Team Dancer (I) – Mykola Volf

Bahia Jiel (F) – Vjačeslav Šamšurin

Unzen (F) – Michal Kalčík

Doutje (NL) – am. Alena Čemusová

Megan Kemp (S) – Mykola Volf

Jos (D) – Zdeněk Škobis

Regent – Mykola Volf

Premium Edtition (I) – Jindřich Klaubenschalk

„Vousatý“ vytrvalecký rekord Orlíka se kvůli výkonu Boba Harleye a Charming Oreau zachvěl
Bob Harley nezaváhal ani na vytrvalecké trati a kraloval poslednímu dílu Pražského okruhu
*Hlavní dostih Memoriál Miroslava Grégra – Cena Magistrátu hl. m. Prahy se stal matchem mezi derby- vítězi
Bobem Harleyem a Charming Oreau * Bob Harley v sulce se svým majitelem a trenérem Zdeňkem Škobisem po
Busby Cartouchovi porazil i Charming Oreau a je nejlepším klusákem pražského podzimu * Charming Oreau zvítězila
v celoročním seriálu Pražského okruhu * Unzen na vytrvalecké trati pokořil kvalitní soupeře a vyhrál letos již pošesté
* Dalším multivítězem letošní sezóny je Regent, který zvítězil popáté * Jos si při suverénním vítězství na střední trati
zlepšil rekord * Pěkná vítězství Doutje a napraveného Premium Editiona * V duelu talentovaných tříletých klisen
uspěla Megan Kemp nad V.I.P. Alet * Bahia Jiel s Vjačeslavem Šamšurinem triumfovala potřetí za sebou * Mezi
dvouletými klusáky proměnil hned svůj debut ve vítězství Team Dancer * Jezdecký a trenérský hattrick Mykoly
Volfa a double Zdeňka Škobise * 300. vítězství Jindřicha Klaubenschalka
Čas letí jako bláznivý, praví se v jedné známé písničce, a je tomu opravdu tak. Den před svátkem svatého Václava
totiž uspořádal Český klusácký spolek již desátý dostihový mítink v této sezóně. A stejně jako při předchozích
dostihových dnech čekalo na dostihové aktéry příjemné, téměř letní počasí. Patronem dostihového dne byl
tentokrát bývalý jezdec a trenér, mnohonásobný vítěz derby Ing. Jaromír Tihelka, který spolu se svým bratrem
Františkem dlouho budoval úspěšnou historii českého klusáckého sportu.
Hlavní dostih, Memoriál Miroslava Grégra – Cena Magistrátu hl. m. Prahy měl změřit síly pěti špičkových starších
klusáků na vytrvalecké trati 2715 metrů. Potřetí letos mělo dojít k souboji vítězů Českého klusáckého derby ze
sezóny 2012 a 2013, hřebce Boba Harley a klisny Charming Oreau. Jejich vzájemné skóre zatím bylo 1:1. Při
posledním měření sil před čtyřmi týdny klisna těsně porazila Boba Harleye v Ceně primátora hl. m. Prahy na trati
2180 metrů. Oba velcí rivalové nasadili hned po startu ostré tempo, které zbylí tři soupeři v dostihu neakceptovali a
již v prvním oblouku ztráceli na oba favority mnoho délek. Po prvním vyběhnutí na cílovou rovinu převzala vedení
Charming Oreau vedená am. Alenou Čemusovou, za níž se schoval Bob Harley. V poslední zatáčce již ale klusal
reprezentant Stáje Viktoria vedený Zdeňkem Škobisem vedle klisny a v cílové rovině přešel do vedení. Ryzák zvítězil
o délku před Charming Oreau ve výtečném kilometrovém tempu 1:16,6, kterým jen 0,6 sekundy zaostal za
rekordem legendárního Orlíka. Jako třetí do cíle doklusal daleko zpět Vade Mecum, další dva koně v dostihu byli
diskvalifikováni pro překročení časového limitu. Bob Harley v minulém startu porazil dalšího hvězdného tuzemského
klusáka Busby Cartouche a zřejmě je tak v současnosti naším nejvýkonnějším klusákem.
Pěkný výkon na vytrvalecké trati 2715 metrů předvedl v Ceně Ing. Jaromíra Tihelky zástupce stáje FVE-Relay-Jo
Levín Unzen. Michalu Kalčíkovi sice tentokrát jeho svěřenec, který často vítězí taktikou start-cíl, chyboval v prvním
oblouku a po převedení do klusu absolvoval dostih na druhé a později třetí pozici, ale dokázal ještě zabojovat. V
cílové rovině nejprve přišla s útokem Ifetayo, ale ještě silnější finiš měl Unzen, který zvítězil o čtvrt délky v solidním
tempu 1:19,5. Jejich souboj z uctivé vzdálenosti tři a půl délky sledovala favoritka Agita. Unzen si tak letos připsal již
své šesté vítězství a prožívá svou životní sezónu.
Navléknout další korálek na již tak pěkný náhrdelník vítězství se povedlo i zástupci dostihových barev stáje
Veronika, osmiletému Regentovi, v Ceně Relay 2. Trenér Mykola Volf v jeho sulce dirigoval tempo čtyřem soupeřům
a silný pozdní útok Peter Pana v cílové rovině stihl zkrátit jeho vítězný náskok už jen na čtvrt délky. Regent vyklusal
solidní kilometrové tempo 1:17,4 a hranici 1:18,0 pokořili všichni účastníci dostihu. V souboji tréninkových kolegů
Nino Hammeringa a Rudyho Pierra o třetí místo uspěl prvně jmenovaný.
Memoriál Františka Tihelky měl favoritku v Doutje, která pro stáj Eurokoberce spol. s r.o. vybojovala pěkné
vítězství už v polovině září. A čtyřletá klisna pod vedením Aleny Čemusové nezklamala. Přešla do vedení krátce po
startu a vodila pole čtyř soupeřů. Kilometr před cílem posunul Mykola Volf do pozice outleadera No-Shpu. Ta se
pokusila na dceru Love You v cílové rovině zaútočit, ale Doutje klusala dál ve vysokém tempu a zvítězila o necelé dvě
délky. Na třetí místo přispěchal pěkným finišem Ain´tshes Diamond. Po čtyřech měsících se vrátil na dráhu Starboy
BN a i když jeho comeback skončil diskvalifikací v cílové rovině, v posledním oblouku ukázal pěkný progres.

Dalším favoritem, který potěšil sázející veřejnost, byl reprezentant Stáje Viktoria Premium Edition, který minule
suverénně zvítězil v novém osobním rekordu. Výhodnější startovní číslo ale měla v Ceně na shledanou 11. října
Gliptika, která držela po celý dostih první stopu, a Premium Edition klusal vedle ní ve druhé dráze. Jindřich
Klaubenschalk posunul Premium Editiona půl kola před cílem vedle Gliptiky, ale ta ještě zrychlila a dokonce na
začátku oblouku měla mírný náskok. Premium Edition ale nakonec měl více sil v cílové rovině, kde utekl klisně o více
než tři délky, přičemž mu tentokrát stačilo vyklusat jen tempo 1:20,8. Třetí skončila další tochovická zástupkyně Pas
Sans Toi. Dostih měl zvláštní význam pro Jindřicha Klaubenschalka, jednalo se totiž o jeho jubilejní 300. vítězství
v sulce.
Tochovické tréninkové středisko vyslalo o minulém dostihovém dnu do boje také dva nováčky. Jedním z nich byl
orlovský hřebec Finn, který stanul spolu s dalšími čtyřmi soupeři na startu Ceny Sportbaru Střecha Chodov. Vedení
se chopila hned po startu G.G.´s Sweet Dream, ke které se dostal do kontaktu při prvním probíháním cílem Jos,
následovaný Dorothy King. Na konci protilehlé roviny začala slábnout G.G.´s Sweet Dream a do vedení přešel Jos
sledovaný již Dorothy King. V cílové rovině nikdo na Jose vedeného svým trenérem Zdeňkem Škobisem neměl a
hnědák si tak připsal druhé životní vítězství v novém osobním rekordu 1:18,0. O pět délek porazil již popáté druhou
Dorothy King. Třetím místem v novém osobním rekordu se dobře uvedl na českých drahách Finn.
Dvě oddělení měla zisková třída do 20 tisíc korun a v obou hrály hlavní roli tříleté klisny. V Ceně Relay 1 musely obě
favoritky V.I.P. Alet a Megan Kemp v prvním oblouku do vnějších stop. Kilometr před cílem se ale V.I.P. Alet dostala
k vedoucí Alet Conch a druhou dvojici tvořili Odds Eagle Iceberg a Megan Kemp. Na protilehlé rovině přestal stačit
tempu Orlíkův syn Odds Eagle Iceberg. Do cílové roviny zavedla již koně V.I.P. Alet. Přestože se nechtěla se vzdát,
nakonec ji o půl délky porazila Megan Kemp hájící se svým trenérem Volfem barvy stáje Sochor spol. s r.o. Třetí
doběhla Alet Conch. Zajímavostí je, že všech šest platně doběhnuvších koní do cíle si vylepšilo osobní rekordy.
Megan Kemp a V.I.P. Alet se dokonce nyní mohou pochlubit kvalitními kilometrovými výkony 1:18,1 resp. 1:18,2.
O půl hodiny později startující druhé oddělení dostihu, Cenu Garuse, obohatil další nový svěřenec trenéra Volfa
Logoped a i trenér Klaubenschalk představil novou posilu stáje, švédskou tříletou klisnu Just Mad. Krátce po startu
se usadila na čele dvojice Everlasting Boko – Bogdanka. Neporažená Bahia Jiel měla jako vždy vlažnější vstup do
dostihu, ale kilometr před cílem již byla spolu s Just Mad v kontaktu se špicí pole. 600 metrů před cílem přešla do
vedení Bogdanka, sledována již Bahiou Jiel. V cílové rovině pak zástupkyně stáje Avals dirigovaná Vjačeslavem
Šamšurinem odkázala Bogdanku o téměř dvě délky za sebe v novém kilometrovém rekordu 1:19,6. Třetí doběhl
s odstupem Everlasting Boko.
Polovina z účastníků Ceny klusáckých nadějí FVE EMI Energy určené dvouletým klusákům měla již dostihovou
zkušenost za sebou, ale nakonec první dvě místa připadla debutantům. Hned po startu přešel do vedení Team
Dancer dirigovaný Mykolou Volfem před Midsommar a Tamtam OK, zbývající tři junioři klusali s odstupem vzadu.
Na protilehlé rovině výrazně zrychlila Tamtam OK, která se dostala až k Midsommar. Impozantní ryzka ale dokázala
ještě zabrat v cílové rovině a nakonec odešla druhá jen o čtvrt délky za Team Dancerem, který triumfoval
v nadějném čase 1:22,9. Třetí místo obsadila poctivá Midsommar, která si zlepšila o téměř sekundu kilometrový
rekord.
Nejvíce se dařilo jezdci a trenéru Mykolu Volfovi, který triumfoval během odpoledne třikrát a připsal si tak další tří
vítězství do jezdeckého i trenérského šampionát, kterým kraluje. Dařilo se i Zdeňku Škobisovi, který zaznamenal
jezdecké a trenérské double.
Výsledky dostihů a videa najdete na www.ceklus.cz. (zem)

Vítejte slovenští přátelé!
V průběhu celé letošní sezóny jsme věnovali pozornost či vzpomínky těm, kdo se zasloužili o rozkvět
klusáckého sportu v naší zemi. Významnou roli zejména v době předrevoluční v něm ale sehráli také
přátelé ze Slovenska. Za přínos klusáckému sportu věnuje proto Čeklus dnešní den Slovenské republice.
Společně si připomeneme časy nedávno minulé a v mezích autentičnosti uvádíme doprovodné články ve
slovenském jazyce.
______________________________________________________________________________________
Konečné pořadí Pražského okruhu 2014:
1. Charming Oreau (27 b.)
2. Bob Harley (17 b.)
3. Vade Mecum (13 b.)
4 . – 6. Kaizer Jamacan, Kavalerie a Sir Viking (10 b.)
7. Nucleare ORS (9 b.)
8. Peter Pan (8 b.)
9. – 10. 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.)
______________________________________________________________________________________________

Inzerce:
Prodám osmiletého hřebce Paragraf (RU), vhodného pro amatérského jezdce, a v Česku neporaženou
tříletou klisnu Bahia Jiel (F), později vhodnou kvůli pedigree do chovu (otec grupový vítěz v monté, matka
I. kategorie). Cena dohodou, více informací pan Vjačeslav Šamšurin – mobil: 773 561 505.
______________________________________________________________________________________
Tip k 2. dostihu:
V.I.P. Alet již několikrát ukázala svůj talent na obou tratích a minule si ještě polepšila osobní maximum, je
pro nás tedy koněm první volby. Jediným oponentem jí může být zatím nespolehlivý Best Winner,
kterému se ale pod vedením svého trenéra dařilo. O třetí místo by měli usilovat neustále se zlepšující
Kevin Kuranyi, spolehlivý Ofarim Venus a snad i Euforia, i když tato klisna šla v posledních startech
s výkonností dolů. Winchester a Elodie Venus by neměli na dotovaná místa proniknout.
Náš tip: č. 4 V.I.P. ALET – č. 5 BEST WINNER (F) – č. 1 KEVIN KURANYI (D)
______________________________________________________________________________________

12:15 Zkušební start
STARTOVNÍ ČÍSLO: SVĚTLE MODRÉ, zápisné: 300 Kč, počet přihlášek: 1
ELINA OLDESON (D) – Jindřich Klaubenschalk

13:00

Cena FVE EMI Energy (1. odd.)

16000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 25000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 640 Kč, přihlášek: 13

1
BÍLÁ

U koní č. 5 ALADIN FAB (F) a č. 6 BAHIA JIEL (F) žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu.
Úvodní dostih dnešního mítinku změří síly mj. tří talentovaných tříletých klisen. Dosud neporažená Bahia Jiel
vykazuje v dostizích velké rezervy a proto ji preferujeme před dvojicí tréninkových kolegyň Megan Kemp a
Bogdankou, přestože obě mají kvalitnější osobní maxima. Navíc obě klisny již Bahia Jiel dokázala porazit. O další
dotované umístění budou usilovat zlepšující se Aladin Fab a Odds Eagle Iceberg. Patron Titan by se k průniku na
dotovaná místa musel výrazně zlepšit.
Náš tip: č. 6 BAHIA JIEL (F) – č. 4 MEGAN KEMP (S) – č. 3 BOGDANKA (F)

13:30

Cena Trotting Slovakia – Cena Relay 1 (2. odd.)

Čestné ceny vítězům dostihu předá pan Ing. Peter Kajdi, předseda Klusácké asociace Slovenska.
16000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 25000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 640 Kč, přihlášek: 13

U koní č. 6 WINCHESTER (D) a č. 7 ELODIE VENUS (A) žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu.

2
TMAVĚ ZELENÁ

14:00

Cena klusáckých legend – Cena Hřebčína Nový Tekov

3

Čestné ceny vítězům dostihu předají manželé Ivan a Tünde Trhanovi.
ČERVENÁ
0 Kč (0 - 0 - 0 - 0 - 0)
Handicap 2-22,0 pro 4leté a starší klusáky, dostih je vyhrazený jezdcům, kteří od roku 2012 nestartovali a byli v
minulosti držiteli profesionální nebo amatérské licence, kterým je 55 a více let. Do dostihu museli být vybaveni
jednodenní licencí, 1670 m, autostart, zápisné 0 Kč, přihlášek: 8

U koně č. 6 IFETAYO (D) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.
Jedním z lákadel dnešního klusáckého odpoledne je dostih bývalých úspěšných jezdců a trenérů. Francouzský rodák
Peter Pan minule ukázal, že umí hodně i na krátké trati, a měl by proto bojovat o vítězství s Mikeilou Alet a
zlepšenou No-Shpou. O čtvrté místo bude usilovat vyrovnaná trojice Nino Hammering, Ifetayo a Rudy Pierre.
Podceňovat však nelze ani spolehlivého Roba des Picanes a Premium Editiona, který se v posledních startech hodně
zlepšil.
Náš tip: č. 8 PETER PAN (F) – č. 3 NO-SHPA (RU) – č. 2 MIKEILA ALET

Josef Koštíř

Josef Kotouč

Petr Pichl

František Šťastný

vítězství: 57

vítězství: 121

vítězství: 10

vítězství: 92

Ladislav Štípa

Pavel Tvrz

Josef Nehasil

Jiří Balcar

vítězství: 36

vítězství: 17

vítězství: 238

vítězství: 274

14:30 Cena Magistrátu hl. m. Prahy

- Memoriál Ondreje Nagyho

Čestné ceny vítězům dostihu předá pan Ivan Trhan.
20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 350000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5

4
STŘÍBRNÁ

U koně č. 5 AIN´TSHES DIAMOND (D) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.
Oba hlavní dostihy byly zrušeny pro nedostatek oznámených koní a tak čest být středem pozornosti v rámci
osmibodového programu připadla koním druhé ziskové garnitury. Mezi nimi bude favoritem Gromoboj, který se
neztratil ani při měření sil s elitou. Při svém úvodním startu u nás totiž měřil síly s Bobem Harleyem a Sirem
Vikingem. Do „laufu“ se znovu dostal Unzen, který minule neprohrál ani po cvalové chybě a měl by být spolu
s Regentem Gromobojovi velmi důstojným soupeřem. Ain´tshes Diamond a Starboy BN budou čekat na zaváhání
soupeřů.
Náš tip: č. 2 GROMOBOJ (UA) – č. 4 UNZEN (F) – č. 3 REGENT

Ondrej Nagy (1928 – 2014)
Štvrťstoročie pôsobil ako tréner klusákov v žrebčíne Nový Tekov. Za ten čas vychoval
sedem derby-víťazov, tri Kone roka a do sveta klusákov zasvätil mnohých nadšencov,
ktorí zbierajú úspechy na dráhach ešte aj dnes. Začiatkom marca tohoto roku nás
opustila ďalšia legenda československého klusáckeho športu, „Bandy-báči“.
Pochádzal z maďarskej Nyíregyházy, no ako dvadsaťročný sa presťahoval na
Slovensko a v roku 1950 nastúpil do štátneho žrebčína v Novom Tekove. Dostihovú
kariéru začal s plnokrvníkmi, s Blaníkom odbehol niekoľko rovín, v sedle Napoly si
dokonca zaknihoval nielen víťazstvo na rovine, ale dokonca i v steeplechase.
Problémy s udržovaním hmotnosti a časté vredy na žalúdku ho posunuli práve ku klusákom, s ktorými dosiahol
najväčšie úspechy. Do Tekova prišli kone zo zlikvidovaného štátneho majetku v Bajči, ktoré pripravoval Anton Alkér.
Medzi prvými boli Ulixes, Karneval a Justo. Práve s ním získal Ondrej Nagy svoj prvý z takmer dvoch stoviek
triumfov. „Na tieto dostihy nikdy v živote nezabudnem. Bolo to v roku 1960 v Hubiciach,“ spomínal Ondrej Nagy.
Trénerské žezlo prijal od Emila Šulgana a Štefana Benického na prelome šiestej a siedmej dekády minulého
storočia.
Medzi najobľúbenejšie klusáky Ondreja Nagya patril Ural. Najviac úspechov však získal vďaka kobyle Csókos, ktorá
dala život trom derby-víťazom - Citadele, Čubčikovi a Čo Mášovi. Štvrtý derby-triumf dosiahol Nagy v sulke
Citadelinho potomka Citáta, ktorý bol však podľa slov svojho slávneho trénera iba obyčajnou trojkou. „Víťazstvom
sme spôsobili poriadne prekvapenie. V roku 1977 sa v Československom derby predstavili vynikajúci Maďar Bugati a
neskorší novotekovský plemenník Karantén. Citát však chytil vynikajúcu formu. Odskočili sme dopredu a súperi nás
prvý kilometer nechali na pokoji. Už som vedel, že ho v závere nikto nechytí. On chyby nikdy nerobil.“ Z ďalších koní,
ktoré mu najviac zostali v srdci, spomína maďarského derby-víťaza Nemecseka, s ktorým v roku 1989 skončili v
Československom derby druhí za fenomenálnym Sabbathom. Bol to vraj charakterný kôň, rovnako ako niekdajší
slovenský rekordér Lidren. „Nič zlé nemôžem povedať ani na Žirlana. Naopak, poriadne sme sa natrápili s Paxom
alebo Jakamarusom.“ Ondrej Nagy nazbieral v sulke viac ako 200 triumfov (na dráhe v rumunskom Arade napríklad
vyhral v priebehu jediného dňa 6 dostihov), ako tréner sa presadil približne 600-krát. V troch sezónach pripravoval
klusáckeho Koňa roka (Dunhill-1979, Nemecsek-1990 a 1991). Svoje posledné
víťazstvo dosiahol počas sezóny ´92 v Topoľčiankach v sulke outsidera Luka vo
veku 64 rokov, posledný štart absolvoval v máji 1993, kedy v sulke Cígeli skončil
šiesty v Bratislave.
Za svoj veľký jazdecký vzor považoval tlumačovského vodiča Otakara
Valoucha. „Neskôr sa k nemu pridali Tihelka, Crla, Demele, Mrva či Alkér. Jazdilo
sa však tvrdo, niekedy až nad rámec dovoleného. Mňa zo sulky vyklopili počas
dostihov aspoň päťkrát. Presadzoval som jazdeckú filozofiu, že na štarte treba
dosiahnuť čo najlepšiu pozíciu. Aj keď dostihy sa vyhrávajú až v cieli, pozíciu si
treba urobiť okamžite. Keď sa teraz pozerám na niektorých našich jazdcov, veru
by som im poriadne vynadal, keby jazdili v mojej stajni.“
V zime pred sezónou ´93 odišiel Bandy-báči do dôchodku. To, ako sa však v
priebehu najbližších rokov novotekovský žrebčín zmenil, ho
trápilo ešte dlho potom. „Ja som si uznal, že raz odísť
musím. Každý raz musí skončiť. Prečo sa ale nemohlo
nechať to, čo bolo dobré. Privatizácia nepomohla, koňom
určite nie. To, čo sme budovali roky, sa zničilo v priebehu
jedinej chvíle,“ uvažoval so smútkom v hlase. Ondrej Nagy
ťažko znášal úpadok novotekovského žrebčína, na
každoročné letné mítingy chodil čoraz viac sporadicky.
Napriek tomu sa dokázal tešiť z úspechov svojho
najlepšieho žiaka Ivana Trhana, kterého spolu s jeho
manželkou Tűnde uznával najviac spomedzi súčasných jazdcov. (www.harness.estranky.sk)

15:00

Cena Imricha Alkéra – Cena MANGOLD Finance

Čestné ceny vítězům dostihu předá pan Ing. Peter Kajdi.
20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 120000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6

5
HNĚDÁ

U koně č. 6 ALPRO TEČ žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.
Poprvé letos přijíždí do Prahy Chirone Scott, který letos čtyřikrát zvítězil v Bravanticích a dosahoval velmi kvalitních
kilometrových časů. Měl by být proto favoritem dostihu. Na předních dotovaných místech by měly doběhnout klisny
Gliptika a Pas Sans Toi. Premium Edition je specialistou na střední tratě, na krátké trati bude startovat po třičtvrtě
roce. Vzhledem k jeho progresu v posledních dostizích není bez naděje na pěkný výsledek. Alpro Teč v posledním
startu zklamal, ale na krátkých tratích ho nelze podceňovat. Zvědavi budeme na výkon nováčka na tuzemských
drahách Gulfstreama, který startoval v Kyjevě, kde dosáhl během dvou let 13 vítězství. Pokud mu nebude vadit
dráha na opačnou ruku, může zasáhnout i do boje o vítězství.
Náš tip: č. 5 CHIRONE SCOTT (NL) – č. 4 GULFSTREAM (UA) – č. 1 GLIPTIKA (RU)

Imrich Alkér
25. októbra oslávi 81 rokov ďalšia ikona československého klusáckeho športu
„Imre“ Alkér – víťaz prvého aj „nultého“ ročníku Československého derby
v rokoch 1952 a 1953. Vyučený zootechnik, rodák z maďarského
Balassagyarmatu, syn šľachtica a chovateľa koní Antona Alkéra, začínal pri
rovinových a prekážkových dostihoch, aby presadol do sulky a stal sa
trojnásobným derby-víťazom s ďalšími 114 oficiálnymi víťazstvami (neoficiálne
viac ako 200).
Akýsi „nultý“ ročník s názvom Cena Sulky vyhral ako 18-ročný s hnedkou Märy,
o rok neskôr, už oficiálne v Derby, to bolo s favoritom Justýnom. Ako sám
povedal, šancu na zopakovanie derby-úspechu mal krátko po návrate z vojenčiny
ešte dvakrát. Jeho otec Anton Alkér trénoval na Štátnom majetku v Bajči pri
Nových Zámkoch nádejnú kobylku Havannu. „Bol u nás vtedy istý Balla, ktorého vyrazili z Budapešti. Vybral sa
s kobylou na Sliač, aby doviezol ovčí syr. Havanna dostala zápal pľúc. Hoci derby odbehla, na víťaznú Sonátu
nestačila a už nikdy nemala takú výkonnosť ako predtým,“ spomína. Havanna sa však osvedčila v chove, na českých
dráhach ešte stále behajú jej vzdialení príbuzní, z ktorých sa najviac blysli práve kobyly Harena či Harunečka. Imrich
Alkér v 50. rokoch ako mnoho jazdcov pred ním i po ňom absolvoval dilemu, ktorého koňa pre derby si má vybrať.
Namiesto Kinga, ktorý opanoval ročník 1956 a stal sa úspešným pepiniérom, dal prednosť Ulixesovi. Na ďalší zásah
v modrej stuhe tak musel čakať takmer tridsať rokov.
Derby-víťazstvo si Alkér zopakoval zásluhou Satana a Didy začiatkom 80. rokov minulého storočia. Oboch zástupcov
TJ Slávie Kyjov osobne pripravoval v bratislavskom Starom háji a obaja dokázali vytvoriť rekord derby-trate.
Temperamentný Kôň roka 1980 – 1982 zdemoloval súperov v čase 1:27,5. Vzrastom neveľká belka zase pokorila
rovesníkov tempom 1:26,1. Povráva sa, že pár dní pred dňom D bežala v tréningu na starohájskom ovále ešte
o sekundu rýchlejšie...
Prelom 80. a 90. rokov minulého storočia sa u Alkéra s krátkou prestávkou spája so stajňou Štátneho majetku
Želiezovce. Jej červeno-žlté farby na dráhe veľmi úspešne reprezentovali posledný derby-víťaz v slovenskom
tréningu Ifiúr, ktorého dostal do tréningu až po zásahu v modrej stuhe. Spolu suverénne opanovali pražský Saint
Leger, ale boli tu aj ďalšie skvelé kone ako medzinárodná víťazka Dunajského poháru Katinka či neskorší plemenník
El Paso.
Po zmene ekonomických a spoločenských pomerov pomáhal Alkér zapriahať mladé švédske klusáky v Střeliciach
neďaleko Brna. Z tejto várky vzišiel napríklad český derby-víťaz Jades Ideal, ktorého pripravoval s Jaroslavom
Dobrovolným. Po zmene milénia sa Alkér krátko upísal majiteľovi Ivovi Potockému, pre ktorého ešte v roku 2004
odjazdil vo veku 71 rokov tri dostihy, čo snáď nemá obdobu v celej Európe. V nasledujúcej sezóne prišla spolupráca
so stajňou KMD Parcours Team, ktorú uviedol na
scénu sériový víťaz Fedor Mill s vynikajúcim
osobným rekordom 1:16,7 na novotekovskej dráhe.
V posledných sezónach „Imre“ pomáhal svojimi
radami predovšetkým „Brunovi“ Blatnickému, ktorý
až do svojej predčasnej smrti v roku 2011 viedol
centrálu v Devínskej Novej Vsi.
Okrem toho roky vykonával rozličné dostihové
funkcie, od rozhodcu pri štarte cez tajomníka až po
člena Dostihovej komisie, ktorému neušiel žiadny
incident na dráhe, hoci sa stal pár stoviek metrov
od veže rozhodcov. „Dodnes neviem, či som dobrý
jazdec. Ale vyhrať toľko dostihov, to asi nemôže byť
náhoda.“ (www.harness.estranky.sk)
Bratislava 2004

15:30

Cena amazonek Klusácké databáze trotdb.info
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Čestné ceny vítězům dostihu předá pan Gabriel Petrík, provozovatel obsáhlé klusácké
SVĚTLE ZELENÁ
databáze trotdb.info.
20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Handicap 2-22,0 pro 4leté a starší klusáky, dostih je vyhrazený pro jezdkyně s platnou profesionální, amatérskou
nebo žákovskou licencí, 1670 m, autostart, zápisné 0 Kč, přihlášek: 7

V dostihu vyhrazené klusáckým jezdkyním budou startovat všichni koně v tomto dnu již podruhé a je tedy otázkou,
kterému z koní tato skutečnost prospěje či nikoliv. I v tomto dostihu by měl vítěz vzejít z dvojice Peter Pan a NoShpa. Ve druhém oddělení dostihu ale očekáváme více vepředu také Ifetayo. O nižší dotované místo by se měli
utkat Mikeila Alet, Nino Hammering a Rudy Pierre. Těžko se odhadují možnosti Roba des Picanes, který na krátké
trati běhá málokdy.
Náš tip: č. 7 PETER PAN (F) – č. 2 NO-SHPA (RU) – č. 3 IFETAYO (D)

______________________________________________________________________________________________

Dostihové programy vznikají 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
Dostihových programů.

am. Alena Čemusová

Elena Volf

am. Alena Tvrzová

am. Zuzana Sahligerová

vítězství: 99

vítězství: 57

vítězství: 43

vítězství: 0

am. Klára Jelínková

am. Kateřina Bačeková

Monika Kalčíková

vítězství: 25

vítězství: 0

vítězství: 189

Žrebčín Nový Tekov
Chov koní v Novom Tekove v blízkosti Levíc bol založený už v roku 1861, kedy si miestny veľkostatok od šľachtickej
rodiny Esterházyovcov prenajali bratia Schoellerovci a následne ho v roku 1869 aj odkúpili (potom, čo odkúpili celé
levické panstvo). Žrebčín bol zameraný na chov ťažných a športových koní. V roku 1954 sem bol presunutý zo
žrebčína Topoľčianky šľachtiteľský chov Nóniusa. Práve v 50. rokoch minulého storočia sa začal žrebčín venovať
chovu klusáka, čomu prispelo aj presunutie chovného stáda zo zrušeného Štátneho majetku Bajč – 15 chovných
kobýl a Jedrenko. V roku 1961 boli importovaní z Maďarska pepinieri Csapodár a Akoszto. V 80. rokoch minulého
storočia sa stádo klusákov udržiavalo v počte cca. 20 chovných kobýl a 3 plemenní žrebci.
Na priľahlej dráhe sa cez polstoročie každoročne konali dostihové dni s klusáckymi (zo začiatku aj rovinovými aj
prekážkovými) dostihmi, či parkúrové preteky.
Žrebčín Nový Tekov odchoval veľa vynikajúcich koní, ktoré žali úspechy nielen na slovenských a českých dráhach
vrátane Derby, ale aj v zahraničí, či následne v chove, ako napríklad Žen Žen, Port Said, Žirlan, Čo máš, Čas, Citát,
Kvalta, Citadela, Alténa, Bonan, Lidren, Katambo, Zirela...
V plemenárskom ústave Nový Tekov, ktorý neskôr zriadil svoju filiálku v Prahe, pôsobila rada významných osobností
československého klusáckeho športu – Ondrej Nagy, Štefan Benický, Miroslav Grégr, Josef Kotouč...
Žrebčín síce prežil dve svetové vojny, no zruinovala ho privatizácia v roku 2001. Posledným trénerom, ktorý tu
pôsobil bol Ivan Trhan s manželkou Tűnde až do ukončenia klusáckej prevádzky na Slovensku v lete 2012.
Momentálne sú priestory žrebčína, ako aj priľahlé pozemky s dráhou opustené a na predaj. (sah)

cca 1967

rok 2012

16:00

Cena Sportbaru Střecha Chodov

20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Handicap 2-28,0 pro 4leté a starší klusáky, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7

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

7
SVĚTLE MODRÁ

16:30

Cena na shledanou 28. října – Cena Relay 2

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5

8
ŽLUTÁ

Závěrečný dostih dnešního programu opět nemá jasného favorita. Ve výkonnosti tří tochovických
reprezentantů by totiž neměl být velký rozdíl. Vítězství by slušelo Dorothy King, který již byla pětkrát
druhá a zdá se, že nemá problém s délkou trati. Při svém debutu zaujal Finn a spolehlivé výkony podává
Gotika, která z nich má nejlepších osobní maximum. Lucky Money vychází výkonností až za nimi.
Posledním článkem startovního pole je nováček na českých drahách, zástupce plemene francouzský klusák
Agrus. Ten paradoxně dosud nikdy neabsolvoval dostih na střední trati a jeho výkonnost je tedy zahalena
tajemstvím.
Náš tip: č. 1 DOROTHY KING – č. 3 FINN (RU) – č. 5 GOTIKA (RU)

Tip k 7. dostihu:
Handicapový dostih přivádí na start poměrně vyrovnanou společnost koní. Favority je třeba hledat mezi Apollem,
M.T. Hurricanem a G.G.´s Sweet Dream. Velmi dobrý výkon minule podal Schanhay v dostihu o několik tříd výše, a
pokud se jeho jezdkyni podaří udržet ho opět v klusu, měl by i on promluvit do pořadí na předních místech. Zvědavi
také budeme na výkon nové akvizice Stáje California Cafu Boka, který se v Bravanticích spolehlivě umísťoval. Un
Voyou de Beau má v poslední době velké problémy se setrváním v klusu. Viking Crown může na střední trati
překvapit.
Náš tip: č. 4 APOLLO – č. 3 M.T. HURRICANE (S) – č. 5 G.G.´S SWEET DREAM (S)
_____________________________________________________________________________________________

Delegační listina na sobotu 11. října 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: Jiří Česák
Cílový rozhodčí: Ing. Miroslav Steimar
Komentátor: Martin Hromádka
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
____________________________________________________________________________________________

Nejlepší letošní výkony na pražské klusácké dráze:
1670 m:

15.9.
15.9.
15.9.
24.5.
19.7.

BOB HARLEY
BUSBY CARTOUCHE
ZAZAZOO
SIR VIKING
REGENT

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

2180 m:

24.8.
24.8.
24.5.

CHARMING OREAU
BOB HARLEY
BUSBY CARTOUCHE

15,7
15,7
16,3

2715 m:

27.9.
27.9.
10.8.
24.8.
24.8.

BOB HARLEY
CHARMING OREAU
OCEAN AL
GROMOBOJ
AGITA

16,6
16,7
19,2
19,4
19,4
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