Vysvětlivky k dostihům aneb jak číst startovní listiny…

Záhlaví startovní listiny:
1. řádek: čas startu dostihu, název dostihu, pořadové číslo dostihu
2. řádek: barva startovních čísel (resp. barevné plochy okolo čísla)
3. řádek: celková dotace dostihu – v závorce jednotlivé dotace připadají prvním pěti nebo prvním čtyřem koním
v cíli
4. řádek: propozice dostihu, délka trati, typ startu, zápisné, počet přihlášených koní
Údaje u startujících koní:
1. řádek: startovní číslo koně, jméno koně (v závorce suffix – země narození koně), jméno stáje, jméno jezdce, délka
trati
2. řádek: věk a barva koně, v závorce jméno otce se suffixem a rokem narození – jméno matky se suffixem a rokem
narození, v další závorce jméno otce matky se suffixem a rokem narození, jméno trenéra
3. řádek: kilometrový rekord koně ve zkratce (13,2 znamená 1:13,2), celoživotní zisk koně, barva dresu a čapky
jezdce, chovatel
4. řádek: datum posledního startu, zkratka závodiště, pořadí v dostihu, délka trati, způsob startu (A- autostart,
L – letmý, G - mety), jméno jezdce, získaná dotace
5. řádek: datum předposledního startu, dtto
6. řádek: datum předchozího startu, dtto
7. řádek: datum předchozího startu, dtto
8. řádek: datum předchozího startu, dtto

Delegační listina na sobotu 23. května 2015:
Předseda Dostihové komise: Ing. Jiří Šindler
Členové Dostihové komise: Ladislav Štípa, Patrik Jurkiewicz
Tajemník: Hana Pancová
Startér: Josef Kotouč
Asistent startéra/obsluha čísel: Jiří Česák
Cílový rozhodčí: Ing. Miroslav Steimar
Komentátor: Eva Kadlecová
Obsluha cílové kamery: Vít Malát
Lékařská služba: Pragomedika s.r.o.
Veterinární služba: MVDr. Zdeněk Krupil (602/321 366), MVDr. Barbora Schillová (604/536 478)
Zmocněnec pořadatele pro komunikaci s DK a ČKA: Eva Kadlecová

VÍTĚZOVÉ 08.05.2015, Velká Chuchle

Logoped (RU) – Mykola Volf

Donato Power (US) – Zdeněk Škobis

Best Winner (F) – Zdeněk Škobis

G.G.´s Sweet Dream (S) – am. Alena Tvrzová

Gromoboj (UA) – Vjačeslav Šamšurin

Starboy BN – Michal Kalčík

Charming Oreau (NL) – am. Alle Loman

Druhý dostihový den: rychlé časy, patronát dvou tréninkových středisek a double Zdeňka Škobise
Největším klusáckým titánem je Charming Oreau, která to opět „nandala“ svým hvězdným kolegům
*Hlavní dostih, Cenu Fidji Sund, opanovala jediná klisna v poli Charming Oreau s Alle Lomanem v dosud nejrychlejším
letošním pražském čase na střední trati 1:16,2, když nepřipustila žádný souboj v cílové rovině * V nejrychlejším dostihu
odpoledne se překvapivě prosadil Gromoboj s Vjačeslavem Šamšurinem a zlepšil si přitom osobní rekord na
výborných 1:15,9 * Po nadějném výkonu z minula se naplno prosadil bělouš Starboy BN vedený svým trenérem
Michalem Kalčíkem * G.G.´s Sweet Dream nedala favoritům šanci a prosadila se pod vedením své stálé jezdkyně am.
Tvrzové * Zdeněk Škobis jako jediný z jezdců dominoval dvakrát – s Francouzem Best Winnerem a také poprvé
vítězným Američanem Donato Powerem * Logoped tentokrát prošel dostihem bez zaváhání a odměnou mu bylo
nejsuverénnější vítězství v rámci mítinku*
Hlavního bodu odpoledne, Ceny Fidji Sund o 40 tisíc korun, se sice zúčastnilo jen pět klusáků, ale mezi nimi i tři
v současnosti v Česku nejrychlejší. Došlo tak k opakování souboje klusáckých titánů z loňského října, kdy na krátké trati
Charming Oreau těsně porazila Boba Harleye. Po startu 2180 metrů dlouhého dostihu si držel první stopu Bob Harley a
vedle něho klusal letos ve třech startech neporažený Busby Cartouche. Vítězka říjnového klání Charming Oreau musela
první oblouk absolvovat třetí stopou a po zatočení do protilehlé roviny ji její jezdec, trenér a majitel v jedné osobě Alle
Loman stáhl za oba vedoucí koně. Pořadí dostihu se poté dlouho neměnilo a věci se daly do pohybu až 600 metrů před
cílem, kdy Charming Oreau zaútočila znovu a dostala se snadno do vedení před Busby Cartouchem. Bob Harley v té
době již začal slábnout a rychle ztrácel kontakt se špičkou dostihu. Nakonec proběhl cílem až jako čtvrtý. V cílové
rovině dokončila reprezentantka stáje Euro koberce s.r.o. Charming Oreau své sólo šestidélkovým triumfem nad Busby
Cartouchem ve velmi kvalitním kilometrovém tempu 1:16,2 na trati 2180 metrů. Na třetí místo se dostal dobrým
závěrem matador Peter Pan, který nečekaně porazil nejen Boba Harleye, ale i Ocean Ala. Alle Loman tak triumfem
s Charming Oreau završil svůj úspěšný dostihový týden. Den předtím se totiž vrátil z Norska, kde vybojoval na
Mistrovství Evropy amatérských jezdců těsné třetí místo mezi reprezentanty ze 13 zemí. Kvalifikoval tak Českou
republiku na Mistrovství světa, které se uskuteční příští rok v Maďarsku.
Patrony druhého dostihového odpoledne byla tréninková střediska Lány a Rozkoš, a právě jeden z dostihů v jejich
patronátu se stal nejrychlejším v dosavadní sezóně. 1670 metrů dlouhou Cenu Euro koberce s.r.o., měli podle
bookmakerů ovládnout Ifetayo a Regent. Dostih rozeběhl Pirate de Jour, kterého ze druhého místa sledoval
podceňovaný Gromoboj s Vjačeslavem Šamšurinem v sulce. Při prvním probíháním cílem se šestiletý reprezentant
Stáje Avals Gromoboj posunul vedle Pirate de Jour a půl kola před cílem převzal vedení. Pirate de Jour už nestíhal
tempo soupeřů a dostali se před něho před posledním obloukem ještě Ifetayo a Magicmatch JDS. V tomto pořadí také
koně o pár chvil později proběhli cílem. Gromoboj zvítězil o více než délku před útočící Ifetayo v nejrychlejším čase
letošní sezóny 1:15,9 a utvořil si tak nový osobní rekord. Třetí místo získal s nevelkým odstupem za vítězem
Magicmatch JDS. Až čtvrtý dorazil do cíle druhý favorit Regent.
Dostihové odpoledne bylo úspěšné pro Zdeňka Škobise, který si jako jediný z jezdců připsal dvě vítězství. S Francouzem
Best Winnerem byl desetinovým favoritem Ceny Pokerface Alet. Tempa se od startu chopila Bogdanka, zatímco Best
Winner byl posouván po pomalejším startu postupně ke špici dostihu a při prvním probíháním cílem již byl druhý. Před
posledním obloukem se dostal razantně do vedení, zatímco Bogdanka přitom vypadla z tempa a doběhla až čtvrtá.
Okolo cílového sloupku proletěl Best Winter s šestidélkovým náskokem na druhou Dorothy King. V.I.P Alet se v cílové
rovině dostala na bronzový stupínek.
O půl hodiny později dominoval Zdeněk Škobis také v Ceně Noblesse Oblige s nadějným tříletkem amerického chovu
Donato Powerem, kterého připravuje na Moravě Zdeněk Vávra. Dostih byl poznamenán cvalovými chybami poloviny
z deseti účastníků dostihu a tak dotovaná místa patřila v cíli koním, kteří se jich vyvarovali. Svižné tempo udal Odds
Eagle Iceberg, kterého po půl kole vystřídal Degro Teo. Donato Power klusal v této chvíli na čtvrté pozici a na protilehlé
rovině se spolu s Team Dancerem vydali stíhat uniknuvšího Degro Teo. Team Dancer ale neměl tolik sil a skončil čtvrtý,
zatímco Donato Power v polovině cílové roviny minul Degro Tea a o více než tři délky triumfoval. Třetí místo patřilo
tentokrát čistě klusající Alet Conch. Vítězný reprezentant Stáje Viktoria Donato Power si nejen připsal premiérové
vítězství, ale také zlepšil osobní maximum na nadějných 1:19,0.

Zdeněk Škobis byl favoritem i v Ceně partnerů Trot Centre Alet a Västerbo Stuteri, kde vedl minule vítězného Jose.
Dostih rozeběhly Gliptika vedená Elenou Volf a G.G.´s Sweet Dream v sulce se svou stálou jezdkyní Alenou Tvrzovou,
za kterou se držel Jos. V prakticky nezměněném pořadí se dostali koně až do cílové roviny. Tam začala slábnout
Gliptika a do vedení snadno přešla G.G.´s Sweet Dream a zrychloval také Jos. Švédská klisna hájící barvy stáje Trot
Centre Alet dokázala ale oplatit Josovi minulou porážku a triumfovala o téměř dvě délky v kilometrovém čase 1:18,3.
Na třetí místo přispěchal Onward Iceberg.

Množstvím cvalových vsuvek byl poznamenaný také úvodní dostih odpoledne, Cena Apocalypse Now určená
začínajícím klusákům. V roli favorita tentokrát nezklamal minule chybující Logoped stáje Sochor s.r.o., který pod
vedením svého trenéra Mykoly Volfa dosáhl nejsuverénnějšího prvenství v rámci dostihového odpoledne – o 17 délek!
Logoped se od startu držel na třetím místě a zrychlovat začal kilometr před cílem. Klidně si mohl dovolit absolvovat
předposlední oblouk třetí stopou a 500 metrů před cílem již soupeřil jen s časem. Tehdy přišla slabší chvilka Geliose
OV, který zacválal, ale i tak stihl ještě dokončit dostih na druhém místě za svým stájovým kolegou. Třetím místem
potěšila debutantka Tullamore Paal, kterou její majitelka a trenérka Alice Paškrtová dovedla nečekaně do cíle na třetí
pozici.
Vydařené druhé dostihové odpoledne uzavřela Cena Nino Hammeringa, kterou rozjeli žáci zdejší Střední školy
dostihového sportu a jezdectví. Ve druhém kole začal slábnout M.T. Hurricane, ale Samba Teč vedená žákem
Baginskim pokračovala ve vysokém tempu dále. Na protilehlé rovině začali zrychlovat Gulftstream, Starboy BN a Alpro
Teč, kteří se v této posloupnosti posunovali druhou stopou ke stále vedoucí Sambě Teč. Její kralování skončilo v cílové
rovině, kde měli nejvíce sil dva zástupci tréninkového střediska Levín. O třičtvrtě délky zvítězil Sabbathův syn Starboy
BN před Alpro Tečem a tochovickým Gulfstreamem. Michal Kalčík tak zvítězil letos poprvé a Starboy BN dosáhl
jubilejního desátého triumfu po téměř roce. (zem)

Pořadí Pražského okruhu po 1. dostihu:
1. Charming Oreau (10 b.), 2. Busby Cartouche (7 b.), 3. Peter Pan (5 b.), 4. Bob Harley (3 b.),
5. Ocean Al (2 b.)

_____________________________________________________________________________________________

12:45 Zkušební start (1. odd)
STARTOVNÍ ČÍSLA: BÍLÁ
Zápisné: 300 Kč, počet přihlášek: 6
1 DIEGO MISI – Marina Volf
2 SEVERINA MISI – Mykola Volf
3 TIPSPORT BOY – Zdeněk Škobis

13:10 Zkušební start (2. odd)
4 VIKING CUB – am. Josef Dobruský 2
5 READY TO RACE (D) – am. Alle Loman
6 DEVIL IN DISGUISE (D) – Zdeněk Škobis

14:00

Cena Českého klusáckého spolku

1

25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)
SVĚTLE ZELENÁ
Pro 3leté klusáky a starší klusáky se ziskem do 5000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 7

Přihlašovatelé koní č. 6 Juillet V a č. 7 Tullamore Paal žádali při OSK o druhou startovní řadu.

Náš tip: č. 7 TULLAMORE PAAL – č. 4 SEVERINA MISI – č. 5 JUST MAD (S)

14:30

Cena Texe Diamonda

Čestnou cenu do dostihu věnují Monika a Michal Kalčíkovi a předá za Farmu Levín Markéta Kindlová.
25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 25000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 7

Náš tip: č. 7 ALET CONCH – č. 4 LOGOPED (RU) – č. 6 ALADIN FAB (F)

2
TM. MODRÁ

15:00

Cena Jenny Mc Murtie

Čestnou cenu do dostihu věnují Monika a Michal Kalčíkovi a předá za Farmu Levín Markéta Kindlová.
25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 50000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 7

Přihlašovatel koně č. 6 Easypeasy Rhythm (NL) žádal při OSK o druhou startovní řadu.

Náš tip: č. 2 TAMTAM OK (I) – č. 6 EASYPEASY RHYTHM (NL) – č. 1 DEGRO TEO (NL)

3
ŽLUTÁ

TEX DIAMOND byl prvním společným koněm Moniky a Michala
Kalčíkových, kteří ho dostali jako svatební dar. Tehdy šestiletý
Tex Diamond se hned zařadil mezi elitu zdejších klusáků, když
dokázal zvítězit v Ceně Tillherra s Monikou a v rozjížďce
Středoevropské ceny s Michalem. Po této sezóně s ním ještě
Kalčíkovi vyjeli do Berlína – Mariendorfu , kde také dokázal
zvítězit. Tex Diamond strávil v tréninkovém středisku Levín šest
sezón, během kterých zvítězil v osmi dostizích a zlepšil si tu i
osobní rekord na úctyhodných 1:13,8. „Texík“ zakončil svou
kariéru v jedenácti letech absolutně zdravý a byl prodaný na
rekreační ježdění.

JENNY MC MURTIE je dosud nejúspěšnějším koněm z přípravy Moniky a
Michala Kalčíkových. Je jen minimum významných ročníkových zkoušek,
které nedokázala vyhrát. Do Velké ceny dvouletých nebyla přihlášena a
ve čtyřleté sezóně prohrála jen v Saint Legeru. V tomto roce totiž na
pražské dráze zvítězila devětkrát včetně Českého klusáckého derby a
Jarní ceny čtyřletých. V další kariéře musela již Jennka měřit síly s elitou
starších koní a i když již nevítězila, vylepšila si osobní rekord na 1:14,4.
Zapomenout nesmíme ani její čtyři prvenství v Německu. To první
dokázala jako dvouletá proti tříletým koním. Po skončení dostihové
kariéry byla Jenny Mc Murtie zařazena do chovu a nedávno přivedla na
svět svého prvního potomka.

VANCHO DE BA byl velmi talentovaným klusákem francouzského chovu a
bohužel se z něho Kalčíkovi netěšili dlouho, na Levíně pobyl jen rok. Na podzim
roku 2013 byl zakoupený z Ratíškovic a v novém působišti se mu hned od
začátku dařilo. Pod vedením Michala Kalčíka vyhrál čtyřikrát za sebou.
Následující rok zvítězil dvakrát v Bravanticích a při druhém vítězství v Prix du
Trotteur Francais dokonce zaběhl skvělý čas 1:16,5 na střední trati. Bohužel
nedlouho potom se u něho projevila srdeční vada, které tento nadějný klusák
podlehl.

BULÍN je přezdívka pro hnědáka českého chovu Blue Paara. Je jediným koněm, který je na Farmě Levín od samého
začátku. Oblíbený klusák zakončil dostihovou kariéru v roce 2002 jako desetiletý. Dnes je mu 23 let a ve zdraví si užívá
důchodu na Levíně.

15:30

Cena Bulína

Čestnou cenu za Farmu Levín předá Markéta Kindlová.
25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)
Handicap 2-23,0 pro 5leté a starší klusáky, 2715 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 7

4
HNĚDÁ

Přihlašovatelé koní č. 5 Schanhay (F), č. 6 Ain´tshes Diamond (D) a č. 7 Nucleare ORS (I) žádali při OSK o druhou
startovní řadu.

Náš tip: č. 2 IFETAYO (D) – č. 3 GROMOBOJ (UA) – č. 4 UNZEN (F)

Farma Levín

16:00

Cena Farmy Levín

Čestnou cenu za Farmu Levín předá Markéta Kindlová.
25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 100000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 9

5
ČERNÁ

Náš tip: č. 3 JOS (D) – č. 5 G.G.´S SWEET DREAM (S) – č. 1 TEDO OK (I)
_____________________________________________________________________________________

Klusácká tréninková střediska (IV.) - Farma Levín
Levín je malým místem na mapě Benešovska v těsné
blízkosti dálnice na Brno. Pro klusácký sport je ale
místem významným – nachází se tu totiž moderní
klusácké tréninkové středisko. V těchto místech
připravovaní koně dosáhli mnoha úspěchů ve
významných dostizích a dařilo se jim i v Německu.
V letošním roce dostalo středisko další rozměr využití.
S dvaceti plnokrevníky tu totiž zakotvil trenér
Greg Wroblewski, který se v Česku proslavil nejen jako
muž, který „udělal“ trojnásobnou vítězku Velké pardubické Orphee des Blins.

Tréninkové středisko Farma Levín
Datum vzniku: rok 2000
Počet koní v tréninku: 18
Délka pracovní dráhy: 800 m (pískový klopený ovál)
Vybavení střediska: gumová dráha s převýšením, bazén, 2 kolotoče, výběhy

Klusákům zaslíbený 29. kilometr
Tréninkových klusáckých středisek není po naší republice mnoho a jen minimum z nich může být označeno
za moderní. Farma Levín toto přízvisko jednoznačně splňuje. V roce 1999 byla původní zemědělská usedlost
(první zmínky o ní spadají již do 15. století) zrekonstruována a její budovy a rozlehlé pozemky se proměnily
nákladem téměř 100 milionů korun na zázemí vhodné pro klusácké koně. Farma Levín se nachází
bezprostředně u sjezdu Hvězdonice z dálnice D1, konkrétně se jedná o 29. kilometr dálnice z Prahy do Brna.

Stáje, dráhu a výběhy využívají pro přípravu klusáckých koní všechna střediska, ale Levín má ještě něco navíc.
Jeho první výhodou je 800 metrů dlouhá písková dráha s klopenými oblouky, a tou druhou je 25 metrový
kruhový bazén, kde v sezóně někteří klusáci s náchylností k problémům s pohybovým aparátem pravidelně
plavou. Kromě dráhy s klopenými oblouky je tu k dispozici ještě dráha s povrchem z drcené gumy o délce
přibližně půldruhého kilometru. Dráha je situována z kopce a do kopce a umožňuje tak při pomalém tréninku
procvičit koním jiné svaly než na rovné dráze, ale zároveň slouží i jako silový trénink. Nedílnou součástí
areálu jsou také kolotoče pro pohybování koní, výběhy a pastviny o rozloze téměř 60 hektarů. „Pobyt ve
výběhu je u nás nerozlučnou součástí denního režimu dostihových koní. Naši klusáci chodí do výběhů někdy i
dvakrát denně a stráví tam vždy několik hodin,“ říká trenér Michal Kalčík, který spolu s manželkou Monikou
pečuje o 18 dostihových klusáků hájících barvy stáje FVE-Relay-JO Levín.
Trenérská škatulata
Letos bude Farma Levín sloužit svému účelu už šestnáctou sezónu. Za tu dobu se tu vystřídalo několik
trenérů, a vždy se jednalo o přední osobnosti našeho klusáckého sportu. Jako první tu působil jeden z našich
nejúspěšnějších a nejzkušenějších trenérů Jindřich Lajner, který tu strávil šest dostihových sezón. Pod jeho
vedením získali majitelé krásného areálu první úspěch v Českém klusáckém derby (v roce 2000 s Delano
Lightem). Jeho trenérský úsek pak převzal na tři sezóny Ondřej Goiš, který předtím získával zkušenosti
v Kanadě. A po něm byl angažován zkušený Vjačeslav Šamšurin. Krátce tu trénoval také Mykola Volf.
Jen rok po otevření Levína sem přišel trenér Michal Kalčík, který nejprve připravoval klusáky pro tehdejší
další spolumajitele sázkové společnosti Fortuna, Michala Horáčka a Josefa Kurku. Posledních deset sezón ale
spolu s manželkou Monikou připravuje především koně domácí stáje. Památným datem ve zdejší dostihové
kronice je 29. srpen 2009, kdy se podařilo Kalčíkovým přivést k vítězství v Českém klusáckém derby skvělou
klisnu Jenny Mc Murtie. Mimochodem tato vítězka 21 dostihů a majitelka výborného osobního maxima
1:14,4 přivedla na svět 10. května v chovu MVDr. Ing. Vojáčka svého prvního potomka, hřebečka po
plemeníkovi Wine And Blues.
V Německu se daří
Česká dostihová sezóna je vzhledem k tomu, že pražská dráha nemá umělé osvětlení pro zimní období a není
tu dostatečný počet koní pro celoroční provoz, velmi krátká, trvá necelých sedm měsíců. Koním slušná forma
ale vydrží zpravidla déle a tak klusáci Kalčíkových po skončení tuzemské sezóny ještě pravidelně startují
v Německu, a nejen to... „Jezdili jsme v posledních letech do Německa prakticky už od jara. Na tak velký
počet koní, co jsme mívali v tréninku, tu byl malý počet dostihů a také, což je neméně důležité, do Velké
Chuchle jich můžeme najednou odvézt jen určitý počet, takže jezdit do Německa pro nás bylo nutností.
Jezdíme tam ale velmi rádi, je tam profesionální prostředí a daří se nám tam. Němci nás vzali dobře mezi
sebe a máme mezi nimi několik přátel,“ vysvětluje důvody pro pravidelné cesty především na berlínská
závodiště Michal Kalčík. Dodejme, že jejich nejúspěšnějším klusákem v Německu byl zatím Lover, který tam
dokázal vyhrát jedenáct dostihů. Na počet vítězství byl také velmi úspěšný Pirate de Jour, který tam zvítězil
šestkrát. Nejvýznamnější dostih ale na německé dráze běžel v sezóně 2007 Větroplach, který ve finále
standardního Winter-Pokal doběhl třetí a zúčastnil se i významného dostihu při Německém derby, Rekordní
míle.
Dostihy na Levíně
Nesmíme zapomenout zmínit skutečnost, že Farma Levín měla v minulosti ještě jedno neméně významné
poslání. Zdejší dráha byla totiž využívána jako dostihová. V srpnu 2002 se na ni přesunul dostihový provoz
z povodněmi zničené dráhy ve Velké Chuchli. Levín se tak může pochlubit i konáním jednoho ročníku
Českého klusáckého derby.

Tehdy se běhalo až do pozdního podzimu a jezdci mohli okusit jednu zdejší zvláštnost – nultou stopu. Při
zatočení do cílové roviny se totiž dráha rozšiřuje dovnitř a to umožnilo některým koním zvítězit pomocí
předjetí soupeře vnitřní stopou. Dostihy se na Levín poté ještě dvakrát vrátily v sezóně 2006. Veřejnost na ně
může vzpomínat jako na štědře dotované mítinky, kterých se zúčastnili i hosté z Rakouska a Německa. Byl
mezi nimi i tehdy vítězný tříletý Němec Corleone, který se postupem času zařadil mezi absolutní německou
špičku (rekord 1:11,7) a v roce 2012 končil svou úspěšnou kariéru s výdělkem přes 375 tisíc euro.
Klusáci a cvaláci vedle sebe
Levín samozřejmě zůstává dál důležitým klusáckým tréninkovým střediskem, ale od letošního března tu našli
svůj domov i koně plemene anglický plnokrevník. Jeden z nejúspěšnějších trenérů cvalových koní Greg
Wroblewski totiž po odchodu z tréninkového střediska stáje Pegas ve Zhoři hledal místo, kde by připravoval
své koně a nakonec si vybral Levín. A hned od počátku letošní dostihové sezóny sbírá úspěchy nejen na
domácích drahách, ale dařilo se mu již i v Polsku i Rakousku.

Vítězové významných dostihů z tréninkového střediska Farma Levín:
Delano Light – České klusácké derby (CH), Cena Flinta (SD), Jarní cena čtyřletých (CH)
Jenny Mc Murtie – České klusácké derby (CH), Jarní cena čtyřletých (CH), Jarní cena tříletých (CH), Letní cena
čtyřletých (CH), Letní cena tříletých (CH), Velká cena tříletých (CH), Zimní cena tříletých, Cena Labirinta
Ruleta Skal – Slovenské derby
Lover – Saint Leger (CH)
Rekord Skal – Breeders´Crown dvouletých (CH), Breeders´Crown tříletých (CH), Breeders´ Crown čtyřletých
(CH), Breeders´ Crown pětiletých a starších (CH)
Alpro Teč - Breeders´Crown dvouletých (CH)
Fritz de Sade – Letní cena čtyřletých (CH), Breeder´s Crown (Německo), Středoevropská cena (SD), Cena
primátora (SD)
Jungelprinz – Letní cena tříletých (CH)
Gitano – Velká cena tříletých (CH)
Hootson - Cena Flinta (SD)
Henri Hammering – Jarní cena čtyřletých (CH), Breeders´Crown pětiletých a starších (2x, CH)
Ann Lis - Jarní cena čtyřletých (CH)
Lucky Promotion - Jarní cena čtyřletých (CH)
Private Account - Velká cena tříletých (CH), Cena Vatagy (CH)
Thebestofwaikiki - Velká cena tříletých (CH)
Haron - Velká cena tříletých (CH), Cena Labirinta (CH)
Itschus Star – Velká cena dvouletých (CH)
Photo´s Queen – Jarní cena tříletých (CH)
Hope As -Velká cena dvouletých (CH), Cena Labirinta (CH)
Juillenne – Cena Labirinta (CH)
Önas Bismarck – Velká cena dvouletých (CH)

16:30

Memoriál Václava Dohalského

DRUHÝ DÍL PRAŽSKÉHO OKRUHU 2015

40000 Kč (18000 - 10000 - 8000 - 4000)
Pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 2180 m, autostart, zápisné: 2000 Kč, přihlášek: 5

Přihlašovatel koně č. 5 Peter Pan (F) žádal při OSK o druhou startovní řadu.

Náš tip: č. 2 CHARMING OREAU (NL) – č. 2 PETER PAN (F) – č. 4 VADE MECUM (F)

Václav Bořek-Dohalský se podílel aktivně na rozvoji klusáckého sportu v České
republice a byl dlouhá léta prezidentem České klusácké asociace, později pak jejím
čestným prezidentem. Byl člověkem s hlubokými teoretickými znalostmi a
praktickými zkušenostmi, které též publikoval v odborném tisku.
V osobě Václava Bořka-Dohalského ztratil český klusácký sport obětavého,
spolehlivého a seriózního gentlemana.
Čest jeho památce.

6
STŘÍBRNÁ

17:00

Cena Vancho de Ba

7

Čestnou cenu do dostihu věnují Monika a Michal Kalčíkovi a předá Markéta Kindlová.
ČERVENÁ
25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 350000 Kč, koním nad 150000 Kč +20m, nad 200000 Kč +40m, 2180 m, mety
zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 7

Náš tip: č. 7 REGENT – č. 6 PIRATE DE JOUR (I) – č. 3 AFINA (RU)

17:30

Cena na shledanou 14. června

25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)
Handicap 2-26,5 pro 4leté a starší klusáky, 1670 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 9

8
SVĚTLE MODRÁ

Přihlašovatelé koní č. 6 Viking Cub a č.8 Samba Teč žádali při OSK o druhou startovní řadu.

Náš tip: č. 2 GLIPTIKA (RU) - č. 1 V.I.P. ALET – č. 3 LUCKY MONEY (D)
_____________________________________________________________________________________

Bronzový Alle Loman
Ve dnech 4. - 6. května se konalo na norských závodištích Monarke a Bjerke
Mistrovství Evropy amatérských jezdců. Po dvouleté absenci, kdy naše země
nemohla vyslat svého reprezentanta, na něm barvy České republiky úspěšně hájil
Alle Loman. Letošního Mistrovství Evropy se účastnilo celkem 13 zemí. Jezdci
absolvovali 4 - 5 dostihů, Alle Lomanovi se podařilo v jedno z nich zvítězit, čímž si
zajistil celkové třetí místo. Zvítězil mladičký Fin Teemu Keskitalo, druhé místo obsadil
Švýcar Jean Claude Gardaz a bronz do České republiky dovezl Alle Loman.
Gratulujeme!

PROPOZICE:
4. dostihový den 14.6.2015 - OSK v pondělí 8.6. ve 12:00
CH25 – 40 000 Kč, pro čtyřleté klusáky 2180m, autostart, zápisné 1600 Kč
CH26 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 400 000 Kč, 1670m, autostart, zápisné 1000 Kč
CH27 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200 000 Kč, 2180m, autostart, zápisné 1000 Kč
CH28 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 130 000 Kč, 1670m, autostart, zápisné 1000 Kč
CH29 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 80 000 Kč, 2180m, autostart, zápisné 1000 Kč
CH30 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 40 000 Kč, 1670m, autostart, zápisné 1000 Kč
CH31 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 15 000 Kč, 2180m, autostart, zápisné 1000 Kč
CH32 – 25 000 Kč, handicap 2 – 25,0 pro 5leté a starší klusáky, 2180 m, autostart, zápisné 1000 Kč
OSK se podávají elektronicky na adresu osk-ceklus@seznam.cz

_____________________________________________________________________________________________

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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