
 



    
              V.I.P. Alet – am. Josef Hovorka                                                         Jos (D) – Zdeněk Škobis 

 

         
               Bahia Jiel (F) – Vjačeslav Šamšurin                                            Chuck Norris (D) – Zdeněk Škobis 

 

           
                  No-Shpa (RU) – Mykola Volf                                                 Gromoboj (UA) – Vjačeslav Šamšurin 

 

                                                          
                                                                      Mikeila Alet – Jindřich Klaubenschalk 

 



 

Osmý letošní dostihový den Čeklusu byl ve znamení dvojnásobných vítězství jezdců i trenérů 

V duelu derby-vítězů úspěšnější Charming Oreau s am. Alle Lomanem ve velmi kvalitním čase 
 

*Hlavní dostih Cena primátora hl. m. Prahy těsně pro Charming Oreau s jezdcem, trenérem a majitelem v jedné 

osobě Alle Lomanem  * Charming Oreau a rovněž výtečně běžící Bob Harley vyklusali letošní nejrychlejší časy na 

střední trati – 1:15,7 * Gromoboj pod vedením Vjačeslava Šamšurina triumfoval na supervytrvalecké trati a porazil 

renomované soupeře * Mikeila Alet po velkém sólu zvítězila * Loňská šestinásobná vítězka No-Shpa se letos 

poprvé prosadila *  Chuck Norris i přes dvě cvalové chyby nedal soupeřům šanci a zvítězil v novém osobním 

rekordu *  Jos se konečně prosadil a zaběhl pod 1:20,0 * V nejnižší ziskové třídě potěšili prvním vítězstvím  

V.I.P. Alet a poprvé v Česku startující Bahia Jiel  * Dvě jezdecké zásahy Vjačeslava Šamšurina a Zdeňka Škobise * 

Mezi trenéry připravili dva vítěze Jindřich Klaubenschalk, Vjačeslav Šamšurin a Zdeněk Škobis * Šest z osmi dostihů 

vyhráli favorité * 

Na účastníky letošního osmého dostihového dne pořádaného Českým klusáckým spolkem čekalo krásné letní 

počasí. Jeho patronem byla další osobnost československého klusáckého sportu, Josef Nehasil, vícenásobný 

šampion jezdec, trenér a v neposlední řadě také majitel a chovatel klusáků. Jeho jméno bylo dlouhá léta spjato se 

střediskem Rozkoš u Průhonic, tedy v těsném sousedství hlavního města Prahy.  

 

Vrcholem osmipoložkového programu byl čtvrtý díl celoročního seriálu Pražského okruhu, Cena primátora hl. m. 

Prahy. V pětihlavém poli byly dvě velké osobnosti letošní pražské sezóny, klisna Charming Oreau a ryzák Bob 

Harley, které spojovala ještě jedna skutečnost – oba totiž dokázali triumfovat v Českém klusáckém derby. Trochu 

více se po úspěchu ve finále B standardního dostihu v Berlíně věřilo klisně (1,6:1), ale Bob Harley jí byl nakonec 

více než důstojným soupeřem. Po startu se na okamžik dostal do vedení Vade Mecum, ale vzápětí převzala 

taktovku Charming Oreau, za kterou se zařadil francouzský rodák. V blízkosti klusal i třetí Bob Harley a za ním 

Peter Pan, zatímco Nucleare ORS ztrácel metry již na startu. K pověstnému lámání chleba došlo půl kola před 

cílem, kdy tempu přestával stačit Vade Mecum, a Bob Harley začal tlačit na Charming Oreau. V cílové rovině došlo 

k jejich nádhernému duelu. V polovině cílové roviny se dostal o hlavu dopředu Bob Harley, ale Alle Loman přiměl 

opratěmi klisnu k vystupňování tempa. Propagátorka barev stáje Eurokoberce spol. s r.o. Charming Oreau tak 

porazila Boba Harleye o čtvrt délky. Oba protagonisté hlavního dostihu zaběhli úctyhodné tempo 1:15,7 na trati 

2180 metrů. S velkým odstupem za nimi doběhl třetí Peter Pan. 

 

O pěknou a dramatickou podívanou nebyla nouze ani v Ceně Josefa Nehasila, která tak trochu kopírovala hlavní 

dostih. I tady se totiž prosadil vítěz po téměř taktice start-cíl a také na okamžik přepustil vedení v cílové rovině 

svému soupeři. Sedmihlavému poli udal tempo po startu Gromoboj následován Unzenem. Po půl kole vystřídala  

Unzena na druhé pozici Agita a v kontaktu klusal ještě čtvrtý Regent. Ifetayo bohužel přišla o naděje cváláním po 

startu, podobně jako Schanhay. Před posledním obloukem posunul vedle výtečně běžícího Gromoboje Pavel 

Vávra Agitu a společně šéfovali dostihu s náskokem na Unzena a Regenta. V polovině cílové roviny se dostala do 

vedení Agita, ale Gromoboj Stáje Avals se ještě dokázal u reklamních panelů vzchopit a nakonec dominoval o půl 

délky v dobrém čase 1:19,4 na vytrvalecké trati. Třetí Unzen sledoval jejich boj s odstupem 5 délek, a Regent 

doběhl čtvrtý. 

A do třetice se zhostil Josef Nehasil předávání čestných cen v handicapové Ceně Port Saida, která ve svém názvu 

zmiňovala jeho největšího koňského oblíbence. Dostihu se bohužel nezúčastnil pro zdravotní problémy Pirate de 

Jour. Desetinou favoritkou dostihu byla Mikeila Alet, která si při svém posledním startu významně vylepšila osobní 

maximum. Reprezentantka stáje Trot Centre Alet své příznivce nezklamala. Po startu podle očekávání přešla do 

čela a do dvojice se k ní přiřadil Rudy Pierre, ale bohužel vzápětí chyboval a dostih pro něj předčasně skončil. Úvod 

dostihu s cváláním postihl i B Vijfendertig. Jindřich Klaubenschalk dirigoval s velkým náskokem čtyřem soupeřům 

tempo a i když v závěru náskok jeho Mikeily Alet zkracovali Karel CZ a Buffalo Joy, zvítězil pohodlně o 3 délky před 

Karlem CZ a Buffalo Joeym. 

 

 



Také druhý handicap, Cena Relay 2, přivedl na start zajímavou společnost představovanou především ještě na jaře 

potencionálními derbysty Viking Cubem a No-Shpou a talentovaným tříletkem Best Winnerem. Ten ale pohřbil 

veškeré naděje cváláním už za startovacím autem. Pozice leadera dostihu dlouho požíval zástupce dostihové školy 

Peršan. V posledním oblouku se dostala ale do vedení favoritka No-Shpa stáje Sochor spol. s r.o., která pod 

vedením Mykoly Volfa snadno dosáhla o tři délky svého letošního prvního vítězství. Viking Cub tentokrát 

absolvoval celý dostih bez chyby a v cílové rovině přispěchal pěkným finišem na druhé místo. Medailový stupeň 

doplnil Apollo a zbývající tabulová místa „učilištní“ M.T. Hurricane a Peršan, které bylo tentokrát v dostihu 

sympaticky více vidět. 

Polovinu jezdců startovního pole Ceny MANGOLD Finance tvořili zástupci klanu Volfových. Kromě Mykoly a Eleny 

to ale tentokrát nebyla Marina, nýbrž syn Oleksandr, který si odbyl premiéru v dostihové sulce. Nejmladší 

jezdecký zástupce tochovického střediska poslal svou Rapidu do vedení a diktoval tempo soupeřům až do 

posledního oblouku. Tam začal nastupovat Mykola Volf s Bikalou a zdálo, se že si to rozdá o vítězství s Premium 

Editionem. Ale Bikala vzápětí zacválala a na začátku cílové roviny chyboval i Premium Edition. Ve vedení se tak 

nečekaně ocitla ve svém letošním nejlepším výkonu běžící Gliptika vedená Elenou Volf, ale ani ta nebyla 

vyvolenou. V dostihu plném zvratů totiž ještě přispěchal koncovkou v průběhu dostihu dvakrát v lahovickém 

oblouku cválající Chuck Norris vedený Zdeňkem Škobisem a nakonec o půldruhé délky vyhrál. Třetí místo patřilo 

Rapidě. 

Nejpočetněji obsazený dostih dne, Cena Relay 1, přinesl na startu cválání tří koní a tak boj o dotace se hned na 

úvod zúžil na pětici klusáků. Nejlepší startovní reakci měla Dorothy King, která se udržela na první pozici až do 

cílové roviny. Dlouho klusal na chvostu pětihlavého koňského pelotonu Jos. Reprezentat stáje Viktoria se 

tentokrát dokázal vyvarovat cvalové chyby a v cílové rovině poměrně snadno přešel přes Dorothy King a o více než 

tři délky triumfoval v novém osobním rekordu 1:19,6. Třetí místo patřilo novému jménu na českých drahách, 

švédské rodačce G.G.´s Sweet Dream, která posílila stáj Trot Centre Alet. 

 

Úvodní Ceny FVE EMI Energy se zúčastnili také dvouletí koně a stejně jako při předešlých zkouškách statečně 

drželi se staršími soupeři krok. Od startu se chopila tempa desetinová favoritka stáje Trot Centre Alet V.I.P. Alet, 

které diktoval  am. Josef Hovorka vyhovující tempo a provedl tak klisnu dostihem bez ztráty kytičky. Na druhém 

místě se po celý dostih držel dvouletý Tedo OK a za ním stájová kolegyně a další juniorka Perepelka. V.I.P. Alet 

triumfovala o 6 délek před Tedem OK a jen délku zpět dokončila dostih v novém osobním rekordu (stejně jako 

Tedo OK) Perepelka. 

 

Druhé oddělení dostihu pro nejnižší ziskovou třídu, Cena Sportbaru Střecha Chodov, měla vysokou favoritku 

v minule při debutu vítězné Megan Kemp. Po startu cválali Alet Conch a Patron Titan, zatímco rychle přešla do 

vedení favoritka dostihu. Velmi vlažný vstup měla nová svěřenkyně Vjačeslava Šamšurina Bahia Jiel Stáje Avals. Ta 

ale postupně stupňovala tempo, po půl kole už byla druhá a v cílové rovině snadno přešla přes Megan Kemp a 

dominovala o 6 délek. Na třetím místě podala velmi dobrý výkon dvouletá Tiarama Bi.     

Dostihové odpoledne bylo velmi úspěšné hned pro tři tréninková střediska – po dvou prvenstvích si totiž připsali 

Jindřich Klaubenschalk, Vjačeslav Šamšurin a Zdeněk Škobis.  A posledně zmínění trenéři získali zároveň i jezdecké 

double.  

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

 

Pořadí Pražského okruhu po čtyřech dostizích: 

1. Charming Oreau (20 b.) 

2.– 4. Kaizer Jamacan, Kavalerie a Sir Viking (10 b.) 

5. Nucleare ORS (9 b.) 

6. – 7. Peter Pan a Vade Mecum (8 b.) 

8. – 10. Bob Harley,  Busby Cartouche a Ocean Al (7 b.) 

11. United des Obeaux  (5 b.), 12. I Can Fly Diamant (3 b.) 

13. – 14. Agita a Rudy Pierre (1 b.) 

 

http://www.ceklus.cz/


14:30 Cena klusáckých nadějí                                                                                                      1 

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)                                                                                                           TMAVĚ MODRÁ 

Pro 2leté klusáky bez omezení, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5 

 
 

Úvodní dostih již letošního devátého klusáckého mítinku pořádaného za podpory Magistrátu hl. m. 

Prahy patří poprvé v této sezóně jen dvouletým klusákům. Ti totiž dosud měřili síly se staršími soupeři. 

V dostihu jsou dva debutanti, shodou okolností oba potomci klisen úspěšných v klasických dostizích. 

Midsommar je dcerou vítězky Slovenského klusáckého derby ze sezóny 2008 Made For Me, a matka 

Logica V hnědka Lucky Promotion se zapsala do listiny vítězů Jarní ceny čtyřletých v roce 2004. Uvidíme, 

jak se hned napoprvé zapojí do dostihového dění, zvláště když poměří síly s trojicí již ostřílených kolegů 

přijíždějících z tréninkového střediska Tochovice. Tedo OK a Perepelka se značně  přiblížili hranici 

kilometrového tempa 1:20,0 a měli by se utkat o vítězství. Tiarama Bi za nimi zatím trochu výkonnostně 

zaostává, ale medailový stupeň ji zřejmě nemine. 

Náš tip: č. 4 TEDO OK (I) - č. 5 PEREPELKA – č. 3 TIARAMA BI (I) 

 

 

 

 

 



15:00   Cena Relay 1                                                                                           2 

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

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 15000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 9 

 



U koní č. 6 WINCHESTER (D) a č. 7 BAHIA JIEL (F) žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu. 

Jeden ze dvou nejpočetněji obsazených jízd svádí poprvé dohromady vítězky svých českých debutů – 

Megan Kemp a Bahii Jiel. Vzhledem k projevům klisen preferujeme na střední trati Bahii Jiel, malá 

Megan Kemp ale určitě odvede maximum. V dostihu je ale ještě jeden vážný kandidát na vítězství – 

Easypeasy Rhythm umí hodně, ale zároveň ještě nemá vyzrálý dostihový projev a tak záleží na tom, zda-li 

se dokáže vyvarovat cvalové chyby. Na nižší dotovaná místa míří tréninkoví kolegové Alet Conch a 

Everlasting Boko. Patron Titan a Kevin Kuranyi budou čekat na zaváhání soupeřů. Winchester se může 

oproti svému debutu zlepšit. Zvědavi budeme na výkon Odds Eagle Iceberga, který se vrací na dráhu po 

dvouměsíční přestávce. 

Náš tip: č. 9 EASYPEASY RHYTHM (NL) - č. 7 BAHIA JIEL (F) - č. 5 MEGAN KEMP (S) 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

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:  24.8. CHARMING OREAU (NL) 15,7 

                     24.8. BOB HARLEY (NL)   15,7 

                     24.5. BUSBY CARTOUCHE (NL) 16,3 

 

2715 m: 10.8. OCEAN AL               19,2 

                     24.8. GROMOBOJ (UA) 19,4 

                     24.8. AGITA (A)  19,4 

                     24.8. UNZEN (F)  19,8 

                     24.8. REGENT                19,9 

 



 

České derby pro Damalii 

První zářijový víkend proběhl ve znamení jedné z nejdůležitějších výkonnostních zkoušek – Českého 
klusáckého derby. Jako desetinová favoritka nastupovala do početně komorního pole vranka Damalia 
stáje EURO-KOBERCE s.r.o. a v sulce se svým trenérem Alle Lomanem si na dráze v Bravanticích došla 
naprosto bez problémů pro snadné vítězství stylem start – cíl. Damalia se hned od startu usadila na špici 
a diktovala svým soupeřům poctivé tempo. V závěsu s ní držel krok Michal Kalčík v sulce podceněné 
zástupkyně českého chovu Astry Teč a chvíli už to vypadalo, že Astra Teč svou pozici ubrání, ale v cílové 
rovině nastoupil Donadonitranss R (Zdeněk Vávra) a dvěmi délkami ji odsunul na třetí místo. Vítězným 
časem 1:16,1 přepsala Damalia tabulku rekordů dostihu ve svůj prospěch a vymazala z ní devět let 
starou hodnotu Top Palemy – 1.16,8 z roku 2005. 
 
Damalia tak následovala vítězstvím v Derby svou stájovou příslušnici Charming Oreau, která si derby 
vybojovala v loňském roce na závodišti ve Velké Chuchli. Ale ani letos Charming Oreau nezahálela, na 
cestě doprovázela Damaliii a nastoupila do dvourozjížďkové Středoevropské ceny. V první rozjížďce k 
očekávanému souboji s Busby Cartouchem nakonec nedošlo, protože Charming Oreau po kolizi hned v 
prvním oblouku zacválala a byla diskvalifikována. Své příznivce však na pochybách nenechala v rozjížďce 
druhé, Alle Loman v její sulce neponechal nic náhodě a raketovým tempem poslal klisnu do vedení. 
Charming Oreau cílem prolétla vítězně v novém osobním rekordu 1:13,2 a přiblížila se tak jen o 2 
desetiny absolutnímu českému rekordu Sir Gilla. Své osobní maximum si druhým místem zlepšil rovněž 
Busby Cartouche. 
 
Třetí vítězství do Čech přivezla z Bravantic Stáj Viktoria, a to díky hnědákovi Vade Mecum, s nímž jeho 
majitel Zdeněk Škobis zvítězil lehce v dostihu Trotteur Francais. Mezi francouzskými rodáky se druhým 
místem prosadila teprve tříletá Bikala (Mykola Volf) a úspěch v Čechách připravovaných klusáků zde 
potvrdil čtvrtým místem ryzák United de Obeaux (Patrik Jurkiewicz), jenž svým soupeřům poskytoval 
výhodu 50 metrů.  
 
Jen o vlásek uniklo vítězství Mykolu Volfovi a jeho talentované svěřenkyni Beautiful Yankee ve Velké 
ceně tříletých ČKA, jejíž finiš nakonec nestačil na Eviana Boko (Jaromír Kotásek) a z Bravantic si přivezla 
pomyslné stříbro. (čem) 
 

 
vítězka Damalia (NL) 



Pěticentimetrové vítězství v rekordním 

švédském derby 

Rovný tucet 4-letých koní se postavil na start 86-ročníku 

Švédského derby, dostihu „grupy 1“ s distancí 2640 m a 

rovnými 2 miliony švédských korun (cca. 6 mil. českých korun) 

pro vítěze 7. září v Jägersro. Derby s přívlastkem nejrychlejší, 

nejtěsnější a také nejnapínavější z úst nejen diváků, ale i 

samotných aktérů. 

Nejrychleji byli po startu na nohách outsider Nimbus C.D. (kurz 

314:1), když „odpálil“ prvních 500 m za 1:07, 6, Bandit Hornline 

(168:1) a s jedničkou startující Västerbo Fantast (82:1) vedený 

Erikem Adielsonem, který již v polovině prvního kola převzal vedení a v tempu rovněž velmi nepolevil - první 

kilometr měl za sebou za 1:11,4. Poté již nastoupil Lutfi Kolgjini s největším favoritem Archangelem AM (28:1) a 

absolvoval na špici další kilometr (tempo na 1500m 1:13,2), ale kompaktní vyrovnané pole soupeřů nedopustilo 

žádný únik a v šanci o triumf tak stále zůstávala většina účastníků. To už se dopředu začínal drát druhou stopou 

Ivar Sanna (37:1) a v těsném závěsu i Poochai (9,64:1). Archangel AM v posledním oblouku před cílem neudržel 

čistý chod a byl rázem ven ze hry, naopak Ivar Sanna vedený Thomasem Uhrbergem vyrazil za vítězstvím stále 

pronásledován Örjanem Kihlströmem s Poochaiem. Právě tato dvojice koní se zasloužila o fantastický závěr, při 

kterém se nejednomu diváku zatajil dech. Neuvěřitelně napínavý boj byl rozhodnut až cílovou fotografií – Poochai 

svým úžasným finišem předčil svého soupeře o pouhých několik centimetrů nosu. Tempo posledních 500 m – 

1:09,5. 

I samotný Kihlström, pro něhož to bylo třetí Derby-vítězství po From Above v 2002 a famózním Maharajah v 2009, 

se po dostihu vyjádřil: „Byl to skutečně vzrušující závod, muselo být strhující sledovat to“. Mezi diváky však chyběl 

trenér vítězného Poochaia, Svante Bath, který měl v Derby ještě další tři želízka – Västerbo Fantasta, Västerbo 

Loveboata a Maverick Mana. „Po prvé ve svém životě jsem byl příliš nervózní, abych závod sledoval. Nemohl jsem 

to ani jen poslouchat. Zkrátka jsem šel do svého pokoje na závodišti a zamknul dveře. Když bylo po dostihu, vyšel 

jsem ven a všude bylo ticho. Všichni čekali na cílovou fotografii. Když jsem tu fotku viděl, pochopil jsem, že jsme 

dostih vyhráli. Byl to velmi výjimečný pocit“ řekl v rozhovoru. Skvělý trenérský úspěch podtrhlo ještě třetí místo 

Västerbo Fantasta a páté místo Maverick Mana, mimo tabuli dokončil jenom Västerbo Loveboat, když mu 

průměrné kilometrové tempo 1:12,9 jenom o desetinu vteřiny nestačilo na poslední dotované šesté místo. (sah) 

KRAFFT Svenskt Travderby 2014 (Gr. I Nat.) 

Pro 4-leté klusáky švédského chovu, 2640 m. Autostart. 

Ceny: 2.000.000-1.000.000-500.000-240.000-160.000-100.000 SEK 

Um. Kůň Km. čas Jezdec Trenér Kurz 

1. Poochai 
Make it Happen (US) – In Vino Veritas 
(S) (Express Ride (US)) 

12,3 Örjan Kihlstrőm Svante Bath 9,64 

2. Ivar Sanna 12,3 Jan Hellstedt Thomas Uhrberg 37 

3. Västerbo Fantast 12,7 Erik Adielsson Svante Bath 82 
4. Reckless 12,7 Olle Goop Bjőrn Goop 491 
5. Maverick Man 12,7 Johnny Takter Svante Bath 132 
6. Dominator 12,8 Johan Untersteiner Bjőrn Goop 361 

7. Västerbo Loveboat 12,9 Ulf Ohlsson Svante Bath 255 
8. Bandit Hornline 13,0 Bergh Robert Bergh Robert 168 
9. Nimbus C.D. 13,1 Per Nordstrőm Per Nordstrőm 314 
10. Tiberius F. 13,1 Stefan Sőderkvist Helena Burman 636 

11. Sauveur 14,2 Ake Lindblom Ake Lindblom 74 
D Archangel AM - Lutfi Kolgjini Lutfi Kolgjini 28 
 

Zdroje: travsport.se, atg.se, travnet.se 



15:30   Cena Českého klusáckého spolku                                                     3 

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

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 50000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 9 

 

 

 

 



 
U koní č. 6 ALADIN FAB (F), č. 7 BEST WINNER (F) a č. 9 VIKING CROWN (F) žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu. 

Další téměř maximálně obsazený dostih nemá jasného favorita. O jeho vítězi by se mělo rozhodnout 

mezi neustále se zlepšující Dorothy King, minule solidně představenou G.G.´s Sweet Dream a Best 

Winnerem, který ale umí vyrobit cvalovou chybu. V případě čistého absolvování dostihu patří na tabuli i 

Bogdanka a Euforia. Velkou neznámou je výkonnost Aladin Faba, který byl letos šestkrát diskvalifikovaný. 

Při svém posledním startu ale předvedl v dostihu pěkné pasáže, když se dlouho držel s Ben Hurrym. Jeví 

se tedy jako černý kůň dostihu. Spolehlivost může dostat na dotovanou pozici Ofarima Venus a časově 

podobné výkony jako on předvádí Lucky Money. Viking Crown je zatím hodně nespolehlivý.  

Náš tip: č. 1 DOROTHY KING  - č. 5 G.G.´s SWEET DREAM (S) - č. 7 BEST WINNER (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16:00   Cena Sportbaru Střecha Chodov                                                                             4 

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

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6 

Délka trati dostihu bude vyhovovat Ifetayo a také do Českého derby kvalifikovanému A Speedy Boyovi, 

který se neztratil ani v červenci v Mariendorfu. Pro umístění míří Ain´tshes Diamond a minule na krátké 

trati vítězná No-Shpa. Nesnadno se zařazuje Mikeila Alet, která preferuje krátké tratě. Nejspíše se utká 

s M.T. Hurricanem o poslední dotaci.  

Náš tip: č. 6 IFETAYO (D) - č. 2 A SPEEDY BOY (NL) - č. 5 AIN´TSHES DIAMOND (D)  



16:30   Cena Relay 2                                                                                                                                     5 

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)                                                                                                                    ČERVENÁ 

Pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5 

 

Nejvyšší zisková třída klusáků slibuje i přes minimální počet startujících pěknou podívanou. Po dvou 

měsících přijíždí do Prahy hvězdný Busby Cartouche. Letošní šestinásobný vítěz před devíti dny zvítězil i 

v jednom z heatů Středoevropské ceny v novém výtečném osobním rekordu 1:13,7. Je proto naším 

koněm první volby, i když Bob Harley je více než kvalitním soupeřem. V boji o třetí místo se nejspíše 

utkají Paragraf a jezdecky přeobsazený Zazazoo. Vade Mecum na krátké trati asi na dotované umístění 

nedosáhne. 

Náš tip: č. 3 BUSBY CARTOUCHE (NL) – č. 2 BOB HARLEY (NL) – č. 4 ZAZAZOO (NL) 

 

 



17:00   Modrá stuha hl. m. Prahy                                                                      6 

30000 Kč (13500 - 6900 - 4500 - 3000 - 2100)                                                                                               STŘÍBRNÁ 

Pro 3leté klusáky bez omezení, 2180 m, autostart, zápisné 1200 Kč, přihlášek: 6 

 

 

 

 



 
Hlavní dostih dnešního mítinku je určeným výborným tříletým koním. O vítězství by se měli utkat stejně 

jako před devíti dny ve Velké ceně tříletých Evian Boko a Beautiful Yankee. Oba koně jsou výkonnostně 

podobní a bude tedy hodně záležet na tom, kdo bude mít více štěstí na průběh dostihu. Kandidáti na 

třetí místo jsou Ben Hurry a Chuck Norris, který ale bohužel často chybuje. Pas Sans Toi se vrací na dráhu 

po dvouměsíční zdravotní přestávce. Talentovaná V.I.P. Alet má ze všech startujících nejméně 

dostihových zkušeností a uspěje ziskem dotovaného místa.  

Náš tip: č. 5 EVIAN BOKO (NL) – č. 6 BEAUTIFUL YANKEE (RU) – č. 4 BEN HURRY (F) 

 
________________________________________________________________ 

 
Praha - stověžatá matka měst 

 

Praga, Prag, Prague a mnoho dalších názvů, to všechno je naše hlavní město 
Praha – největší město České republiky a 15. největší město Evropské unie. 
Má mnoho dalších přívlastků, jako kouzelná, stověžatá, královská Praha - 
srdce Evropy. 

Praha je městem, kde sídlí prezident naší republiky, parlament, vláda, 

ústřední státní orgány a vrchní soud. Jako své sídlo si ji vybrala většina 

politických stran a centrály všech církví a náboženských sdružení, o úřadech a 

samosprávných celcích nemluvě. 

Praze patří rovněž status významné dopravní křižovatky ve střední Evropě. 

Pražský železniční uzel hraje důležitou roli v dálkové osobní dopravě, stejně 

jako Letiště Václava Havla. 

Praha má za sebou historii dlouhou jedenáct století, jako historická 

metropole Čech byla sídelním městem jak českých knížat a králů, tak římsko-

německých císařů. Dominantou Prahy je Pražský hrad, nejvyhledávanější 

historická památka. Jedinečné panorama tohoto největšího hradního 

komplexu na světě je památkovou rezervací UNESCO. 

Praha je všeobecně považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Díky 

své bohaté historii se stala Praha významným světovým kulturním centrem a 

po Londýně, Paříži, Římě, Madridu a Berlínu je šestým nejnavštěvovanějším 

městem v Evropě, na jehož území je 37 národních kulturních památek. 

Kulturní metropole Praha má desítek muzeí, divadel, kin a nejrůznějších kulturních institucí. Národní 

galerie v Praze spravuje největší sbírku výtvarného umění v Česku, v její stálé expozici jsou díla tak 

věhlasných umělců jako byl Mucha, Picasso, Monet či Van Gogh. 

Praha je ale také centrem sportovním. Na jejím území se nachází významné sportovní kluby a největší 

stadion na světě – Strahovský stadion, který dnes plní pouze úlohu výcvikového střediska fotbalové 

Sparty. K Praze patří věhlasná tenisová Štvanice, moderní slávistická Eden Aréna, největší multifunkčí 

hala O2 Aréna či sparťanský stadion na Letné, Aquaparky a plavecké stadiony, stejně jako stadiony zimní. 

V neposlední řadě ale také dostihová dráha v Praze Velké Chuchli, která k Praze neodmyslitelně patří. 

Pražský magistrát vynakládá na kulturu a sport ročně nemalé částky. Dnešní Modrá stuha hl.m.Prahy je 

tak nejen hold vzdaný naší milované Praze, ale také malým poděkováním Magistrátu hl. m. Prahy za 

finanční podporu, kterou klusákům věnoval. Děkujeme Ti Praho, díky magistráte! (čem) 

 

 



17:30   Cena FVE EMI Energy                                                                               7 

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)                                                                                                                          ČERNÁ 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 450000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5 

 

Ukrajinský derby-vítěz Gromoboj si ve svých dvou startech v tuzemsku dokázal vysloužit velkou 

pozornost a je na té nejlepší cestě k zopakování prvenství z 24. srpna. Pro druhé místo na krátké trati 

míří Regent a o poslední medailovou pozici by se měli utkat francouzský rodák Unzen a Rudy Pierre. 

Buffalo Joy se v této společnosti asi těžko prosadí. 

Náš tip: č. 2 GROMOBOJ (UA) – č. 1 REGENT  - č. 3 UNZEN (F) 

 

 

 



18:00   Cena MANGOLD Finance                                                                                                           8 

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

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 90000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6

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

 

V dalším velmi vyrovnaném dostihu opatrně favorizujeme B Vijfendertig, která má k cvalové chybě blízko, ale na 

střední trati by i případnou ztrátu mohla zkorigovat. Vítězství by  nepřekvapilo ani od Rapidy a po minulém 

zlepšení rovněž od druhé tochovické zástupkyně Gliptiky. Bez šancí na dobrý výsledek nejsou ani v minulém 

pražském startu zlepšený Jos a Premium Edition, ale musí se vyvarovat cvalové chyby. Černým koněm dostihu 

může být Alpro Teč, který na střední trati běžel zatím jen jednou. 

Náš tip: č. 4 B VIJFENDERTIG (NL) - č. 6 GLIPTIKA (RU)  - č. 2 RAPIDA (RU) 



18:30   Cena na shledanou 27. září                                                                  9 

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

Handicap 2 – 23,0 pro 4leté a starší klusáky, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6 

 
U koně č. 6 NUCLEARE ORS (I) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

Doutje se nepodařilo kvalifikovat se na start Českého klusáckého derby, ale určitě je kvalitním klusákem 

a v případě čistého absolvování dostihu patří ke kandidátům na vítězství. K nim náleží i zástupci 

tréninkového střediska Levín Peter Pan a Nucleare ORS, kteří měřili dosud síly v jedničkové společnosti. 

Na dotovaná místa míří ale i Nino Hammering a United des Obeaux. Vourasia du Lys vypadá v této 

společnosti nejméně ambiciózně.  

Náš tip: č. 1 DOUTJE (NL) – č. 5 PETER PAN (F) – č. 4 UNITED DES OBEAUX (F) 



 

Delegační listina na pondělí 15. září 2014: 

Předseda Dostihové komise:  Ing. Jiří Šindler 

Členové Dostihové komise: Ladislav Štípa, Hana Pancová 

Tajemník: Ing. Leona Pokorná 

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 

___________________________________________________________________________________________ 

 

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 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Tento Dostihový program vznikl ve spolupráci s panem Gabrielem Petríkem, provozovatelem obsáhlé 
klusácké databáze www.trotdb.info.  
Tento web umožňuje vyhledávání informací o výsledcích klusáckých dostihů konaných na Slovensku, v 
Česku a v Polsku. Například výsledky klusáckých dostihů z Česka je možné vyhledat od roku 1996.  
Český klusácký spolek tímto panu Petríkovi děkuje za ochotu a výbornou spolupráci při tvorbě tohoto 
Dostihového programu. 
 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________ 
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