Klusáci opět v Chuchli
Po nekonečně dlouhých útrapách a okamžicích beznaděje se klusáci vrací na chuchelský ovál pod
patronací Českého klusáckého spolku. Základní myšlenkou a cílem nově vzniklého sdružení Český
klusácký spolek, je zachování klusáckých dostihů na dráze v Praze – Velké Chuchli a v této
souvislosti můžeme s potěšením konstatovat, že se tento cíl podařilo zrealizovat.
Cesta k němu však nebyla a stále není zdaleka jednoduchá. Když jsme toto sdružení zakládali,
nikoho z nás ani v tom nejhorším snu nenapadlo, jak složitá a strastiplná to bude cesta. Určité potíže
jsme očekávali, avšak nikoliv tak dramatické. Zcela zdarma a ve svém volném čase suplujeme
činnost, za kterou jiná organizace pobírá finanční prostředky. Celý půlrok se náš spolek snažil dojít
ke vzájemné spolupráci s Českou klusáckou asociací, která je uznaným chovatelským sdružením
v této oblasti. Chápání a postoje jejího vedení jsou však natolik odlišné, až destrukční, že nebylo
možné navázat shodnou spolupráci. To s sebou zcela logicky přináší určité potíže.
Z původního záměru, který se odvíjel od spolupráce s Českou klusáckou asociací v souvislosti
s pořádáním klasických dostihů a projektu Trotteur Francais, jsme museli ustoupit a zajišťujeme
pouze provozní dostihy. Jsme však připraveni konstruktivní řešení umožnit, budeme-li v tomto
směru kontaktováni.
Věříme, že se podaří průvodní komplikace eliminovat a ke společné myšlence nakonec dojdeme.
Jde přeci o samotnou existenci sportu jako takového a živobytí těch, kteří klusákům věnovali svůj
život a každodenní péči.
Poděkování patří všem, kdo se na přípravě dostihového dne podíleli, ať už se jednalo o
administrativní a orgranizační práci, nebo o činnosti týkající se dostihové dráhy. Náš velký dík také
patří panu řediteli Petru Drahošovi a kolektivu zaměstnanců TMM s.r.o., kteří vyvinuli velké úsilí a
finanční prostředky, aby klusáckou dostihovou dráhu uvedli po povodních do provozu. A podle
vyjádření našich zástupců, kteří dostihovou dráhu kontrolovali, je ve výborném stavu.
Výbor sdružení Českého klusáckého spolku
Delegační listina na neděli 28. července 2013:
Předseda Dostihové komise: Jan Zágler
Členové Dostihové komise: Jiří Kněžourek, Hana Pancová
Startér: Josef Kotouč
Asistent startéra/obsluha čísel: Jiří Česák
Tajemník: Ing. Jiří Šindler
Cílový rozhodčí: Veronika Pokorná
Komentátor: Martin Hromádka
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 (608/880 468)

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.

Vůbec první dostih uspořádaný Českým klusáckým spolkem bude patřit nejnižší ziskové třídě. V sedmihlavém poli najdeme
dvě skupiny koní, úplné začátečníky i koně již prověřené několika starty. Při svém loňském debutu zanechala výborný dojem
Dace Beuckenswyk a pokud na něj dokáže navázat, patří k favoritům dostihu. K nim musíme počítat i Francouze Ustanga du
Moulin, který zahájil letos v pěti letech svou kariéru na německých závodištích a dá se u něj očekávat posun v osobním
kilometrovém výkonu. Zkušenost je výhodou i na straně Ormy Holz, která ale při svém letošním debutu v Karlshorstu
nedokázala držet tempo se svými soupeři. Zlepšení očekáváme od Costy WS, která má zatím na svém kontě jen dva starty s
velkou časovou prodlevou mezi nimi. Trojice debutantů na startu se pyšní atraktivními rodokmeny a určitě je nelze v této
společnosti podceňovat. Syn Love You Jos pořízený jako roček za velké peníze byl ještě v zimě hlášený do Německého
klusáckého derby, Verrarie je dcerou vítěze Prix d´Amérique Meaulnes du Corta a poutavým rodokmenem se může pyšnit i
reprezentant českého chovu Odds Eagle Iceberg, jehož rodiči jsou česká klusácká legenda Orlík (úspěšný i v chovu) a
Otherwisemeadow, matka Ocean Ala.
Náš tip: č. 3 DACE BEUCKENSWYK (NL) – č. 4 USTANG DU MOULIN (F) – č. 1 JOS (D)

Komorní společnost na startu této zkoušky je složená převážně z mladých klusáků, jedinou výjimkou je osmiletý
Merlin Ribb. Ten se objevil loni na dráze jen jednou a se svou trenérkou v sulce podal dobrý výkon, který by ho měl
předurčovat k zisku nižšího dotovaného místa. Výhodu dvou letošních účastí v Německu, byť neúspěšných, má po
startu rychlý Fastino, který by měl svého největšího soupeře nalézt v letos začínajícím Premium Editionovi, vítězi
debutu ze Slušovic, který však oba své další starty měl problémy s cváláním. Překvapit ale v miniaturním poli
mohou i teprve podruhé na pražské dráze startující Glejdy (jejímu trenérovi se obvykle v Praze daří) a Coca, v jejíž
sulce střídá am. Břízu trenér Laška.
Náš tip: č. 1 PREMIUM EDITION (I) – č. 3 FASTINO – č. 5 GLEJDY

Z pětihlavého pole na startu tohoto dostihu, kde se sešla garnitura sedmiletých a starších klusáků, jsou spolufavority Buffalo
Joy a Nino Hammering. Zástupce levínského tréninkového střediska má proti Ninovi výhodu startů v Německu, kde ukazoval
v poslední době velmi dobrou formu. Malý bojovník Nino Hammering patří k velmi spolehlivým klusákům a druhé místo by
ho nemělo minout. Na stupeň vítězů může pomýšlet na této trati i Errol, který je známý silnou koncovkou. Mishano více než
půldruhého roku neběhal, a těžko od něj v 11 letech očekávat zlepšení, ale určitě jako vždy podá maximální výkon. Nejslabším
článkem sestavy se zdá být Jasan Teč, který loni při svém jediném startu vyhrál dostih určený žákovským jezdcům.
Náš tip: č. 3 BUFFALO JOY (D) – č. 4 NINO HAMMERING – č. 1 ERROL

Hlavní zkouška dnešního úvodního pražského odpoledne přivádí na start sice velmi malé, ale o to kvalitnější pole. Souboj
dvou derby-vítězů, tedy loňského hrdiny modré stuhy Boba Harleye a vítězky ze sezóny 2009 Jenny Mc Murtie s
nejrychlejším koněm českého chovu Ocean Alem by měl být vrcholem dnešního dostihového dne. Ryzák letos debutoval
koncem června v Mariendorfu, kde doběhl druhý, nedaleko za vítězem, v kvalitním kilometrovém čase. Jenny Mc Murtie je
velmi spolehlivou klisnou se stabilními výkony, a její výkony na německé dráze měly stoupající tendenci. Při posledním startu
v Karlshorstu se dokonce dostala pod hranici 1:17,0 na dvoukilometrové trati. Ocean Al letos startoval jen jednou a ve
Slušovicích a nedařilo se mu, ale na zdejší dráze se může vrátit ke svým výkonům. Peter Pan letos v Německu dvakrát vyhrál
a určitě by neměl odejít bez vyššího placeného místa. Taiji de Bomo bude čekat na zaváhání svých soupeřů.
Náš tip: č. 1 BOB HARLEY (NL) – č. 3 JENNY MC MURTIE (D) – č. 5 PETER PAN (F)

Šestinásobný vítěz Pirate de Jour, který se před dvěma týdny vrátil v Karlshorstu do vítězné formy, je koněm první
volby v tomto dostihu. V případě čistého absolvování dostihu míří vysoko i loni třetí v Breeders Crownu Mikeila
Alet a na stupni vítězů očekáváme i dalšího úspěšného koně z vrcholných dostihů pro český chov, Zorra Misi, který
letos ve Straubingu podával dobré výkony. Orlovská bělka Pushinka měla v poslední době problémy s čistým
klusem a do její sulky se vrací trenér Volf. Dvojice zástupců Stall Iceberg více než rok nestartovala a jejich
současná výkonnost se těžko odhaduje, ale podle výsledků ze sezóny 2011 i oni mohou bojovat o vyšší placené
příčky.
Náš tip: č. 3 PIRATE DE JOUR (I) – č. 2 ZORRO MISI – č. 4 MIKEILA ALET

Dostih na metách vznikl spojením dvou dostihů, které by jinak byly odsouzeny k zániku. Pokud dobře odstartují, mají v tomto
dostihu velkou šanci zástupci Trot Centre Alet, Kavalerie a Rudy Pierre, kteří se loni účastnili velkých dostihů na slušovické
dráze. Další místa v dostihu jsou poměrně vyrovnaná. Regent má nevýhodu první ho startu v sezóně, ale mety i délka dostihu
by mu neměly dělat problém. Ain´tshes Diamond se před dvěma týdny zapojil do letošní sezóny a podal průměrný výkon.
Překvapit může spolehlivá Walentine.

Náš tip: č. 5 KAVALERIE(A) – č. 4 RUDY PIERRE (S) – č. 3 WALENTINE

Závěrečný dostih dnešního úvodního mítinku pražské klusácké sezóny má spolufavoritku ve tříleté No-Shpa. Klisna
loni startovala na závodišti Ufa, kde vyhrála Velkou cenu dvouletých klisen v tempu 1:21,8 na trati 1600 metrů.
Letos se pod vedením trenéra Volfa lepšila v Německu každým startem. O vítězství ale může bojovat i Elisabeth v
sulce se svou majitelkou. Hnědka loni na podzim na pražské dráze pokořila hranici tempa 1:20,0, letos bude
debutovat. K této hranici se svým osobním maximem blíží i Avalance Boshoeve preferující střední tratě, letos
dvakrát bez úspěchu startující v Karlshorstu. Gesy potřebuje získávat hlavně dostihové zkušenosti. Schanhay bývá
nevyzpytatelný, ale jeho jezdkyně ho z minulosti velmi dobře zná.
Náš tip: č. 2 NO-SHPA (RU) – č. 5 ELISABETH – č. AVALANCE BOSHOEVE (S)

