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,Nos pro Made for Me
Nos klisny Made for Me bylo jeden centimetr drív v cíli
Slovenského klusáckého derby, než nos hrebce Wine and
Blues.Co nedokázalo rozhodnout oko rozhodcího v reálu,
dosvedcil až film kamery. Bookmakery absolutne prehlížená
ŠVédka porazila zcela preferovaného "Létajícího
Holandana" a Bratislava tomu nemohla hodne dlouho uverit.

DorozdeleníCeskoslovenskaseko-

nala nejvýznamnejšízkouškavýkon-
nostictyrletýchklusákupravidelnena
trávezmínenéhoareálusoucasného

státníhopodnikuZávodiskov Petržalce.
Letossetamodehráluž 16.rocníksa-
mostatnéhoSlovenskéhoklusáckého

derby(VelkácenaNAY,a.s.),zatímco
16. Ceské klusáckéderby uvidí až
6.zárípražskáVelkáChuchle.

SenzacnívítezkuMadeforMepripra-
vujev Kostomlatechnad Labem-
LánechJindrichKlaubenschalk,který
sedel v sulce i onoho památného
29.cervna.StejnýmužalevyhrálDerby
v Bratislaveuž predrokems hrebcem
RashOne,kteréhonavícsámodchovaJ.

.Trot Centre Alet

Klaubenschalks partnerkouAlenou
TvrzovouajejímotcemPavlemTvrzem
predstavujívýznamnýtým soucasné
ceské klusáckéscény.V areáluTrot
CentreAlet samozrejmenajdemeve
stájíchi konejinýchmajitelu,anejdejen
o klusákyv aktivnímtréninku.

V LánechpusobíšvédskýhrebecRi-
detheBullns vynikajícímkilometrovým
casem1:12,6minuty(rekordse bežne
uvádíjenvezkrácenéforme12,6).Syn
u násvelmidobreznáméhoSuperAr-
nie (US)má bilanci18 vítezstvía 25
platnýchmíst ze 109životníchstartu

a fantastickékonto2 693 269 švéd-

skýchkorun(SEK).Pripouštecípopla-
tek ciní 2000 Kc, dalších3000 Kc
zaplatívlastníkklisnypozjišteníjejíbre-
zosti.

Druhýmnabízenýmplemeníkemje
také reprezentantŠvédska,Vasterbo
Today(VasterboGracias),importovaný
s bilancí72startu(17xl., 14x místo),
610297 SEKa rekordem14,8.Tento
dvanáctiletýhnedáknadálestartuje
v dostizícha Ioni bylv Ceskérepublice
nejbohatšímstaršímkonem(251980
Kc)s nejrychlejšímcasemnastredních
(15,2)a dlouhýchtratích(17,5).Nej-
rychlejšímstarším,klusákembyl i na
Slovensku(18,3).

DávkazmrazenéhospermatuVas-
terboTodaystojí2500Kc.

. Vyrobeno v Lánech
Chovnéklisnystojív Lánechmo-

mentálnetri,každémuz triamanažeru
patríoficiálnejednaz nich.

Klaubenschalkovatmavá hnedka

VasterboPi(Pythagoras)jedalšíŠvéd-
kouve hre,jejímdruhýmpotomkemje
letošníVeragogoAlel.Spolumajitelem
klisnyje MichaelDemmers.

Hnedka100Flower(KillyLabell)Pav-
laTvrzepocházíz chovuceskéspolec-
nostiCallisto.Zatímposledníze ctyr
hríbatbylopokrtenoItaliaAlel.

-
Švédská klisna a její ceská majitelka Klára Jelínková
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Made for Me a Jindrich Klaubenschalk po triumfu v Bratislave

MissOsteo(NewYorkGiant)jetmavá
hnedkaodchovanáZD Kostomlatynad
Labemv majetkuAlenyTvrzové.Rov-
než MissOsteoje ctyrnásobnoumat-
kou,na jare porodilaklisnickuMikelia
Alel.Otcemvšechtríjmenovanýchno-
výchakvizicje italskýZoningAmerica.

Znacku"Madein Lány"majírovnež
drívenarozeníav tréninkovémprocesu
zarazeníMadein Alet (rocník2003),
Mr. Alet (2004),MaybeAlet (2006)
a IdealAlet (2006).lrokézAlet(2007)
naprvnízapraženíteprveceká.

O KlaubenschalkovevíteziSloven-

skéhoklusáckéhoderby2007 Flash
One(DefiantOne)už bylarec.Zbývá
tedy ješteuvésttrenéruvchovatelský
produktcíslo2, a tímje tríletýEversivo
Osteo.

. Sázka na Švédsko

Petinásobnýšampiónprofesionál-
níchjezdcua trenérskájednickaroku
1996JindrichKlaubenschalkbyl na
stážíchve Švédskua Nizozemsku

a získanézkušenostii kontaktypocho-
pitelnevyužívá.Naposledypri nákupu
klisnyMadefor Me, pozdejšíhrdinky
16.Slovenskéhoklusáckéhoderby.

HnedkaMadefor Me se narodila
28. února2004na farmeasi sto kilo-

metruod švédskéhoGoteborgu.Cho-
vatelijsou Mia Forsangováa Torbjorn
Simberg.

V rodokmenuklisny najdemena
straneotcedobreznámájména- hre-
becSuperArnie(US)je synemSuper
Bowl(US)a tedyvnukemSta( s Pride
(US). .

MatkaSmokinLady(S)po Smokin
Yankee(US),po SpeedyCrown(US)
se nadostihovoudráhunedostalapro

úraz,doporucujejí ovšemto,žejedce-
rou legendárníMayBjorn(po Bjorn).
MayBjornjakojedinádokázalavyhrát
Švédskéklusáckéderbyi Stochampio-
natetpronejlepšíctyrletéklisny.Pochlu-
bnse mužetakédvojicísynu(Smokin
SwedeaWemil)s milionovýmizisky.

Madefor Me, slyšícíod mládína
prezdívkuMysan,startovalav sezó-
nách2006a2007veŠvédsku,jednou
zvítezila,trikrátseumístilatretíajednou
ctvrtá a vydelala69 500 SEK. Do
Ceskérepublikyodcestovalas rekor-
dem17,0.

. Šek za šok
Cestuza Madefor Me absolvoval

Klaubenschalkspolecnes budoucíma-
jitelkouklisnyMgr.KlárouJelínkovou
v osobnímautes prívesem,desetdní
predVánocemi2007.

Trasavedlaz KostomlatnadLabem

do nemeckéhoprístavuRostocka od-
tud trajektemdo dánskéhoGedseru.
Dalšíúsekpresmorezdolalilodnílin-
kouHelsingor- Helsingborga potom
seužjeloaždocílevýhradneposouši.

Transportopacnýmsmeremzvládla
Madefor Mev pohodea pul rokupo
prijezdudo Cechse stalaskutecnou
hvezdou.

VeSlovenskémklusáckémderbyme-
las kurzem12:1teoretickyskoncnnaje-
denáctémmíste.Praxebyla mnohem
prijemnejší- zešokovanéBratislavyod-
jela s vavrínovýmvencem,prikrývkou
provítezea šekemna 100000sloven-
skýchkorun.Po vyhlášenívýsledkují
hodnegratulantulíbalonanos. []

Jirí Krepelka
Foto Trat Centre Alet


