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BULLETIN CENTRAL EUROPEAN THOROUGHBRED SALE

ÚČAST BUDE OPĚT MEZINÁRODNÍ
Ačkoli samotná dražba se uskuteční až v pátek 8. října, už nyní běží naplno organizační práce a propagace celého dostihového
a dražebního festivalu v Pardubicích na mezinárodní úrovni. Zvláštní energii letos pořadatelé investují do přilákání většího
počtu kupců do Pardubic.
Ačkoli všechno vyvrcholí až v posledních týdnech před dražbou, už nyní lze říci, že se můžeme těšit na ještě širší mezinárodní
účast kupců než loni. Osloveny budou samozřejmě také přední české stáje a díky spolupráci s různými koňskými médii také
četní příznivci jezdeckého sportu, pro které bude i na letošní dražbě k dispozici řada zajímavých koní za velmi rozumné ceny.

DRAŽBA 2010:
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK UŽ ZA MĚSÍC!

PŘIHLAŠOVACÍ POPLATKY
JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:
I. termín:
Za prvního přihlášeného koně od stejného majitele
2000 CZK + DPH
Za druhého až čtvrtého přihlášeného koně od stejného majitele
1500 CZK + DPH
Za pátého a další přihlášené koně od stejného majitele
1000 CZK + DPH
II.termín:
2800 kč + DPH za přihlášeného koně
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Pokud plánujete účast na letošní Středoevropské dražbě
anglického plnokrevníka, kterou pořádá Dostihový spolek
Pardubice a agentura Janda Bloodstock, je nejvyšší čas
začít promýšlet detaily. První hlavní termín uzávěrky se
totiž blíží. Letos byl stanoven na 20. srpen, což je o něco
dříve než loni, ale věříme, že by to neměl být pro
prodávající problém.
K dřívějšímu termínu jsme přistoupili s ohledem na
komfort pro kupující. Umožní nám totiž zkompletovat
katalog mnohem dříve a efektivněji nabízet vaše koně i
zahraničním zájemcům. V elektronické podobě by měl být
katalog na webu již zhruba týden po této uzávěrce, tedy
koncem srpna.
Důležitou novinkou pro letošní ročník je druhý termín
přihlášek 17.9. 2010, který bychom mohli dostihovou
terminologií nazvat jako termín dodatečných přihlášek. Měl
by sloužit především pro koně v tréninku, ale je
samozřejmě otevřen pro všechny koně. Po tomto termínu
bude k dispozici tištěný katalog.

Poplatky v prvním termínu zůstaly na stejné úrovni jako loni
a z pohledu prodejců se jeví jako výhodnější. Pro druhý termín
jsou náklady mírně vyšší a bez slev za další koně, ale tento
termín je skutečně míněn jen jako „dohláška“ a pro
rozhodování „last minute“.

CESTA ZA MODROU STUHOU
ZAČALA NA DRAŽBĚ

INTERNATIONAL PARTICIPATION
Although the sale itself will take place on Friday, October 8,
the organization works and the promotion of the whole sale
and racing festival have already started in full. This year, the
organizers will exercise extra effort to bring in more bidders to
Pardubice.
Although everything about the sale culminates in the last
weeks before the sale, we can already look forward to wider
international audience of bidders than last year. We will
naturally approach the leading Czech stables and – thanks to
the partnership with the leading horse-focused media – also
the fans of show-jumping and dressage to whom the sale will
offer a number of interesting horses for attractive prices.

Talgado vítězí v Českém Derby

2010 SALE: DEADLINE DRAWING NEAR!

Ryzák Talgado (Lomitas) se poslední červnovou neděli stal ve
Velké Chuchli čtvrtým vítězem Českého derby za sebou, který
byl zakoupen svým majitelem na dražbě. Stáj Lider Racing
Stable v majetku manželů Rossákových, jejichž šestnáctiletá
dcera Maria Magdalena se v Talgadově sedle stala teprve
druhou vítěznou jezdkyní v historii dostihu, koupila hřebce
jako ročka v německém Baden Badenu za pouhých 8000 eur.

If you plan to take part in this year's Central European Thoroughbred Sale, hosted by the Dostihovy spolek Pardubice and
Janda Bloodstock, it is high time to think about the details. The
first deadline is drawing near. This year's deadline has been set
to August 20, which is a little earlier than last year but we
believe this should present no problems for the sellers.
We opted for the earlier date because of the buyers. The earlier
deadline will make it possible for us to complete the catalogue
much earlier and to offer your horses more efficiently to the
foreign bidders. In digital form, the catalogue will be
published online a week after the deadline, i.e. at the end of
August. What is new this year is the second deadline. This
comes on September 17, 2010 and it should serve mainly for
the horses in training. Naturally, it will be open for all the
horses. After this date, the print catalogue will be available.
The registration fees are as follows:
1st deadline:
The first registered horse
CZK 2,000 + VAT
The 2nd to 4th registered horse by the same seller
CZK 1,500 + VAT
The 5th and more registered horse
CZK 1,000 + VAT

Šťastná jezdkyně po vítězství v Derby
„Talgada jsme poslali na německou dražbu, protože je synem
kultovního plemeníka Lomitase. Doufali jsme, že se o něj
strhne větší boj, ale konkrétně na této dražbě zrovna nebylo
moc kupců, a tak jsme jej nakonec prodali za poměrně nízkou
částku,“ řekla Rosalind Ridoutová, majitelka hřebčína Rowan
Farm Stud, kde se Talgado narodil.
Svěřenec trenéra Filipa Neuberga je nejnovějším důkazem, že
nejsnadněji lze klasického vítěze pořídit na dražbě. Touto
cestou se do Česka dostali i předchozí derby-vítězové Medeo
(Baden Baden), Tullamore (Baden Baden) a Age of Jape
(Varšava).

2nd deadline
CZK 2,800 + VAT for every registered horse.
The fees in the first deadline remained on the same level as last
year and they are more favourable for the sellers. In the second
deadline, the fees are slightly higher and they are no discounts
for more horses, but then the second deadline should really be
seen as an option for a “last minute decision”.
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Podrobnosti o chovatelích letošního derby-vítěze naleznete na
stránkách www.derby.bloguje.cz.

SERENA JEDNIČKOVOU VÍTĚZKOU

THE WAY TO THE DERBY STARTED
AT A SALE
On the last June Sunday, the chestnut Talgado (Lomitas)
became the fourth Czech Derby winner in a row who had been
bought at a sale. Lider Racing Stable, owned by the Rossaks
whose 16-year-old daughter Maria Magdalena rode Talgado to
become only the second woman to win the race, bought the
colt as a yearling in Baden Baden for just 8,000 euros.
“We sent Talgado to a German sale as he was sired by Lomitas,
the cult sire in Germany. We had hoped for more intense
bidding but there were no many bidders at this sale so we sold
him for a rather low price in the end,” says Rosalind Ridout,
the owner of Rowan Farm Stud where Talgado was foaled.
The Filip Neuberg-trained colt is the most recent proof that the
easiest way to buy a classic winner is at a sale. This is the way
the former Derby winners got to the Czech Republic: Medeo
(Baden Baden), Tullamore (Baden Baden) and Age of Jape
(Warsaw).
You will find details about the breeder of this year's Derby at
www.derby.bloguje.cz.

Serena vítězí v hlavní předzkoušce Oaks
O jejích kvalitách se ví už dlouho, vítězství tříleté Sereny (Rainbows
for Life) v Ceně polských chovatelů v rámci derby-dne však
překvapilo mnohé sázející. Klisna stáje Maentiva odskakovala
s kursem 14:1, v cílové rovině ale pod žokejem Jiřím Chaloupkou
dokázala o 1 ¼ délky porazit silné pole v čele s Lindou, Anwilkou
a Greek Wedding. Ryzka z chovu hřebčína Napajedla byla loni k
mání na Středoevropské dražbě anglického plnokrevníka, licitace
však nedosáhla výše rezervní ceny.
Váhající kupci se nyní mohou chytat za hlavu, neboť Serena dosud
dokázala 2 ze svých 6 startů proměnit ve vítězství a sumou
vyběhaných dotací se těsně přiblížila k hranici 200 000 korun. Svou
kariérou tak potvrdila, že loni do ringu přišla zcela zdravá a že se
v Pardubicích vyplatí podobné šance sledovat. „Serena je především
srdcový kůň, umí zabojovat a svými kvalitami nesporně patří do užší
špičky tříletých klisen,“ říká trenér Václav Luka mladší. „Musí jí ale
vyhovovat průběh dostihu, to je klíčový faktor. Když se dostih
nevyvíjí podle jejích potřeb, je to těžké. Pokud ale záleží čistě na ní,
tak na dráze nechá srdce.“
Z koní, kteří figurovali v katalogu prvních dvou ročníků pardubické
dražby, byla v červnu upřena pozornost na dalšího napajedelského
odchovance Noema (Rainbows for Life), který mířil do Českého
derby, ale nakonec kvůli nešťastné eliminaci nemohl startovat.
Tmavý hnědák stáje KT Obal stále čeká na první vítězství, v devíti
z deseti dosavadních startů ale dokázal doběhnout na dotovaných
pozicích. Ve Slovenském derby finišoval sedmý, když porazil koně
jako Atacama Crossing nebo Endless Storm.
Po neúspěchu ve Velké jarní ceně se na kratších tratích usadil
i loňský vítěz Ceny Schaumann a třetí z Memoriálu profesora
Michala Label Five (Varadar). V polovině června finišoval na 1400
metrů čtvrtý za Golden Eaglem, Rabbit Shinkem a Connexem,
o měsíc později rovněž ve II. kategorii obsadil páté místo v Mostě,
pro nižší hmotnost svého jezdce po dostihu však byl diskvalifikován.
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Her qualities have been known for some time but the victory of the
three-year-old filly Serena (Rainbows for Life) in the Polish Breeders
Stake on the Derby day surprised many punters. The filly owned by
Maentiva and ridden by Jiri Chaloupka entered the race with the odds 14
to 1, but managed to win by 1 ¼ length in a strong field featuring Linda,
Anwilka and Greek Wedding. The chestnut filly bred by the Napajedla
Stud was offered at the last year's Central European Thoroughbred Sale
but left the ring unsold as the reserve price had not been reached.
The doubting bidders can only regret now as Serena won 2 of her 6 races
and the prize money nearly total CZK 200,000. Her career has confirmed
that she arrived in the auction ring healthy and that it is indeed worth to
watch for similar chances in Pardubice. “Serena has a great heart, she
knows how to fight and without any doubt she belongs among the top
three-year-old fillies,” says the filly's trainer, Vaclav Luka Jr. “She needs
a good race, though, this is a key factor for her. Whenever she has a
problem in the race, it is always difficult. But if everything is well, then
she will fight to her last breath.”
Of horses entered in the catalogue of the first two editions of the sale,
much attention was focused on another Napajedla-bred horse, Noem
(Rainbows for Life). The colt was entered in the Czech Derby, however,
due to unfortunate elimination rules could not run. The bay colt owned by
KT Obal is still waiting for his first victory, nevertheless of his 10 races
he has finished 9 on paid positions. He finished 7th in the Slovakian
Derby and beat horses such as Atacama Crossing or Endless Storm.
After a failure in the Czech Two Thousand Guineas, the last year's winner
of the Schaumann Prize and the third in Prof Michal Memorial, Label
Five (Varadar) found his niche on shorter distances. In mid June, he was
fourth in a category II race behind Golden Eagle, Rabbit Shinko and
Connex, a month later he finished fith in Most but was disqualified due to
lower weight of the jockey after the race.
Danubit (Mill Pond) was successful is smaller races, having placed twice
in a category III race, and in early July he ran in a category II race in
Karlovy Vary where he finished eighth but only 3 ½ lengths behind the
winning Hefaistros.
Džin (Varadarú scored the biggest success in his career when in mid May
he won a category II race on a mile and a half in Velka Chuchle where he
beat the later winner of the Summer Filly Prize, Pysna Princezna.
Macaone (Look Honey), winner in Lysa in May, and Well Done, winner
in Lysa in early July, performed also well.
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V dostizích nižších kategorií si úspěšně počínal Danubit (Mill Pond),
který se dokázal dvakrát umístit na trojkové úrovni a začátkem července
zamířil do dostihu II. kategorie v Karlových Varech, kde v mimořádně
těsném doběhu obsadil sice osmé místo, ale jen zhruba 3 1/2 délky za
vítězným Hefaistosem.
Největší úspěch kariéry si v polovině května připsal Džin (Varadar),
vítěz dvojkového dostihu na 2400 metrů v Chuchli, kde stylem start-cíl
porazil pozdější vítězku Letní ceny klisen Pyšnou Princeznu.
Svůj dobrý standard dokázala i letos vyběhnout Macaone (Look Honey),
vítězka z květnové Lysé nad Labem a na stejném závodišti se začátkem
července vyčlenila z řad nezvítězivších Well Done (Rainbows for Life).

SERENA WINS CATEGORY I

