
Hlavní čtvrte ční dostih vyhrál v Chuchli Västerbo 
Today 

Výborný výkon podal v hlavním čtvrte čním klusáckém dostihu v Praze 
dvanáctiletý matador Västerbo Today, který p ři svém prvním letošním 
startu na tuzemském závodišti kraloval spolu se svý m jezdcem a 
trenérem Jind řichem Klaubenschalkem nejlepším starším klusák ům v 
dalším díle Zlatého okruhu. 

9. 5. 2008 09:57 PRAHA   

Na startu druhého dílu prestižní Ceny Tillherra JS Konsorcium se sešlo sedm koní, mezi které po dlouhé 

době opět zavítal mezinárodně nejúspěšnější český klusák Orlík, který se ale v posledních dvou sezónách 

potýkal se zdravotními problémy. Pod vedením jezdce Dietera Marzese okamžitě dostal do čela, brzy se k 

němu přidal v Chuchli poprvé startující Västerbo Today a oba spolu udávali svižné tempo.  

V prakticky nezměněném pořadí koně pokračovali až k poslednímu oblouku, kde začaly docházet síly 

Orlíkovi, zatímco Västerbo Today se začal svým soupeřům mírně vzdalovat a vyhrál o dvě a půl délky před 

favorizovaným Sandonorou F. Ten ale v cílové rovině tísněním poškodil dva soupeře a byl nakonec 

Dostihovou komisí přesunutý na čtvrté místo. Stříbro tak od zeleného stolu připadlo Jumbymu 

d´Occagnesovi a třetí místo Lymnetisovi.  

Čtvrteční dostihový den byl velmi úspěšný pro tochovické tréninkové centrum rodiny Volfových, jejichž 

zástupci zvítězili ve čtyřech dostizích pod vedením čtyřech různých jezdců. Trenér koní Mykola Volf tak nyní 

s celkem 11 vítězstvími bezkonkurenčně kraluje šampionátu trenérů, zatímco mezi profesionálními jezdci je 

stále na čele Michal Kalčík se 6 úspěchy. 

Výsledky:  

Cena Tilherra JS Konsorcium (3letí a starší klusáci,  50 000 Kč, 2180 m, autostart):  1. Vüsterbo Today 
(jezdec a trenér Jindřich Klaubenschalk, stáj Trot Centre Alet, 2. Jumby d´Occagnes, 3. Lymnetis, výrok: jistě 2 
1/2 - 2 3/4 - 1 1/2, kilometrový čas: 1:16,4.  
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Klusák Västerbo Today neměl ani v Mariánských Lázních přemožitele 

Jedenáctiletý klusák Västerbo Today udržel v sobotu v Mariánských Lázních tuzemskou 

neporazitelnost. Při návratu klusáckých dostihů po 18 letech na tamní plochodrážní stadion, který byl 

postaven v roce 1922 pro dostihové účely, vyhrál hlavní závod, mílovou Cenu Fidji Sund o 80.000 

korun. Ihned po startu se prodral do čela s nejvýhodnějším číslem veterán Lucky Fortuna, který začal 

diktovat svižné tempo šesti soupeřům. V dalším sledu klusal Västerbo Today a za ním New des 

Coevrons, zatímco US Wowie ztratila naděje na dobrý výsledek cváláním v prvním oblouku. Na 

protilehlé rovině se Lucky Fortuna s prvním favoritem Västerbo Todayem začali ostatním mírně 

vzdalovat, pak však do té doby skvěle klusající Lucky Fortuna zacválal a usnadnil soupeři cestu k 

pátému vítězství za sebou.  
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Klusácka elita v Memoriáli Otakara Valoucha  
  
 
V prekrásnom, babím letom, pulzujúcom jesennom počasí sa v Bratislave po 
dvojtýždňovej prestávke opäť konali klusácke zápolenia. Najväčšiu pozornosť pútali 
tradičné dostihy prvej kategórie - Memoriál Otakara Valoucha (ŠD). 
Predtým sa však na štarte z mét predstavilo 8 koní v Cene Limona (3+ kone so 
ziskom do 120 000 Sk vrátane). Na trati dlhej 2000 m po štarte z otočky udávali 
tempo dostihov kone zo základnej méty, kým zvyšok poľa sa do kontaktu dostal až 
pri vbiehaní do posledného oblúka. Tam sa na čele ocitol Utha Acktion (am. I. 
Lyskova, Agentúra Sedem statočných) po cvalovom zaváhaní Pat Du Billona (J. 
Dobrovolný), prenasledovaní Royal Boundom a Stingom. Utha Acktion tak do 
cieľovej roviny zatočil s plnými šancami, tie naopak druhou cvalovom chybou stratil 
Pat Du Billon. 5-ročný holandský hnedák Utha Acktion (v trénerskej opatere 
novotekovského kouča I. Trhana) napokon v cieľovej rovine odrazil mohutný nápor 
40-m prídavkom zaťaženej tréningovej kolegyne Violy Idzardy (P. Morozov, JS 
Konsorcium SK) a zvíťazil po tuhom boji o hlavu. Na bronzový stupienok dosiahol 
dobrým finišom prezentujúci sa Ricky Rouge (am. T. Klvaňa), ktorý sa taktiež musel 
vysporiadať so 40-m prídavkom. Ďalšie priečky doplnili zo základnej méty štartujúci 
Sting  (am. M. Štangel) a tabuľový dobeh uzavrel Pat Du Billon (Trotting Center 
Vlky, trénerky P. Folloaufovej). 
O dramatický priebeh Memoriálu Otakara Valoucha (3+ kone, 2000 m) sa postaralo 7 
aktérov. Krátko po štarte aktivitou hýrila najlepšia kobyla českého chovu Schow 
Hammering, tiež víťaz Ceny Jokr (Dunajský pohár) Västerbo Today a novotekovský 
zverenec I. Trhana Rick Beuckenswyk (P. Morozov), ktorí udávali tempo dostihov. 
Posledne menovaný však pri vbiehaní do úvodného oblúku nenašiel priestor a dostal 
sa do nevýhodnej tretej stopy a stratu musel dobiehať v ďalšom priebehu dostihov. 
Na kontrarovine sa však pole koní skompletizovalo, pričom na čele bola neustále 



dvojica Schow Hammering (am. L. Rokyta) a Västerbo Today . Ten v záverečnom 
oblúku začal tlačiť na tempo dostihov a postupne si vypracoval rozhodujúci, približne 
4-dĺžkový náskok. V cieľovej rovine úspešne odrazil nápor napokon štvrtého 
Sandonoru F  (J. Kotásek), tiahlym finišom zvonka strieborného Equalizera  (J. 
Dobrovolný) a napokon bronzového Rick Beuckenswyka (JS Konsorcium SK). 
Tabuľu doplnil rakúsky hosť Trotski Vivant (H. Grün). 
Listina víťazov Memoriálu Otakara Valoucha bola doplnená ďalším menom, 11-
ročným tmavým hnedákom Västerbo Today z českej stajne Trot Centre Alet v sulke 
so svojim trénerom J. Klaubenschalkom. Švédskemu odchovancovi sa taktiež 
podarilo vylepšiť rekord podujatia, keď vyklusal výborných 1:19,3 v prepočte na 
kilometer. (pete) 
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