Tedo OK (I) – Mykola Volf

Bahia Jiel (F) – Vjačeslav Šamšurin

Lucky Money (D) – Filip Lajner

Ifetayo (D) – am. Alena Tvrzová

Bob Harley (NL) – Zdeněk Škobis

Unzen (F) – Michal Kalčík

Premium Edition (I) – Jindřich Klaubenschalk

Doutje (NL) – am. Alle Loman

Bob Harley a Zdeněk Škobis vítězní v nejrychlejším kilometrovém čase pražské sezóny - 1:14,4!
Loňská dvouletá šampionka Beautiful Yankee zabojovala a oplatila porážku Evian Bokovi
*Hlavní dostih Modrá stuha hl. m. Prahy zaslouženě pro Beautiful Yankee, Mykolu Volfa a stáj Sochor spol. s r.o. *
Chuck Norris uspěl mezi tříletou elitou a mj. porazil Eviana Boko * Bob Harley se dokázal prosadit nad Busby
Cartouchem v nejrychlejším letošním čase pražské dráhy 1:14,4, který je i jeho novým osobním rekordem * Doutje
se ze navydařenou kvalifikaci do derby odškodnila vítězstvím v dobrém čase * Unzen s Michalem Kalčíkem ovládl
krátký dostih stylem start-cíl a zvítězil letos popáté* Pěkné triumfy Ifetayo, Lucky Moneyho a Premium Editiona *
Tedo OK zaklusal pod 1:20,0 a je nejrychlejším pražským juniorem * Dva jezdecké zásahy Mykoly Volfa * Mezi
trenéry připravili dva vítěze Michal Kalčík, Jindřich Klaubenschalk a Mykola Volf *
Devátý letošní dostihový den pořádaný Českým klusáckým spolkem se konal přesně v polovině září, ale počasí bylo
ještě nádherně letní. V centru pozornosti byl nejen dostih derby-nadějí na příští rok, tedy Modrá stuha hl. m. Prahy,
ale i zkouška pro elitní klusáky, Cena Relay 2. Atraktivně ale byly obsazeny i další dostihy a pořadatel mohl být
spokojený s účastí 55 koní.
Vrcholem devítipoložkového programu byla již zmíněná Modrá stuha hl. m. Prahy, na kterou se podařilo zajistit
krásnou čestnou cenu – modrou šerpu, kterou „oblékl“ vítězný kůň. Po devíti dnech si to měli mezi sebou opět
rozdat na střední trati vítěz Velké ceny tříletých, a letošní šestinásobný vítěz Evian Boko, a neméně skvělá Beautiful
Yankee, která Evianovi těsně ve zmíněném klasickém dostihu podlehla. Začátek dostihu byl nepřehledný, tempa se
sice ujal Ben Hurry, ale v prvním oblouku se pole zahustilo, Beautiful Yankee (1,7:1) ho absolvovala třetí stopou a
další desetinový favorit v poli Evian Boko (1,6:1) ještě o stopu výše. V dalším oblouku přešel do vedení Chuck Norris,
který diktoval svižné tempo s několikadélkovým náskokem na pětici soupeřů. 600 metrů před cílem se dostávala
dopředu reprezentantka stáje Sochor spol. s r.o. Beautiful Yankee, která v závěrečném oblouku již klusala ve druhé
stopě vedle Chucka Norrise. V cílové rovině přešla hnědka do vedení a o více než délku zvítězila ve výborném tempu
1:17,9. Druhý Chuck Norris musí být po tomto výkonu počítán k nejlepším tříletkům u nás. Třetí Evian Boko byl
tentokrát matný a jeho odstup od vítězky činil téměř 11 délek. Statečný výkon podala outsiderka V.I.P. Alet, které
Josef Hovorka šetřil metry podél bariéry. Klisna nečekaně získala čtvrté peníze a porazila Ben Hurry a Pas Sans Toi.
Výborné obsazení měl jedničkový dostih, Cena Relay 2. Proti letošnímu trojnásobnému vítězi Bobu Harleyovi totiž
nastoupili hvězdní svěřenci Jaromíra Kotáska - čerstvý vítěz Středoevropské ceny Busby Cartouche a Zazazoo,
kterého poprvé vedl Michal Kalčík. V pětihlavém poli se v prvním oblouku o vedení přetahovali Paragraf, Bob Harley
a Vade Mecum. Posledně jmenovaného francouzského hnědáka dostal Jindřich Klaubenschalk do vedení ve druhé
půlce zatáčky a diktoval podstatnou část trati rychlé tempo. Busby Cartouche klusal téměř celý dostih na čtvrté
pozici a ještě za ním Zazazoo. Půl kola před cílem přestal stačit tempu Paragraf a oba ratíškovičtí reprezentanti se
posouvali do kontaktu s čelem ovládanými již kromě Vade Mecuma i Bobem Harleyem. Ryzák stáje Viktoria poté
zavedl pole do cílové roviny a zvítězil snadno o dvě a půl délky v nejrychlejším kilometrovém tempu pražského
oválu 1:14,4. Busby Cartouche tentokrát na ryzáka neměl, ale překvapil Zazazoo, který vybojoval třetí místo.
Vysokým favoritem Ceny FVE EMI Energy byl po minulém výkonu a snadném vítězství po právu Gromoboj, ale ten
tentokrát neměl svůj den. Zacválal totiž chvíli poté, co se přes něho dostal v prvním oblouku letošní čtyřnásobný
vítěz Unzen a byl záhy diskvalifikovaný. Vzápětí chyboval i Rudy Pierre a tak v dostihu pokračovali s reálnými
šancemi na vítězství jen Unzen a Regent. Reprezentant stáje FVE-Relay-JO-Levín si na krátké trati počínal výtečně, a
i když se Regent pokusil v cílové rovině o atak, Unzen jen kontroloval situaci a zvítězil o téměř dvě délky ve
vyrovnaném osobním rekordu 1:17,5. Třetí a posledním platně umístěným v dostihu byl s velkou ztrátou Rudy
Pierre.
Velmi solidní společnost klusáků se sešla i v Ceně Sportbaru Střecha Chodov vyhrazené koním do 200 tisíc zisku.
První část dostihu patřila A Speedy Boyovi a M.T. Hurricaneovi. Francouzský rodák ale opět neklusal čistě a kilometr
před cílem přenechal vedení Mikeile Alet. Nakonec ale nejpodstatnější roli v dostihu hráli koně s pomalým
začátkem. Ain´tshes Diamond klusal dlouho předposlední a Ifetayo ještě za ním. V okamžiku, kdy Mikeila Alet přešla
do vedení, se její stájová kolegyně Ifetayo dostala do druhé stopy a půl kola před cílem se vydala za zrychlující NoShpou, která stíhala čelo dostihu. Mikeila Alet v cílové rovině zeslábla a do vedení přešla No-Shpa. Ifetayo
předvedla krásnou koncovku a finišoval taktéž Ain´tshes Diamond. Ifetayo tak zvítězila letos pod vedením Aleny
Tvrzové již podruhé, tentokrát o necelé dvě délky před Ain´tshesem Diamondem. Třetí místo brala No-Shpa.

Handicapová Cena na shledanou 27. září změřila síly účastníků dostihů nejvyšší kategorie. Ve vyrovnaném dostihu
se sázející rozhodovali mezi klisnou Doutje, která se bohužel nekvalifikovala na start Českého klusáckého derby, a
vítězi dostihů Trotteur Francais Unitedem des Obeaux a Peter Panem. Doutje stáje Eurokoberce spol. s r.o. poslal
její trenér a jezdec Alle Loman hned po startu do vedení a za nimi se seřadil úhledný „vláček“. Kilometr před cílem
posunula na druhé místo Alena Čemusová Peter Pana. Jeden ze dvou nejstarších klusáků v poli ale nenašel recept
na poražení Doutje, která v kvalitním čase 1:18,0 dominovala zadrženě o více než tři délky. Šest délek za stříbrným
Peter Panem dorazil do cíle United des Obeaux, který se v cílové rovině dostal přes Nino Hammeringa.
Roli dalšího desetinového favorita dokázal potvrdit nevyzpytatelný Premium Edition, který pod vedením svého
trenéra Jindřicha Klaubenschalka podal v Ceně MANGOLD Finance vzorný výkon. Leadery úvodní části dostihu se
stali Rapida a Jos, ale ve druhém oblouku se dostala do čela Gliptika. Premium Edition klusal v poklidu na čtvrtém
místě. Půl kola před cílem začal spolu s Rapidou zrychlovat a v oblouku už soupeřil jen s časem. Premium Edition
zvítězil suverénně v novém osobním rekordu 1:18,8 o 8 délek před Josem, který seběhl velmi dobře cílovou rovinu a
odsunul Rapidu na třetí místo.
Po škrtnutí Bogdanky se postavilo na start Ceny Českého klusáckého spolku osm koní. Hned na začátku dostihu
poslala Marina Volf do vedení neustále se zlepšující Dorothy King. Po výběhu na protilehlou rovinu ztratil naděje
dlouhým cváláním favorizovaný Best Winner. Velmi dobře si také počínal Filip Lajner v sulce Lucky Money, který ho
v posledním kole usadil za Dorothy King. Ještě před poslední zatáčkou vytáhl Lucky Moneye do druhé stopy a bylo
jasné, že tentokrát levínský zástupce bude nebezpečný. V cílové rovině došlo k pěknému duelu obou koní a pětiletý
reprezentant stáje FVE-Relay-FWE-JO- Levín se dočkal svého premiérového vítězství o čtvrt délky před Dorothy
King. Před zlepšeného Viking Crowna se na třetí místo dostala závěrem G.G.´s Sweet Dream.
Nejobsazenějším dostihem dne byla třída do 15 tisíc zisku, Cena Relay 1. Bohužel stejně jako v předchozím dostihu
chyboval hned na jeho počátku talentovaný Easypeasy Rhythm a opět byl diskvalifikovaný. První kolo dostihu vládl
soupeřům Odds Eagle Iceberg, kterého tisíc metrů před cílem předstihli Megan Kemp a favorizovaná Bahia Jiel,
která opatrně odstartovala. Reprezentantka stáje Avals přešla pod vedením svého trenéra Vjačeslava Šamšurina do
vedení 600 metrů před cílem, a i když její náskok na posledních metrech dostihu Megan Kemp stahovala, zvítězila o
dvě a půl délky. Na třetím místě doběhla Alet Conch, která v dostihu cválala, ale i tak předvedla pěkné pasáže. A
zlepšení prokázal i čtvrtý Kevin Kuranyi. Vítězná Bahia Jiel zůstává v Praze neporažená ve dvou startech.
Dostihový den otevřel první samostatný letošní dostih vyhrazený juniorům, Cena klusáckých nadějí. Podle
očekávání v něm splnil úlohu vysokého favorita reprezentant stáje Sochor spol. s r.o. Tedo OK vedený svým
trenérem Mykolou Volfem. Ten za to vzal již od startu a soupeřil jen s časem, který se zastavil na novém osobním
rekordu hřebce – 1:19,2. Osobní rekord si ale zlepšily i druhá Perepelka a třetí Tiarama Bi. Zaujala i Midsommar,
která při svém debutu přešla trať bezchybně a doběhla na čtvrté místě.
Mezi jezdci jako jediný získal double Mykola Volf, ale dokonce tři trenéři připravili na dostihový den dva vítěze. Byli
to Michal Kalčík, Jindřich Klaubenschalk a Mykola Volf.
Výsledky dostihů a videa najdete na www.ceklus.cz. (zem)
______________________________________________________________________________________________

13:00

Zkušební start

STARTOVNÍ ČÍSLA: stejná jako v dostihu, zápisné: 300 Kč, počet přihlášek: 4

TEAM DANCER (I) – Mykola Volf
TAMTAM OK (I) – Elena Volf
DONATO POWER (US) – Zdeněk Vávra
TOUCHDOWN OK (I) – Marina Volf

14:00

Cena klusáckých nadějí FVE EMI Energy

20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Pro 2leté klusáky bez omezení, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6

1
BÍLÁ

U koně č. 6 DONATO POWER (US) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.

Úvodní dostih dnešního mítinku obstarají klusáčtí junioři. Pohled na jeho startovní listinu potěší milovníky
dobrých pedigree, všichni koně si totiž zasluhují pozornost. Z již startujících klusáků nejvíce zaujala dcera
poslední vítězky Slovenského derby Made for Me hnědka Midsommar, která při svém debutu prošla
dostih bez cvalové chyby a v nadějném tempu 1:24,1. O tři sekundy pomaleji klusal při své premiéře Pine
Chipeův syn Touchdown OK, který rovněž necválal. V dostihu se staršími klusáky ale byl diskvalifikovaný
pro nedodržení časového limitu za vítězem. Debut syna klasické vítězky Lucky Promotion Logica V se
odehrával v pomalejším tempu. Velmi zvědavi budeme na výkony tří debutantů. Syn druhého
z Hambletonianu Adrian Chipa Team Dancer a dcera Love You Tamtam OK byli pořízeni na milánské aukci
za 7500, resp. 11000 euro. Valach je prvním hříbětem klisny s rekordem 1:12,7, zatímco ryzka má sedm
starších sourozenců, z nichž je nejúspěšnějším Materazzi OK (Lemon Dra) s rekordem 1:13,8. Donato
Powera pocházejícího z elitní rodiny plemeníků (např. Andover Hall, Cantab Hall, Conway Hall…)
angažoval Zdeněk Škobis za 12000 euro na dražbě v Hamburku. Jeho otcem je druhý z Hambletonianu
Lucky Chucky.
Náš tip: č. 5 MIDSOMMAR - č. 1 TEAM DANCER (I) – č. 3 TAMTAM OK (I)

14:30

Cena Relay 1 (1. odd.)

2

16000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120)
TMAVĚ ZELENÁ
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 20 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 640 Kč, přihlášek: 15

U koní č. 6 ELODIE VENUS (A) a č. 7 ALADIN FAB (F) žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu.

Jedna ze dvou nejpočetněji obsazených jízd by měla mít hlavní protagonisty v klisnách V.I.P. Alet a Megan
Kemp. Prvně jmenovaná zástupkyně stáje Trot Centre Alet se minule neztratila ani mezi elitou. V Modré
stuze tříletých hl. m. Prahy jí patřilo čtvrté místo, a tak ji považujeme za favoritku dostihu. Alet Conch by
také měla skončit na stupni vítězů. Zlepšení minule prokázali Kevin Kuranyi a Odds Eagle Iceberg a neměli
by proto odejít bez finančního ohodnocení. Pokud se Aladin Fab vyvaruje cvalové chyby, může být černým
koněm dostihu. Elodie Venus je nejslabším článkem sestavy.
Náš tip: č. 5 V.I.P. ALET - č. 4 MEGAN KEMP (S) – č. 3 ALET CONCH
______________________________________________________________________________________
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.)
Nejlepší letošní výkony na pražské klusácké dráze:
1670 m:
15.9. BOB HARLEY
15.9. BUSBY CARTOUCHE
15.9. ZAZAZOO
24.5. BOB HARLEY
24.5. SIR VIKING
10.8. BOB HARLEY
10.8. SIR VIKING
19.7. REGENT

14,4
14,6
14,9
15,2
15,2
15,2
15,3
15,9

2180 m:
24.8. CHARMING OREAU
24.8. BOB HARLEY
24.5. CHARMING OREAU
24.5. BUSBY CARTOUCHE
19.7. BUSBY CARTOUCHE

15,7
15,7
16,3
16,3
16,6c

2715 m:
10.8. OCEAN AL
24.8. GROMOBOJ
24.8. AGITA
24.8. UNZEN
24.8. REGENT

19,2
19,4
19,4
19,8
19,9

15:00

Cena Garuse (2. odd.)

3

Čestnou cenu vítězům dostihu předá Ing. Jaromír Tihelka.
SVĚTLE MODRÁ
16000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 20 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 640 Kč, přihlášek: 15

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

Favoritkou dostihu je Bahia Jiel, která zatím na českém území nenašla přemožitele a triumfovala na
střední i krátké trati. Nejkvalitnější osobní rekord má Bogdanka, ale minule byla škrtaná pro zranění na
krku a měla několikadenní výpadek v tréninku. Pokud absolvuje dostih bez chyby, měla by usilovat o
přední placené umístění, podobně jako klusově spolehlivý Ofarim Venus. Everlasting Boko si minule vybral
slabší chvilku, ale určitě by neměl odejít bez peněz. Winchester se lepší a měl by porazit stájového kolegu
Patrona Titan. Nováčkem na tuzemských drahách je Logoped, který letos nestartoval, ale loni jako
dvouletý absolvoval devět startů na moskevském závodišti. Vyhrál hned při svém debutu a poté se ještě
pětkrát umístil. Poprvé také bude v Česku startovat, a zároveň debutovat, Švédka Just Mad. Výkonnost
obou koní je zatím velkou neznámou.
Náš tip: č. 7 BAHIA JIEL (F) - č. 5 BOGDANKA (F) - č. 8 OFARIM VENUS (A)

GARUS
Vraník Garus se narodil v roce 1975 v Tlumačově, byl synem
mnohonásobného šampiona plemeníků Tillherra a Galmady. Začal běhat
už jako dvouletý za stáj SSM Otrokovice. Jeho trenérem byl František
Tihelka a nejčastějším jezdcem Jaromír Tihelka. Husarský kousek se této
dvojici povedl v sezóně 1979. 22. července v Bratislavě totiž společnými
silami dovedli Garuse k vítězství v Československém klusáckém derby.
Garus nepatřil k favoritům dostihu, ale držitel amatérské licence Jaromír
Tihelka ho přiměl k pěknému finiši a dovedl do cíle o půldruhé délky před
Jerichovem s Ondrejem Nagym. Za vítězství Garuse si úspěšný sázející
odnesl výhru 83:10.
Garus startoval převážně v Bratislavě a na menších drahách. Až ke konci
své kariéry častěji běhal na pražské dráze. Ve věku dvanáct let si právě ve
Velké Chuchli vyklusal osobní maximum 1:22,3. Garus byl schopný závodit ještě jako patnáctiletý. Celkem
absolvoval 127 startů, ze kterých 16 vyhrál a v 76 dostizích se umístil. Jeho zisk na dostihových výhrách se
zastavil na téměř 209.000 Kčs. Své poslední vítězství získal Garus v listopadu 1988 pod trenérským
vedením Jaromíra Kotáska. (zem)

15:30

Cena Sportbaru Střecha Chodov

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 50 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5

4
HNĚDÁ

U koně č. 5 VIKING CROWN (F) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.

I v tomto dostihu se představí publiku nový klusák v tuzemském tréninku. Je jím orlovský hřebec Finn,
který si při svém posledním startu na moskevském hipodromu v polovině června při vítězství zlepšil
osobní rekord. Otázkou samozřejmě bude, jak se srovná s odlišnou pražskou dráhou. Zkouška přináší
možnost prosadit se často druhé a dosud nezvítězivší Dorothy King, minule zlepšenému Josovi a
G.G´s Sweet Dream. Výhodou obou klisen je spolehlivost v klusu. Viking Crown při svém posledním startu
předvedl zlepšený výkon, ale na své soupeře ani při jeho zopakování zřejmě stačit nebude.
Náš tip: č. 1 DOROTHY KING - č. 2 JOS (D) – č. 4 G.G.´S SWEET DREAM (S)

16:00

Cena Ing. Jaromíra Tihelky

5

Čestnou cenu vítězům dostihu předá Ing. Jaromír Tihelka.
ČERVENÁ
20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 500 000 Kč, 2715 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5

U koní č. 4 SCHANHAY (F) a č.5 IFETAYO (D) žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu.

Agitu zastihla druhá polovina léta ve velmi dobré formě a s délkou trati neměla nikdy problém, proto je
pro nás koněm první volby. Jejími největšími soupeři by měli být minule vítězní Ifetayo a Unzen, kterým
rovněž délka tratě vyhovuje, byť levínský reprezentant zvítězil netradičně na krátké trati. Podceňovat není
radno Paragrafa, který se u nás uvedl dobře. Minule startoval mezi tuzemskou elitou. Schanhay startuje o
několik tříd výše.
Náš tip: č. 2 AGITA (A) – č. 1 UNZEN (F) – č. 5 IFETAYO (D)

František a Jaromír Tihelkovi
Česká klusácká historie je bohatá na mnoho osobností. Nejen jezdců a trenérů, ale i majitelů dostihových koní
a chovatelů. Patronem dnešního dostihového odpoledne je Ing. Jaromír Tihelka, který si v klusáckém sportu
vyzkoušel všechny jmenované role, a to velmi úspěšně. Rozhovor s ním bude vzpomínkou i na další osobnost
našeho sportu, jeho bratra Františka Tihelku, mj. vítěze Československého klusáckého derby, který bohužel
loni 26. listopadu opustil tento svět.
Nejprve by mne zajímalo, zda-li vás a bratra Františka zaujali koně již v dětství. A zajímal se někdo z vaší
rodiny o dostihy?
Koně byli u nás doma odjakživa. A to nejen ti využívaní v hospodářství, ale otec měl i dostihového koně. Na
dostihy jsme samozřejmě chodili už jako malí. Jako prvního derby-vítěze jsem viděl Lyona v roce 1962 a ve
Velké pardubické si pamatuji vítězství Grifela. V Tlumačově jsem jel jako dítě dostih poníků a na střední škole
jsem jezdil parkurové koně. V roce 1968 jsem se stal Mistrem v parkuru zemědělských škol. František ale měl
zkušenost i ze cvalových dostihů a podařilo se mu vyhrát jako trenérovi rovinový dostih na závodišti v Oticích.
Občas si mě pak dobíral: „Já jsem vyhrál rovinový dostih a ty ne, mladý, tak nekecej.“
A jak jste se tedy vlastně ocitli u klusáků?
Bratr pracoval do roku 1967 u trenéra Valoucha v Tlumačově u klusáků, takže k nim přišel dříve než já. V roce
1973 jsme ale založili klub SSM a to je vlastně začátek mého života s klusáckými koňmi a dostihy. Naším vůbec
prvním klusákem byl Garus, o kterého tehdy nějak nebyl mezi trenéry zájem. Nakonec to ale nebyl vůbec
špatný kůň, vyhrál jsem s ním Československé klusácké derby... Pak se počet klusáků naší stáje zvyšoval. Rád
z té doby vzpomínám třeba na Avara, který byl v derby druhý.
Začínal jste jezdit jako amatér. Co vás ale přimělo k tomu, že jste se vyučil v oboru a začal jste se věnovat
klusákům profesionálně?
Začnu tím, že jsem v roce 1980 dostal nabídku od pana Hlačíka, abych šel dělat zootechnika do napajedelského
hřebčína. Jeho podmínkou ovšem bylo, že nebudu jezdit klusáky. Bratr mezitím odešel do JZD Gottwaldov –
Kudlov. Zhruba po roce jsem dostal nabídku trénovat klusáky v hřebčinci Tlumačov. Ještě v roce 1981, byť
hodně nemocný, mi pomáhal pan Valouch. Podařilo se navázat na jeho práci. Od roku 1960 snad jen dvakrát
nebyl Tlumačov nejlepší stájí v sezóně. A nám se podařilo ji udržet na pozici nejlepší československé stáje.
A na co nejraději z tohoto období vzpomínáte?
Je toho samozřejmě hodně. Například na spolupráci s panem Valouchem, jezdci Václavem Crlou, Janem
Demelem, Pavlem Rulfem, Mrvou, Havlíčkem a s vedoucím klusáckého hřebčína panem Karlem Rašínem,
řediteli panem Prášilem a panem Mamicou. A dařilo se nám s koňmi i na mezinárodní scéně. V Berlíně
dokázala vyhrát Gana, skvělý Sabbath zase maďarskou Villám díj a Bon byl v Maďarsku druhý za koněm
dovezeným z USA. A samozřejmě nesmím zapomenout na vítězství v derby se Sakurou, Bonem, Sorentou,
Sabbathem a Harem Princem.
Navzdory mnoha úspěchům jste se ale rozhodl z Tlumačova odejít a stát se soukromým podnikatelem…
K tomu mě vlastně zlákal doktor Vojáček, ten mi k tomu dal ten hlavní impuls. Takže jsem se osamostatnil, byla
to divoká devadesátá léta... A nebyla špatná. Podařilo se nám odchovat derby-vítěze Sea Wolfa, a ještě vyhrát
derby i s Garelem a Polemikem. Bohužel postupem času zemřeli majitelé, se kterými jsem spolupracoval, jako
třeba vedoucí hřebčína Lasbeck, pana Schlickmanna zabilo hříbě a odešli na věčnost i další. Měli jsme tehdy i
devadesát koní, v jednom lotu pracovalo až dvanáct koní.
V současnosti už ale netrénujete, i když stále máte vlastní koně, ale jste aktivní jako funkcionář při dostizích.
Nestýská se vám přece jen po ježdění?
Bohužel jsem musel ze zdravotních důvodů přestat jezdit, mám problémy se zády. Ale stále vlastním dva
dostihové koně. Chci si ještě pořídit na aukci mladého koně a tak budu muset jednoho z nich prodat, ale bude
to těžké rozhodnutí, protože k oběma mám vztah. Unkas je moje srdeční záležitost, hodně jsem se s ním
natrápil. Chirone Scotta jsem pořídil za velmi málo peněz, byl narozený až koncem července, a taky má dobrou
výkonnost.

Zavzpomínejme ještě na bratra Františka. Jaký vlastně byl a jak jste spolu vycházeli?
Měli jsme spolu pěkný vztah, kvůli koním jsme spolu nikdy konflikt neměli. Když byl mistr František, tak jsem
ho poslouchal, a když jsem šéfoval já, poslouchal a respektoval zase on mne. František byl osobitý člověk, měl
více přátel než já a byl hodně oblíbený ve společnosti. Já jsem na společenský život neměl tolik času. Na
dostihy s námi také jezdil jeho syn František, který dnes slouží jako funkcionář.
A otázka na závěr - máte pokračovatele v rodině, kterého klusáci baví?
Zatím ne, ale doufám, že jednou jím bude vnučka Anna Marie. Teď ji sice nejvíce baví plavání, ale třeba ji koně
také chytnou. Letos si k Vánocům přeje koně, tak uvidíme. (zem)

Bon v Karlshorstu

Unkas

František Tihelka (1940 – 2013): absolvent střední zemědělské školy, vyučený v oboru jezdec a chovatel na
SOU v Šale, úspěšný trenér a jezdec, vítěz 72 klusáckých dostihů. Mj. vítěz Československého klusáckého derby
(1992 – Polemik).
Ing. Jaromír Tihelka (*1951): absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně v oboru zootechnik, dálkově vyučený
v oboru jezdec a chovatel na SOU v Praze – Velké Chuchli. Šampion trenér, šampion jezdec, vítěz 238
klusáckých dostihů. Mj. vítěz Československého a Českého klusáckého derby (1979 – Garus, 1987 – Bon, 1991
– Garel, 1996 – Sea Wolf), Jarní ceny čtyřletých (1993 – Gerry), Klusáckého Saint Legeru (1986 – Gargo, 1988 –
Rigo, 1991 – Garel, 1993 – Gerry, 1996 – Sea Wolf), Ceny Tillherra (1987 – Gargo), Ceny Gellérta (1987 a 1988
– Bon, 1993 – Garel), Středoevropské ceny (1989 – Bon, 1993 – Garel)

Karlshorst: Sabbath – Jan Demele, Bon – Jaromír Tihelka, Asin - Jindřich Lajner

16:30

Memoriál Miroslava Grégra – Cena Magistrátu hl. m. Prahy

Čestnou cenu vítězům dostihu předá manželka Anna Grégrová.
30000 Kč (13500 - 7500 - 6000 - 3000)
Pátý díl pražského okruhu.
Pro 3leté klusáky bez omezení, 2715 m, autostart, zápisné 1500 Kč, přihlášek: 5

6
STŘÍBRNÁ

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

Pátý díl celoročního Pražského okruhu má dva vážné kandidáty, skvělé Charming Oreau a Boba Harleye.
Oba potvrdili ve svých posledních startech výbornou formu a tak bude záležet na průběhu dostihu. Vade
Mecum a Nucleare ORS budou soupeřit o zbývající dotovaná místa. A Speedy Boy je outsiderem dostihu.
Náš tip: č. 3 CHARMING OREAU (NL) – č. 2 BOB HARLEY (NL) – č. 4 VADE MECUM (F)

Vzpomínka na Miroslava Grégra
Mezi klusáckou veřejností byl Miroslav Grégr známý spíše pod přezdívkou „Cyril“ a svého času nebyl snad nikdo, kdo
by ho neznal. Patřil totiž k pilířům dobové klusácké scény a jeho jméno figuruje často v tabulkách vítězů ročníkových
a elitních dostihů tenkrát ještě československé éry.
Narodil se 4. listopadu 1934 v Přáslavicích u Olomouce a koním zůstal věrný celý svůj život. Jeho prvním působištěm
se stal státní statek Olomouc, kam nastoupil v roce 1953 a svou činnost ukončil v roce 1995, a to už je úctyhodná
bilance.
Nejspíš by asi bylo bizarní uvádět dnes rozhovor s někým, kdo už tady není, proto tyto vzpomínky vnímejte jako
výstup z častých rozprávek, které jsme s Cyrilem vedli u sklenky červeného vína při jeho návštěvách v Chuchli, kam
často zavítal už jako důchodce, dokud mu to zdraví dovolilo.
Do tabulek vítězů se Cyril poprvé zapsal v roce 1954 a od té doby se datuje jeho úspěšná kariéra. Na jakém počtu
vítězství se zastavila, to jsme z něj však nedostali - „to já nevím, já jsem to nikdy nepočítal.“ Kolikrát ale vyhrál tehdy
ještě Československé klusácké derby, to věděl naprosto přesně: „Celkem 5x a dokonce tři roky po sobě – v roce 1959
to byl Gyi Lovam, následovala ho Vojná a další rok hned Edgar. To bylo ještě pro plemenářský podnik Tlumačov. No a
další dvě derby bylo pro Nový Tekov, tam jsem odešel v roce 1971. Vyhrál jsem ho v roce 1976 s Kvaltou a o dva roky
později s Časem. Málem to bylo zase třikrát po sobě, ale v roce 1977 vyhrál Citát, protože v noci před derby se mi
Karantén zranil a bylo po ptákách, no co naděláš, byla to škoda, jinak by ho vyhrál.“ Na derby vůbec měl Cyril
spoustu různých vzpomínek, jako: „První derby ale nebylo v Bratislavě, jestli si myslíš, to bylo v Bánovcích, až to
druhé už byla Bratislava. No a v roce 1959 se také běhalo v Mariánkách, ale Slováci ho neuznali a uspořádali ho
znovu, ale nesměla tam běhat Silva, co ji jezdil Zdeněk Verner.“ Na Mariánské Lázně rovněž rád vzpomínal: „To byla
dobrá dráha, Virtuos tam šel v práci poprvé pod 1:20,0 (rok 1959), v dostihu už to nešlo, hodně napršelo a stála tam
voda. Jezdili jsme tam vlakem, jako všude. Šibovali s náma sem a tam, to bylo hrozný, jezdili jsme s koňmi ve vagonu
třeba i dva dny. Dneska už by to nikdo nedělal.“
Miroslav Grégr také třikrát reprezentoval naší republiku na Mezinárodních mítincích socialistických států v Berlíně a
nutno říci, že úspěšně. V dostihu na německých koních se mu v roce 1979 a 1980 podařilo dvakrát zvítězit: „Udělali
nám start z gum, autostarty ne, u nás se tehdy autostarty moc neběhaly. Tam byla legrace, Němci chtěli vyhrát se
Sólem, ale Rusové tam měli Poiska, co všechno oni navymýšleli...“
Jako každého, rovněž Cyrila jsem se ptala na jeho nejoblíbenějšího koně, ale zbytečně: „Já jsem je měl všechny rád.“.
Jen u jednoho se zastavil, „Žen Žen byl fenomén, přišel ke zdi a prostě šel. Ale dali mi ho pozdě, až po derby, chtěli
ho mít doma. A to byla chyba. Tady si sednul (= myšleno v Chuchli) a byla z něj hvězda.“
Zkušenosti sbíral od starších a zkušených rajťáků: „Učil jsem se od dědka Vasarába, on jezdil v Rakousku a na Letné,
ten mě hodně naučil. A taky od Valoucha, to byl dobrý trenér, on měl nejlepší koně v republice. Koně znal a měl
kolem sebe dobrý tým.
Miroslav Grégr za svůj dlouhý profesní život pracoval pro tři velké subjekty: Státní statek Olomouc, Plemenářský
podnik Tlumačov a Žrebčín Nový Tekov. Pro Nový Tekov připravoval koně na závodišti ve Velké Chuchli, zpočátku jen
přes sezónu a na zimu jezdil s koňmi do hřebčína. Postupem času koní přibývalo a Chuchle se stala jejich domovskou
centrálou na plný úvazek. Ke sklonku své profesní kariéry zkusil také roli soukromého podnikatele v Doubravčicích,
ale pro přibývající zdravotní problémy musel svou činnost ukončit.
Naše vzpomínky na Cyrila ukončím jednou autentickou starou pravdou, která hovoří za vše:
„Rajťáka dělá kůň, ne rajťák koně. Když nemáš koně, tak můžeš dělat co chceš a není ti to nic platné.“ (čem)

Rok 1979 - Karlshorst

17:00

Cena Relay 2

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
Handicap 2 – 22,5 pro 4 leté a starší klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5

7
TMAVĚ MODRÁ

Hlavními kandidáty na vítězství jsou Regent a Peter Pan, vzhledem k délce trati upřednostníme zástupce
českého chovu. O třetí místo budou usilovat tréninkoví kolegové Nino Hammering a Rudy Pierre. Buffalo
Joy dosahuje pomalejších časů.
Náš tip: č. 1 REGENT – č. 5 PETER PAN (F) – č. 4 NINO HAMMERING

17:25

Memoriál Františka Tihelky

Čestnou cenu vítězům dostihu předá Ing. Jaromír Tihelka.
20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5

8
ŽLUTÁ

Zajímavostí předposledního dostihu je comeback bělouše Starboye BN, který měl výborné jaro, ale od
konce května pro zranění nestartoval a vrací se tedy po čtyřech měsících na dráhu. Otazníkem je jeho
současná forma, při zopakování výkonu z května by byl jedním z kandidátů na vítězství. Doutje minule
podala suverénní výkon a její další prvenství by proto vůbec nepřekvapilo. Za ní se utkají o další
honorované příčky poměrně vyrovnaní Mikeila Alet, Ain´tshes Diamond a No-Shpa.
Náš tip: č. 3 DOUTJE (NL) – č. 2 MIKEILA ALET – č. 4 NO-SHPA (RU)

17:50

Cena na shledanou 11. října

9

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
SVĚTLE ZELENÁ
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 100 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5

U koně č. 5 ALPRO TEČ žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.

Premium Edition minulý dostihový mítink podal bezchybný suverénní výkon a vítězství by měl zopakovat.
Gliptika s Pas Sans Toi minule zklamaly a tak v boji o druhé místo preferujeme spíše Alpro Teč. Un Voyou
de Beau mívá často problémy s cváláním.
Náš tip: č. 3 PREMIUM EDITION (I) – č. 5 ALPRO TEČ – č. 2 PAS SANS TOI

PRAŽSKÉ ŠAMPIONÁTY 2014
Trenéři dle zisku
Volf Mykola
Klaubenschalk Jindřich
Kalčík Michal
Loman Alle J.M.
Škobis Zdeněk
Coufal Ivan
Dobrovolný Jaroslav
Šamšurin Vjačeslav
Kotásek Jaromír
Štípa Ladislav

St.
100
86
96
36
18
20
13
12
7
11

I.

Jezdci dle vítězství
Mykola Volf
Zdeněk Škobis
Michal Kalčík
Elena Volf
Ivan Coufal
Vjačeslav Šamšurin
Jindřich Klaubenschalk
Monika Kalčíková
Zuzana Švolbová
Jiří Svoboda

St.

I.

Amatéři dle vítězství
am. Alle J.M. Loman
am. Alena Tvrzová
am. Josef Hovorka
am. Michaela Zemanová
am. Bedřich Novák
am. Alena Čemusová
Majitelé dle zisku
Sochor spol. s r.o.
FVE-Relay-JO Levín
Stáj Viktoria
Trot Centre Alet
Stáj EURO-KOBERCE spol. s r.o.
Stáj Květná
Stáj Skree
Veronika
Taxon Equistro
S. Gloria

20
10
10
13
8
4
2
3
1
1

47
36
54
31
20
8
23
35
3
4

St.

II.
26
12
8
3
4
6
3
2
2
1

14
11
6
5
4
3
3
2
1
1

St.

II.
15
10
12
6
13
4
2
4
1
1

IV.
3
5
4
1
0
0

Zisk
133200
55500
44160
17280
13600
24500

2
0
0
0
1
2

IV.
16
8
5
13
4
5
4
1
2
0

1
4
6
2
3
1
4
11
0
0

Zisk
212600
165400
124160
107940
82360
38000
63240
71840
7500
23100

V.
1
3
4
2
0
2

III.
19
8
8
9
3
6
3
2
2
2

3
10
19
5
1
3
1
2
0
2

Zisk
386820
254820
216900
159680
95900
82360
53000
46180
31600
25720

V.
9
1
11
5
2
0
6
7
0
2

III.
2
2
2
1
1
1

I.
69
93
43
64
36
20
13
8
10
3

IV.
3
5
7
10
5
2
4
3
1
0

II.

V.
18
17
20
2
0
2
1
0
0
2

III.
12
7
4
8
6
1
2
3
0
1

12
2
2
1
1
1

IV.
19
17
9
4
0
5
4
3
3
2

II.

I.
27
13
15
8
8
10

III.

V.
8
20
4
13
2
2
1
1
0
0

3
18
5
7
5
3
1
0
0
0

Zisk
286580
213380
187000
171900
159680
82360
53000
50600
21400
21100

Delegační listina na sobotu 27. září 2014:
Předseda Dostihové komise: Jiří Kněžourek
Členové Dostihové komise: Ladislav Štípa, Hana Pancová
Tajemník: Ing. Jiří Šindler
Startér: Josef Kotouč
Asistent startéra/obsluha čísel: Jiří Česák
Cílový rozhodčí: Ing. Miroslav Steimar
Komentátor: Bc. Michal Palkovský
Obsluha cílové kamery: Vít Malát
Lékařská služba: Pragomedika s.r.o. – MUDr. Vlková
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
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

____________________________________________________________________________________________

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.

______________________________________________________________________________________________
Dostihový program, vydává Český klusácký spolek, Na Vinobraní 3199/56, 106 00 Praha 10
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Fotografie: pro Trot Centre Alet Tereza Šillerová, Martina Hubníková

