Hlavní město Praha
- poskytovatel finanční
podpory klusáckých dostihů
v Praze zásadního významu

Myslet
jako

vítěz!

www.prazsky-zpravodaj.cz

Český chov klusáka má smysl, říká JUDr. Milan Šíma
9. červen 2018 patří nejen klusáckému mítinku na pražském závodišti, ale v tento den také slaví kulaté životní jubileum úspěšný majitel a chovatel JUDr. Milan Šíma. Posledních deset sezón totiž patří k nejlepším zástupcům tuzemského
chovu odchovanci JUDr. Milana Šímy provozujícího farmu nejen s chovem klusáka, ale i skotem a dalšími hospodářskými
zvířaty. Klusáci odchovaní v krásném prostředí Šumavy se dokázali prosadit nejen mezi nejlepšími produkty českého chovu v dostizích Breeders´ Crownu a na německých drahách, ale i v klasických dostizích. V sezóně 2010 zvítězil v Jarní ceně
čtyřletých Safír Misi s Mykolou Volfem a sen o zisku Modré stuhy v derby se naplnil chovateli, který dnes slaví 70 let, před
dvěma roky zásluhou Jaromírem Kotáskem připravovaného Caberneta Misi a jezdce Martina Redla. Na potvrzení kvalit
svých koní musel doktor Šíma ale čekat delší dobu a zvažoval i úplné zakončení svých aktivit v klusáckém sportu a chovu.
Pane doktore, v klusáckém sportu jste za více než 20 let prožil určitě okamžiky dobré i zlé. Patří k těm nejhezčím obě
klasická vítězství?
Je to pro mne bezesporu největší majitelský a chovatelský úspěch, jsem za ně moc rád. Vystřídal jsem totiž během let několik tréninkových středisek, kde jsem nebyl spokojený. Dokonce jsem i jednu dobu chtěl s klusáky skončit úplně. Ale pak
přišlo vítězství v Jarní ceně čtyřletých a další úspěchy ve spolupráci s trenérem Volfem včetně vítězných Breeders´Crownů.
Poslední sezóny mám koně u trenéra Kotáska a kromě vítězství v Letní ceně se z této spolupráce zrodilo také překvapivé
vítězství v derby. S tím jsem vůbec nepočítal. Já ale říkám, že beru jen první místa. Je to podobné jako na olympiádě.
Jméno olympijského vítěze si pamatují všichni. Ale ví někdo o pár měsíců později, kdo za ním skončil druhý? Ve svém
věku už mám také vnoučata a moc bych chtěl, aby jednou nacházela moje jméno v listinách vítězů významných klusáckých
dostihů. Krásnou vzpomínku mám na vítězství našeho Korzára Misi v německém Straubingu v listopadu 2009 – bylo to
v novodobé historii první vítězství českého odchovance na německé dráze. Ještě musím zmínit, že se našim klusákům také
dařilo na Slovensku. Měl jsem šest let koně v Novém Tekově u manželů Trhanových a moc rád na to vzpomínám. Dvakrát
jsme tam měli Klusáka roku. Chovali se tam ke mně všichni moc hezky a já tam rád jezdil. Bohužel naše spolupráce musela skončit kvůli mým zdravotním problémům.
Vraťme se ještě k Vašim začátkům v klusáckém sportu. Jak jste se vlastně před 22 lety dostal mezi skupinu majitelů a
chovatelů klusáckých koní?
S pomocí docenta Hanáka jsem zakoupil dvě sedmileté švédské klisny, Sine Asperu a Kajsu Balk. Ty pak ještě startovaly
dva roky na dráze a poté jsem je zařadil do chovu. Sine Aspera se pak stala jakousi zakladatelkou mého chovu v Palvínově.
Ostatně právě této klisně, kterou jsem loni pro vyšší věk musel vyřadit z chovu, vděčím za svého klasického vítěze a rekordmana čtyřletých koní českého chovu Safíra Misi. Sine Aspera je totiž jeho babičkou.
Naplnily se Vám úspěchy v klasických dostizích a v Breeders´ Crownech Vaše chovatelské a majitelské ambice?
Ještě ne všechny. Ve sbírce mi chybí vítězství v Saint Legeru. Caberneto Misi v něm byl před dvěma roky třetí. Dostal jsem
ocenění, které mne moc potěšilo - v roce 2010 jsem byl poprvé vyhlášený Nejlepším českým chovatelem. Chci, aby český
chov byl dobrý. A už se to v zahraničí ukazuje, že máme úspěšné chovatele a že klusáci českého chovu jsou kvalitní. Je to
podobné jako s auty, také u nás již umíme vyrobit dobré automobily. Dělat chov klusáka mě navíc baví, i když to samozřejmě stojí dost peněz. Počínaje od připuštění klisny, dále než donosí hříbě, odchová, a než kůň začne pod vedením trenéra
běhat dostihy. A je to stará pravda, že chovatelský výsledek je značně nejistý. Samozřejmě, že mi spousta lidí říkala, proč si
raději za menší finanční náklady nepořídím mladého koně, u kterého již vidím, jak vypadá. Ale je to krásné, když se rodí
nový život a vy se těšíte, co z hříběte bude. Chovatelská část je ale jen začátek všeho, pak už záleží vše na trenérovi a jezdci.
Jaký je tedy Váš současný chovatelský cíl?
Chtěl bych se svými odchovanci zaútočit na Francii a také na Rakousko. Mám již narozená dvě hříbata s rakouským suffixem a byl bych rád, kdyby v této zemi dobře běhala. Patřili jsme dříve pod Rakousko-Uhersko, tak proč by se český klusák
nemohl prosadit ve Vídni. Rád bych tam ukázal, že se v Česku chovají dobří koně nejen u pana Hochstaffla v Ledenicích.
A myslím, že pro to děláme opravdu hodně. Tím mám na mysli nejen poctivou a zodpovědnou každodenní práci naší
vedoucí chovu koní Zuzany Beňové, ale i další související věci. Máme výborného kováře Petra Ponocného, který se neustále vzdělává a jezdí na semináře. Koupil jsem ultrazvuk, abychom mohli diagnostikovat nejvhodnější dobu pro připuštění
klisny a hřebec nepřipouštěl zbytečně. A také si samozřejmě sami zjistíme březost klisny. Několik dostihových koní se u
nás díky MVDr. Vladařové vyléčilo. Bojujeme za každého koně, aby se dostal na dráhu. Stojí to hodně peněz a času, ale
chci, aby i hříbata do jednoho a půl roku měla tu nejlepší výživu a péči. Co se v tomhle období zanedbá, už se nikdy nedožene.
Zmínil jste také Francii. Před třemi roky jste se jako chovatel zapojil do projektu Trotteur Francais. Kromě klisen
tohoto plemene jste také zakoupil plemenného hřebce a vítěze grupových dostihů Hello Jo, kterému se letos narodila
první česká hříbata. Co Vás vedlo k tomu chovat kromě tradiční americké krve i francouzské klusáky?
Francie je hodně před námi, a měli bychom se jí snažit alespoň trochu vyrovnat. Dobrého koně si ve Francii nekoupíte,
chovatelé považují již výkonného anebo perspektivního dostihového koně za stříbro rodiny a neprodají nám ho, musíme

si ho sami odchovat. Proto jsem nakoupil chovné klisny plemene Trotteur Francais a plemeníka. Neříkám, že hned první
generace bude vítězit ve Francii, ale třeba ve třetí generaci se to povede. A hlavně chov je základ každé vyspělé země s klusáckým provozem, i když je složitý. A je škoda, že do sportu a chovu nedává větší dotace stát. Měl by na to pohlížet jako na
reprezentaci daného odvětví sportu. A je také docela smutné, že z dostihů zná veřejnost u nás jen Velkou pardubickou a
Josefa Váňu. Ani cvalové derby neznají.
Jaké je Vaše osobní přání pro letošní sezónu?
Již jsem zmínil, že bych rád vyhrál Saint Leger, který mi zatím mezi velkými vyhranými dostihy chybí. Ale samozřejmě, že
bych rád se svým odchovancem vyhrál znovu České derby.
Otázka na závěr – co byste popřál celému českému klusáckému sportu a chovu?
Aby měli všichni dobré zázemí, bez toho se dostihy dělat nedají, aby se více posílil český chov klusáka a pomohlo se
zdejším chovatelům. Myslím, že by bylo na čase zavřít klasické dostihy jen pro koně českého chovu, jako to má například
Německo a Rakousko. Importovaní koně mohou běhat ostatní významné dostihy, jako například dostihy Zlatého okruhu.
Český chov klusáka je potřeba více podporovat a smysl to rozhodně má, protože již se několikrát ukázalo, že klusáci narození v Česku umí dobře běhat nejen doma. A ještě bych chtěl poděkovat všem lidem, se kterými jsem v klusáckém sportu
a chovu spolupracoval. Byla jich velká řada a nebudu nikoho jmenovat, abych na někoho nezapomněl. Moje poděkování
patří také MVDr. Heleně Pokorné za dlouholetou práci pro Českou klusáckou asociaci a její členy. (mze)(hp)

Václav Bořek-Dohalský (25.2.1941 – 18.6.2004)
Dne 18. června 2018 uplyne čtrnáct let od úmrtí významného dostihového odborníka, úspěšného trenéra a dostihového jezdce, osobnosti, bez níž si lze náš klusácký sport minulých desetiletí jen těžko představit – Václava Bořka-Dohalského.
Narodil se 25.2.1941, v těžké době druhé světové války. Své mládí prožil v době,
která zejména po únoru 1948 nepřála hodnotám ctěným rodinou Dohalských,
což mělo přímé důsledky jak pro rodinu tak i pro Václava osobně. Přestože měl od
svého mládí stejně jako jeho tragicky zesnulý bratr Zdeněk velmi vřelý vztah k dostihovému sportu, mohl se mu zejména v padesátých a šedesátých letech věnovat
pouze amatérsky. Teprve od počátku sedmdesátých let začlenil klusácký dostihový
sport do svého života již „na plný úvazek“. V té době se velmi dynamicky rozvinulo
nejen jeho aktivní a úspěšné působení jako jezdce, ale především jeho trenérská činnost, která je velmi úzce spojena zejména s dostihovou stájí Lysá nad Labem – Karlov. Pro dostihovou dráhu připravil řadu
skvělých dostihových koní, z nichž stačí připomenout proslulého Ulana, mezinárodně působící vynikající klisnu Poljanu a
nezapomenutelného mezinárodního hrdinu Valorona, vrcholem jeho trenérského umění pak byly klisny Perla a Líza. Pod
jeho patronací a vedením vyrostla řada vynikajících jezdců a pozdějších trenérů a mnoho dalších ovlivnil svými názory a
předáváním svých profesních znalostí a zkušeností.
Již od sedmdesátých let účelně rozvíjel spolupráci s trenéry, dostihovými odborníky a chovateli z Německa, Rakouska
a Maďarska, od počátku devadesátých let pak zcela průkopnicky navázal kontakty a spolupráci s předními klusáckými
zeměmi Evropy, a to především s Francií (Société du Cheval Français, Union Européenne du Trot). Zúčastňoval se pravidelně zasedání orgánů těchto asociací a společností, kongresů a dalších odborných akcí pořádaných UET, a byl to právě
on, kdo zahájil cestu České klusácké asociace k řádnému členství v této vrcholné evropské klusácké autoritě. Každoročně po řadu let, téměř do posledních dnů svého života, se zúčastňoval nejpřestižnějšího klusáckého dostihu kontinentu
Prix d´Amérique pořádného vždy koncem ledna v Paříži, a všech odborných akcí, které byly při této příležitosti konány.
Úspěšně se rozvíjející spolupráce se Société du Cheval Francais, dnes LeTROT, u jejíhož zrodu Václav Bořek-Dohalský
sehrál významnou úlohu, nese své plody i v dnešních dnech v oblasti sportovní i chovatelské. Na první pohled zjevným
výsledkem je také vzrůstající počet koní plemen francouzský klusák na našem území, s nimiž se na českých dostihových
drahách i v českých klusáckých porodnicích můžeme setkávat.
Václav Bořek-Dohalský se velmi intenzivně podílel na koncepční a organizační práci při rozvoji českého klusáckého dostihového sportu. Byl dlouhá léta prezidentem, později čestným prezidentem České klusácké asociace, byl však také vynikajícím odborníkem nejen s bohatými praktickými zkušenostmi, ale i s hlubokými teoretickými znalostmi, které zhodnotil
v řadě statí a článků publikovaných po řadu let v odborném tisku. Zmiňujeme-li se o jeho publikačních aktivitách, nelze
přehlédnout jeho informativní články týkající se organizace dostihů a dění v klusáckém chovu a klusáckém dostihovém
sportu obecně, které se pravidelně objevovaly v denním tisku a často i v televiznich relacích.
Václav Bořek-Dohalský byl erudovaným hippologem, obětavým a spolehlivým pracovníkem, publicistou a především po
celý život nesmírně seriózním distinguovaným gentlemanem. Děkujeme mu za celoživotní práci pro český klusácký chov a
dostihový sport na domácím i mezinárodním poli. Čest jeho památce.
Profesor Vladimír Čechák / MVDr.Helena Pokorná

Výsledky 3. dostihového dne 26.5.2018 – Praha Velká Chuchle
1014. Cena Pražského zpravodaje
- 1670 m ▪ 25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 - 2500 - 1750)
Pro 4+ koně. Zápisné 1250 Kč. Start 14:09 mety.

ALET CONCH 7 hda
KING CONCH(US)-ANN TRIBUTE(S) (FIRM TRIBUTE(US))
TROT CENTRE ALET (KLAUBENSCHALK JINDŘICH)
18.5
18.7 1690
Klaubenschalk J.
6 1
1126 GLEJDY 8
18.5
17.8 1690
Coufal I.
7 2
1007 PIRATE DE JOUR(I) 9
19.5
18.6 1670
Kalčík M.
3 3
1005 TOP EAGLE 6
19.7
19.6 1670
Kalčíková M.
1 4
1004 .NORDIC ILLUSION(S) 9
17.0
17.2 1730
am.Tvrzová A.
11 5
1013 CARMELLA MISI 5
19.4
17.9 1690
Komlóši O.
5 6
1007 V.I.P.ALET 7
20.4
20.7 1670
am.Hovorka J.
2 7
1007 UNKAS 11
19.5
19.8 1690
Vávra P.
9 8
1124 UKA HELENA(F) 10
20.9
21.2 1670
am.Novák B.
4 9
1007 REGENT 12
23.3 c 19.5 1690
Volf M.
8 10
Výrok: Tuhý boj 1/4 - hlava - 1 1/2 - 1 - 5 - 1/4 - 3/4 - 3 3/4 - daleko Čas: 02:12.66
Kůň č.10 Caberneto Misi nestartoval - byl vyloučen z účasti v dostihu pro dvojí zavinění opakování startu. Poplatek: Stáj
Veronika 100 Kč za nahlášenou změnu barvy dresu u koně č.8 Regent. Sankce: am.Novák B. 500 Kč za nenahlášenou
neúčast na přehlídce, am.Hovorka J. 200 Kč a j.Kalčík 400 Kč (recidiva) za nedodržení pořadí při přehlídce, j.Lajner F.
1000 Kč za druhé zavinění opakování startu, j.Kalčíková M. 200 Kč za nezaujetí předepsané jízdní stopy, j.Klaubenschalk
500 Kč za nadměrné použití biče.
Chovatel: Klaubenschalk Jindřich
Nestartovali: CABERNETO MISI

1007

1015. Cena metropolitní televize PRAHA TV
- 1670 m ▪ 22500 Kč (10125 - 5175 - 3375 - 2250 - 1575)
Pro 3+ koně. Zápisné 1125 Kč. Start 14:47 autostart.

1011 JOS(D) 8 hdv
LOVE YOU(F)-SUPERGIRL AS(D) (CROWNING POINT(US))
STÁJ VIKTORIA (HANDSCHUHOVÁ PETRA)
15.4 15.3 1670 Škobis Z.
1011 GAUDI BOKO(NL) 5
15.4 15.3 1670 Vávra P.
1011 READY GET 7
15.6 14.6 1670 Kalčíková M.
1006 DEXTER 5
15.6 15.6 1670 .Marz D.
1011 GESY 9
16.2 15.3 1670 Coufal I.
1011 RADIUS(UA) 9
16.8 17.0 1670 am.Ledvina J.
Výrok: Tuhý boj hlava - 2 - 1/2 - 5 - 4 1/2 Čas: 02:05.84
Sankce: j.Marz D. 200 Kč za nedodržení pořadí při přehlídce.
Chovatel: Stevens Wilhelm,D

3
2
6
4
1
5

1
2
3
4
5
6

1016. Velká cena SPINTECH s.r.o.

- 1670 m ▪ 25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 - 2500 - 1750)
Pro 3+ koně. Zápisné 1250 Kč. Start 15:17 autostart.

1003 APPLES(A) 3 hda
EILEAN DONON(US)-ALIES(D) (ALLISON HOLLOW(US))
ECURIE JS (SVOBODA JIŘÍ)
22.2 20.4 1670 .Marz D.
10 1
1099 LUNA 3
22.4 20.7 1670 Coufal I.
4 2
1123 UNIVERS MONEY 3
23.9 c 22.3 1670 Vávra P.
6 3
1133 KASIMA SKREE(A) 3
23.9 c 23.5 1670 Dobrovolný D.
7 4
1003 EGGER OV 3
24.7 22.8 1670 Volf M.
5 5
1010 D'ARTAGNAN MISI 3
25.0 c 21.2 1670 .Redl M.
3 6
1002 EMBARGO D'UKRAINE(F) 4
25.4 23.2 1670 Vávra Z.
9 7
1010 SÁRA MISI 3
26.2 c 20.6 1670 Poršová V.
1 8
1010 VOX ULTRA 4
26.3 c 25.4 1670 am.Štichová M.
2 9
Výrok: Jistě 1 - 14 - nos - 7 - 3 - 4 1/4 - 7 - 1 Čas: 02:17.35
Poplatek: Stáj Ecurie JS 500 Kč za zdůvodněné pozdní škrtnutí koně č.8 Fly Spirit z dostihu. Sankce: j.Vávra Z.
200 Kč za nenahlášenou změnu barvy helmy, j.Redl M. 200 Kč za nenahlášenou změnu barvy dresu, j.Coufal I.
200 Kč za neúčast na přehlídce (závada na výstroji), trenér Laška J. 2000 Kč za nesportovní chování - slovní
napadení startéra.
Chovatel: Svoboda Jiří
Nestartovali: FLY SPIRIT

