká kariéra. My jsme mu v této souvislosti položili několik 
otázek. 
 
Vzpomenete si ještě, jak se jmenoval Váš první kůň a na dobu, kdy jste začínal? 
Úplně první kůň? No to byl Evans, později k němu přibyl ještě Justus. To bylo v roce 1968. V té době jsem začínal jako 
amatér, jako téměř skoro všichni. Koně jsem měl v Říčanech, později jsme koupili Rozkoš u Průhonic, to už jsme 
vlastně založili novou stáj SSM – bývalý socialistický svaz mládeže. Byli jsme dobrá parta – Zuzana Melicharová 
(tenkrát ještě Kubálková), Zdeněk Jirous, Jirka Brothánek, to jsou ti, které budete určitě znát. Pochopitelně začali 
přibývat i koně – Colbert, Utrecht, Žuži, Kasino, Andrea Dorea, Cirok, Al Capone, Port Said, Eugén, Fuga, je jich celá 
řada. Od roku 1972 jsem jezdil už jako profesionál. V roce 1981 jsem začal trénovat koně pro JZD Tuchoraz, tehdy jsme 
uskutečnili několik nákupů v Rumunsku a Rusku – byli to Crater, Telia, Melin, Veterok, Apaš. Těch koní bylo opravdu 
hodně a teď si tak rychle na všechny nevzpomenu. 
 
Který z těch koní, co jste jmenoval, Vám nejvíce přirostl k srdci? 
Že by byl nějaký kůň, kterého bych neměl rád, se říci nedá, snad jen Voka a Veteroka jsem moc nemusel. Já jsem měl 
ke všem koním dobrý vztah. Kterého jsem měl nejradši, to je těžké, bylo jich víc – Colbert, Kasino, Crater, Žuži, Fuga – 
to byla kobyla!, spolehlivá, … a úplně nejvíc asi Port Said. Fugu jsem přivezl z Maďarska jako čtyřletou spolu s 
Eugénem. Byla hrozně hubená, holky ji šest neděl jen pásly. Maďar mi říkal – uvidíte, jakou budete mít dobrou kobylu, 
a byla! 
 
Kterého vítězství si nejvíce ceníte a z kterého jste měl největší radost? 
Já si cením všech vítězství, každé vítězství snad udělá člověku radost, ne? Samozřejmě, některá byla těžší a snad proto 
si na ně člověk vzpomene častěji. Když tak o tom mluvíme, rád vzpomínám na Karlovy Vary. Tam jsem s Al Caponem 
porazil naše jedničky Bugattiho, Čase a Aranyifia, který byl toho času neporažený. Al Capone tam byl úžasný (a oslavy 
poté samozřejmě také, pozn. red.). Nebo když ve Varech Colbert porazil Ulána. A Kasino v Chuchli vyhrál Cenu 
Gellérta, tenkrát se běžel na nějakou delší distanci. S Craterem jsem zase porazil naše reprezentanty, to se tenkrát 
pořádaly mezinárodní mítinky socialistických států v Německu. To bychom ale mohli mluvit dlouho. 
 
 
 
 
 



Patříte k našim šampionům, kolik jste vyhrál šampionátů a kdy byl Váš první? 
První byl v roce 1981 a celkem jich bylo osm. V roce 1990 jsem byl dokonce šampion šampionů, protože jsem měl 
nejvíc vyhraných šampionátů. Za mnou byl Cyril. Dostihů jsem vyhrál přes 200. 
 
Na které z Vašich vrstevníků vzpomínáte rád či nerad? 
Nerad? Když má člověk dobré výsledky, tak má taky samozřejmě i nepřátele, tak to chodí. Nebudu nikoho jmenovat, v 
žaludku mi neleží. V dobrém vzpomínám na Grégra, Vaška Crlu, Francka Tihelku, Honzu Demeleho. To byli moc dobří 
slušní kluci. Byli to opravdoví profíci, člověk věděl, co od nich může čekat, měl jsem je přečtený. „Byli“ myslím 
profesionálně. 
 
Co Vás přivedlo ke klusákům a kde jste sbíral zkušenosti? 
Ke klusákům mě přivedl Kamil Mašek, chodil jsem k němu do stájí okukovat, tak jsem se to naučil. Mě klusáci dřív moc 
nebrali, ale začal je dělat Hubert Janák, tak jsem začal taky. Zkušenosti? Ty mám sám od sebe, mě nikdo nic neučil, já 
jsem si všechno odkoukal sám a tím jsem se učil. Díval jsem se a pamatoval si všechno, co měl jaký kůň na sobě. Jinak 
jsem se vyučil v Chuchli a absolvoval trenérský kurs v Boskovicích. 
 
Na dostihy se jezdíte dívat, jak se podle Vás dostihy změnily? 
Jednak časy, běhá se podstatně rychleji. Ale řekl bych, že zajímavější byly skoro dřív, protože běhalo více koní. 
Největšího rozmachu zaznamenaly za JZD, kdy bylo hodně dostihů i koní. Co si pamatuji, tak třeba v roce 1988 bylo 18 
dostihových dnů, to už tady dlouho nebylo. 
 
Za svou kariéru jste si díky úspěchům vybudoval určitou pozici, proč jste vlastně „koňské řemeslo“ pověsil na 
hřebík? 
Rodičům po roce 1992 vrátili statek, já jsem ho musel převzít a s ním i sady a pole. Je to práce na plný úvazek, na nic 
jiného mi nezbýval čas. 
 
Co Vy a koně dnes? 
Kromě toho, že občas jezdím jako divák do Chuchle, tak sleduji Francouze, ti se mi moc líbí. Být mladší, jedu tam hned 
na zkušenou. 
 
Popřál byste něco našemu klusáckému sportu? 
Bylo by dobré, aby se dalo vše dohromady, je nutné ukončit rozbroje. Je škoda všechno zahrabat, u nás klusácký sport 
tradici má. A pomoc? Možná spojit se s Francouzi, bylo by víc koní i peněz, oni přeci na každého koně platí, ne? Určitá 
cesta by to byla, protože koní je tu málo a peněz také. (čem) 
______________________________________________________________________________________________ 

Port Said 

Tmavý hnědák Port Said se narodil v roce 1974 ve slovenském 

hřebčíně v Novém Tekově, jeho otcem byl Ital Marradi, vnuk 

Volomite, a matkou  Palmyra. Kariéru zahájil již jako dvouletý 

pod vedením Ondreje Nagyho osmi starty pro stáj SPP ŽV 

Levice. První dvě vítězství získal Port Said jako čtyřletý – 

v Bratislavě a Vizovicích. O dva roky později se přestěhoval ze 

Slovenska k trenéru Josefu Nehasilovi a pod jeho vedením se 

z Port Saida stal velmi užitečný klusák. Byl schopný běhat až do 

13 let. Celkem absolvoval 194 startů, ze kterých 26 vyhrál 

(většinu s Josefem Nehasilem) a v 88 dostizích se umístil. Na 

dostihových cenách vyběhal celkem 206 150 Kč. Je 

obdivuhodné, že ještě v posledním roce své kariéry si dokázal dosavadní rekord 23,6 přesně o sekundu zlepšit. Port 

Said reprezentující  nejprve barvy stáje SSM Průhonice a později JZD Tuchoraz nebyl na dráze hvězdou, ale i tak byl 

několikrát k vidění v dostizích I. kategorie. Jeho nejcennějším vítězstvím byl Handicap Justýna z března 1982, kdy o 

půldruhé délky porazil Poljanu. Dlužno dodat, že ta mu poskytovala na startu výhodu 40 metrů, zatímco šestý 

Aranyifju dokonce sto metrů. Na Port Saida vzpomíná Josef Nehasil jako na svého nejoblíbenějšího koně. 



 16:00   Cena primátora hlavního města Prahy                                                5 

 Čestnou cenu vítězům dostihu předá pan Josef Nehasil.                                                                                     STŘÍBRNÁ 

 30000 Kč (13500 - 7500 - 6000 - 3000)       Čtvrtý dostih Pražského okruhu. 

 Pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 2180 m, autostart, zápisné 1500 Kč, přihlášek: 5 

 
U koně č. 5 NUCLEARE ORS (I) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

I přes minimální počet startujících je dostih největším magnetem odpoledne. Podruhé totiž dojde k souboji derby-

vítězů Boba Harleye a Charming Oreau. Při svém prvním utkání v Ceně Fidji Sund sice ryzák klisnu porazil, ale bylo to 

spíše Pyrrhovo vítězství. Bob Harley byl poslední pátý, zatímco Charming Oreau byla diskvalifikována pro cválání. Od 

té doby oba prokázali mnohokrát své umění. Za výsledek z Berlína (vítězství ve finále B standardního dostihu) 

favorizujeme Charming Oreau, ale Bob Harley určitě bude bojovat jak lev. Třetí místo v dostihu je otevřenou 

záležitostí Vade Mecuma a stájových kolegů Nucleare ORS a Peter Pana.  

Náš tip: č. 2 CHARMING OREAU (NL) – č. 1 BOB HARLEY (NL) – č. 4 PETER PAN (F) 



16:30   Cena Port Saida                                                                                                                        6 

Čestnou cenu vítězům dostihu předá pan Josef Nehasil.                                                                                TMAVĚ ZELENÁ    

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

Handicap 2-24,0 pro 4leté a starší klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6 

 
U koně č. 6 B VIJFENDERTIG (NL) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

Mikeila Alet si v minulém dostihu vylepšila osobní maximum a nepřekvapilo by proto její vítězství. V dobré formě je 

též Rudy Pierre, a pokud dokáže navázat na své jarní výsledky, mohl by do medailového pořadí promluvit i Pirate de 

Jour. Velmi rychlá je B Vijfendertig, která ale nabíhá v dostihu metry navíc a v této společnosti by asi na vítězství 

stačit neměla. Otazníkem je současná forma Karla CZ a Buffalo Joye, kteří nastupují na start po dvouměsíční 

přestávce.  

Náš tip: č. 1 MIKEILA ALET – č. 5 RUDY PIERRE (S) – č. 6 B VIJFENDERTIG (NL) 



17:00   Cena MANGOLD Finance                                                                                                      7 

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

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 85000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6 

 
U koně č. 6 GLIPTIKA (RU) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

Dostih na střední trati se jeví jako nesnadný na tipování. Uspět mohou oba tříletí koně v poli. Chuck Norris ovšem 

nesmí chybovat, což se mu v posledním startu podařilo, a Bikala se k úspěchu musí na střední trati zlepšit. V dostihu 

absolvuje jezdeckou premiéru nejmladší člen rodiny Volfových, Oleksandr. V dostihu povede letošní trojnásobnou 

vítězku Rapidu a může hned při své první jízdě bojovat o vítězství. Zvědavi budeme také na výkon Premium Edition, 

v jehož sulce se letos poprvé objeví trenér Klaubenschalk. Pokud provede svého svěřence dostihem čistě, může 

bojovat i o vítězství. Gliptika zatím svými výkony zůstává za očekáváním. Před měsícem v Praze v novém osobním 

rekordu vítězná Gilli může překvapit i na střední trati. 

Náš tip: č. 1 CHUCK NORRIS (D) – č. 2 BIKALA (F)  - č. 3 RAPIDA (RU) 



17:30   Cena Relay 2                                                                                              8 

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

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 160000 Kč nebo handicap 2 – 27,0 pro 4leté a starší klusáky, 1670 m, 

autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6 

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

No-Shpa může po dvou týdnech opět bojovat o vítězství a největším soupeřem by jí měl být Apollo. Jako černého 

koně dostihu vidíme Viking Cuba, který skoro pokaždé letos chybuje, ale v některých pasážích dostihu umí ukázat, co 

v něm vězí. M.T. Hurricane od poloviny května nestartoval, prodělal kastraci a změnil majitele. Pokud naváže na svou 

předchozí výkonnost, bude bojovat o pěkné umístění. Tříletý Best Winner prokazuje talent, ale preferuje střední 

tratě. Peršan by se měl oproti svému debutu v sezóně zlepšit.  

Náš tip: č. 5 NO-SHPA (RU) – č. 2 APOLLO  - č. 6 VIKING CUB 



 

Delegační listina na neděli 24. srpna 2014: 

Předseda Dostihové komise:  Mgr. Otakar Nový 

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:  Bc. Michal Palkovský 

Obsluha cílové kamery: Vít Malát 

Lékařská služba:  Pragomedika s.r.o. – MUDr. Karel Geipl  (603/825 282) 

Veterinární služba: MVDr. Zdeněk Krupil (602/321 366), MVDr. Barbora Schillová (604/536 478) 

Zmocněnec pořadatele pro komunikaci s DK a ČKA: Eva Kadlecová 

______________________________________________________________________________________________ 

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 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 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________________ 
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