
1) Prostudujte si doma pečlivě katalog, obsahuje všechna potřebná 
data o rodokmenech a kariérách. Prostudujte si konkrétního koně z 
různých úhlů pohledu.

2) Nepodceňte organizační detaily. Letos vychází stejně jako loni 
dodatek katalogu, který je zatím vzhledem ke krátkému časovému 
úseku od uzávěrky k dispozici jen na internetu 
www.jandabloodstock.cz/drazba sekce Katalogy a výsledky a 
obsahuje další atraktivní koně včetně ročků z Irska nebo 
jedničkových koní! Věnujte pozornost také dražebním podmínkám 
na začátku katalogu, ve kterých najdete vše potřebné o průběhu 
dražby včetně výše příhozů. Samotná dražba bude rychlá a bude 
minimum času na vysvětlování.

3) Dorazte na závodiště s předstihem. Stáje jsou otevřeny už tři 
hodiny před začátkem dražby a vy si můžete jednotlivé koně 
individuálně prohlédnout. V případě zájmu vám budou vyvedeni z 
boxu a předvedeni, můžete nechat koně prohlédnout i veterinářem. 
Využijte této unikátní možnosti, jak si udělat vlastní úsudek na 
vyhlédnutého koně! 

4) Zjistěte si ještě před začátkem dražby škrty nebo případné 
přesuny pořadí dražených koní. Pořadatelé vyvěsí seznam 
škrtnutých koní a jakýchkoli dalších změn už dopoledne na viditelné 
místo, dále budou oznámeny licitátorem v rámci zahájení dražby.

5) Udělejte si reálnou kalkulaci svých možností. Nepočítejte s tím, 
že dražení jedničkového koně začne na symbolické sumě. 
Pořadatelé i všichni zúčastnění mají zájem na svižném tempu, musí 
se stihnout rekordní počet koní.

REKORDNÍ DRAŽBA JE TADY
72 lotů a prodejci ze 4 zemí na nejstarším a nejslavnějším českém závodišti. Čtvrtý ročník Středoevropské dražby, který se koná v pátek 7. října     
v Pardubicích, se ohlašuje jako akce, na níž si nemůže dovolit chybět nikdo, kdo hraje významnou roli v tuzemském dostihovém sportu. 
Samotná dražba bude unikátní prezentací českého turfu: k mání budou ročci, koně v tréninku i potenciální chovní hřebci a klisny všech výkonnost-
ních a cenových kategorií. Od jedničkových hvězd až po nejlevnější kategorii plnokrevníků, kteří mohou pokračovat v kariéře v menších stájích, 
jezdeckém sportu či rekreačním ježdění. Nejen prověření koně ukotvení v dostihovém spektru, ale i ročci velmi zajímavých původů a blízcí 
příbuzní hvězd českých drah Iryklona, Tiumena a dalších. Někteří z nich byli dohlášeni na poslední chvíli, kromě řádného katalogu proto 
pořadatelé vydali ještě dodatek – naleznete ho na webových stránkách www.jandabloodstock.cz/drazba v sekci Katalogy a výsledky. I letos jsou 
nabízeni koně, kteří v průběhu pardubického víkendu startují a představují tudíž pro kupce možnost vidět obratem své barvy na dráze. 
Areál závodiště bude v pátek otevřen od 10:00, aby měli kupci dost času prohlédnout si nabízené koně ve stáji. Samotná dražba začne v 13:00 
hodin a auditorium bude tvořit opět přízemí tribuny, před kterou bude jako každý rok umístěn stan s licitátory a samotný dražební ring s digitální 
světelnou tabulí. Restaurace v přízemí bude otevřena pro účastníky dražby i diváky. Vstupné na dražbu činí 100 korun, cena katalogu je 60 korun.

DESATERO ÚSPĚŠNÉHO KUPCE: 
DRAŽEBNÍ TIPY A RADY
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BULLETIN CENTRAL EUROPEAN THOROUGHBRED SALE 

6) Počítejte se systémem rezervních cen. Každý kůň má stanovenou 
nejnižší prodejní cenu, pod kterou nemůže být prodán. Někteří koně 
ale mohou být prodáváni i bez rezervních cen. 

7) Když chcete přihodit, viditelně na sebe upozorněte, například 
mávnutím, zvednutím ruky a podobně. Licitátor má před jednot-
livými sektory tribuny rozestaveny své pomocníky, kteří sledují 
auditorium a případně mu dají hlasový signál, že došlo k příhozu. 
Navázání kontaktu s licitátorem nebo jeho pomocníky je na vás a za 
příhoz se považuje pouze akce, kterou licitátor zaznamená. Reklam-
ace typu „přihazoval jsem, ale nikdo mě neviděl“ nebudou uznány. 
To samé platí pro čekání s příhozem na poslední chvíli.

8) Během samotné dražby příliš neotálejte. Jakmile padne první 
příhoz, licitátor se bude snažit o nasazení svižného tempa. Pokud 
máte o daného koně zájem, není důvod, proč čekat, až projeví zájem 
někdo jiný nebo dokonce na konec dražby. Vyčkáváním pouze 
zvyšujete pravděpodobnost, že o vyhlédnutého koně přijdete. To 
platí zejména o čekání na konec dražby s vidinou koupě za nižší 
cenu: předchozí ročníky ukázaly, že se jedná o mýtus a nabízení 
koně byli většinou k mání za lepší ceny v dražebním ringu.

9) Stůjte si za svým názorem a nenechte se znejistit, když licitace 
začíná na odlišné částce, než jste čekali, nebo když zbytek auditoria 
neprojeví větší zájem. Jen vy víte, proč se vám daný kůň líbí, a 
nezájem ostatních zdaleka neznamená, že byste něco na svém 
názoru měli měnit. Příkladem jsou mimořádně levní koně pod 
hranicí 50000 korun z minulých let Pink či Lindau, kteří pak na 
dráze novým majitelům vyběhali celou řadu úspěchů.

10) Když se vám podaří koně vydražit, buďte připraveni na to, že 
veškeré administrativní formality budou vyřízeny rychle a bez 
průtahů. Bezprostředně po přiklepnutí koně podepíšete dražební 
protokol a zbytek zúřadujete po skončení dražby v kanceláři 
pořadatelů v tiskovém středisku.
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HVĚZDY DRAŽBY A DALŠÍ TIPY Z KATALOGU

8 OLD ROSE (Big Shuffle) Velmi zajímavá chovná klisna z nabídky hřebčína Pavlin dvůr. Na dráze jedničková dcera šampiona 
plemeníků Big Shuffle z dobré německé rodiny se v chovu uvedla jedničkovou Old Story (Access To Java).

10 KATANGO (Big Shuffle) Sedmiletý ryzák nabízený Martinem Wolfem opakovaně obstál na jedničkové úrovni, celkem absolvoval 
bezmála 40 startů a ve svém věku si stále zachovává dobrý výkonnostní standard.

12 PRODLEVA (Bully Pulpit) Tříletá dcera stále úspěšnějšího 
Bully Pulpit a jedničkové sprinterky Pashmeeny se letos v 
barvách stáje Leram stala sériovou vítězkou, třetí vítězství přidala 
aktuálně po uzavření katalogu. Úspěšná zejména na menších 
drahách, další potenciál.

15 ALL ABOUT SAM (Black Sam Bellamy) Přední vytrvalec a 
několikanásobný jedničkový vítěz na rovině včetně Ceny Jockey 
Clubu, rakouského Kincsem Preis a Vederemo-Rennen. Po 
přechodu na překážky zvítězil zadrženě o téměř dvacet délek v 
Mostě a doběhl pátý v nejlépe dotovaném dostihu přes proutěné 
překážky u nás. Startuje v neděli při Velké pardubické v dostihu o 
500 000 Kč.

18 ISALIK (Goofalik) Šestinásobný vítěz v slovenském tréninku 
a příbuzný šampiona dvouletých Ixose startoval opakovaně na 
mezinárodních dostizích v Bratislavě, mimo jiné doběhl čtvrtý ve 
výborně obsazené Bratislavské míli a týden před dražbou obsadil 
rovněž čtvrtý místo v jedničkovém Jesenném handicapu.

20 KALA AZAR (Johan Cruyff) Stáj BORS Břeclav nabízí další velmi zajímavou chovnou klisnu 
s jedničkovou výkonností, mj. čtvrtou z Ceny zimního favorita a Memoriálu Rudolfa Deyla. Březí po multimilionáři Pop Rock.

22 GENTLE GIANT (Gentlewave) Hřebec z výborné rodiny, otec Gentlewave dal mj. výborného My Old Husband. Nabízí Christian 
Richner, Gentle Giant má nárok na majitelské prémie ve Francii.

24 LUCCANI (Bully Pulpit) Dvouletý valach v plném tréninku. Polobratr velmi dobrých překážkářů Luthien a Leraka.

28 ZYLO (Rhodesian Winner) Roční polobratr výborného vytrvalce (mj. 2x I. CEBC Classic) a dnes plemeníka Zagona z produkce 
SK Moszna. Příslušník výborné polské rodiny, otec Rhodesian Winner byl velmi tvrdý vytrvalec v Německu a dokázal se prosadit i 
ve Francii. Letos má na dráze první dvouleté.

29 CATHERINE BOND (Forever Bond) Roční klisna z chovu MVDr. Eduarda Kubíčka je polosestrou jedničkově umístěné Crisby a 
užitečné Carrie, dosud nejlepší dcery Tribal Instincta.

33 INFORMATOR (Rhodesian Winner) Polská Moszna nabízí blízkého příbuzného letošní polské hvězdy, vítěze trojkoruny Intense. 

34 LADY BACH (Bachelor Duke) Polosestra aktuální vítězky Ceny Zimní královny White Angel a loňské nejlépe hodnocené 
dvouleté klisny Kristine, čtvrté z letošní Velké jarní ceny a účastnice Českého derby.

35 IKARIA (Rhodesian Winner) Polosestra vynikajícího Iryklona, který je jediným black-type koněm odchovaným ve střední Evropě 
za poslední léta. Jako sestra black-type vítěze má tato roční klisna už nyní velkou chovnou hodnotu, navíc pochází z výborné polské 
rodiny, matka Imma vyhrála Nagrodu Rulera a doběhla třetí v polském Oaks.

38 TEMAT (Rhodesian Winner) Polobratr výborného Trezora, který startuje v nedělní 121. Velké pardubické a blízký příbuzný 
favorita a dvojnásobného vítěze tohoto dostihu Tiumena. Otec Rhodesian Winner má obrovský potenciál stát se úspěšným otcem 
překážkářů. Nejen vzhledem ke své kariéře tvrdého vytrvalce, ale i chovné kariéře otce Snurge a děda Ela-Mana-Mou, kteří byli oba 
vynikajícími otci překážkových koní.

39 ULTIMA (Belenus) Polosestra klasických vítězů Ulana a Urodose, ale i současného vynikajícího steeplera Ursana, který startuje 
jako favorit nedělního Poplerova memoriálu. Otec Belenus, vítěz německého derby, je šampión plemeníků v Polsku.

41 POLÁRNÍ BOUŘE (Rainbows for Life) Dvakrát třetí v Meranu, slibná překážková klisna českého chovu ze stáje BH Kútnik. 
Startuje v neděli v rámcovém programu Velké pardubické.

Prodleva
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51 NN (Oratorio) Aktuálně pojmenován Allegrovivo, velký silný hřebec s rovinovým i překážkovým potenciálem. Otec Oratorio si 
vede velmi dobře na rovině, kde již vyprodukoval dva Gr.1 vítěze, a překvapivě i na překážkách, kde má s prvním ročníkem čtyřletých 
rovněž Gr.1 vítěze. Polobratr dvou úspěšných překážkářek, v plném tréninku a připraven startovat ještě letos na konci sezony.

53 JOLIE’S LEGEND (Oratorio) Dvouletá klisna s velkým 
potenciálem do klasických dostihů 2012. Neprodána za 13 000 
euro na jarní breeze-up dražbě v Baden Badenu, slibně 
debutovala bez biče druhá za jedničkově umístěným My Afantou 
a poté po nepříznivém průběhu předvedla skvělý závěr v 
bratislavské Ceně BBAG na šestém místě o nos za My Afantou a 
dvě délky za dalším jedničkově umístěným Almond Magic. 
Klisna s velkým potenciálem do klasických dostihů příští rok.

55 KAMA (Seattle Dancer) Velmi dobrá jedničková klisna z 
výborné rodiny, třetí ze slovenské Jarnej ceny kobýl a českého 
Oaks, vítězka ve steeplechase. Polosestra jedničkového vítěze 
Kevin The Knight.

58 FALCOHILL (Spartacus) Přední sprinter s optimální distancí 
1400 metrů, na níž odejde poražen jen velmi zřídka. Naposledy 
druhý v největším sprintu Svatováclavské ceně, připravován ke 
startu týden po Velké pardubické.

59 NN (Lateral) Dvouletý hřebec z velmi dobré německé rodiny, nabízený Christianem Richnerem. Polobratr black – type koně 
Invincible Hero, německého přemožitele Blue Corala.

62 FOUR NOBLE TRUTHS (Sadler’s Wells) Potenciální plemeník s vynikajícím původem, syn šampiona plemeníků Sadler’s Wellse 
a polobratr Six Perfections, vítězky Breeders‘ Cup Mile a Prix Jacques Le Marois.

63 HEAT SET (Lujain) Přední sprinter, dvojnásobný jedničkový vítěz včetně Gomba handicapu a třetí z Memoriálu profesora 
Michala. Při zářijovém návratu na dráhu po pauze lehký vítěz III. kategorie.

65 NN (Jape) Roční pravý bratr jedničkových klisen Chenai a Charmillon.

66 NN (Antonius Pius) Irský roček z velmi dobré rodiny. Otec Antonius Pius dal čtyři black type koně včetně na Slovensku úspěšné 
Quissisany, matka zvítězila ve dvou letech, za což získala slušný rating RPR 70 a poté se umístila i na překážkách.

67 NN (Bachelor Duke) Roční klisna z chovu irského Airlie Stud je dcerou páté z listed Mrs. Mason s ratingem RPR 87.  Dvouletý 
bratr dvakrát umístěn za slušný RPR rating 73.

68 NN (Amadeus Wolf) Dvouletý polobratr této roční hnědky stál jako roček 17 000 liber a debutoval letos v září. Otec Amadeus Wolf 
výborný sprinter, matka umístěna na rovině i překážkách.

69 NN (Hurricane Run) Roční klisna z výborné rodiny. Otec, vítěz Arc Hurricane Run, se velmi dobře uvedl i v chovu, matka je dcerou 
dalšího skvělého plemeníka Oasis Dream a pravou sestrou black-type klisny Glisten, která stála 300 000 liber.

70 NN (Authorized) Roční klisna z výborné rodiny plné Gr. 1 vítězů. Otec vyhrál britské derby a má letos na dráze první ročník 
dvouletých, bratr Pena Dorada je velmi nadějný překážkář s RPR ratingem 120. Další sourozenec Ullswater získal z minima startů na 
rovině velmi dobrý RPR rating 81.

71 NN (Thousand Words) Otec byl přední dvouletek, jehož první ročci se velmi dobře prodávají. 

72 NN (High Chapparal) Dcera skvělého a tvrdého vítěze derby High Chapparala, který si vede výborně i v chovu. Jeho fenomenální 
syn So You Thing patří k výrazným evropským koním letošní sezony. Bratr Rhal, který stál jako roček 40 000 liber, získal minulý 
týden další vítězství v letos již dvanáctém startu a za ně získal RPR rating 75 liber. Výborná rodina produkující kvalitní rovinové i 
překážkové koně.

Jolie's Legend
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Ing. Tomáš Janda
Levského 3221

Praha 4-Modřany 143 00
Czech Republic
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fax:  00420 241765852

Irský mobil:  00353 862392712
email: t.janda@atlas.cz

RECORD SALE HAS ARRIVED 
Seventy-two lots and sellers from four countries meeting at the oldest and the most famous Czech racetrack. The fourth edition of the 
Central European Thoroughbred Sale which is held on Friday, October 7, in Pardubice is heralded as an event that no one who wants 
to play a major role in the Czech turf can afford to miss. The sale catalogue includes yearlings, horses in training as well as potential 
sires and broodmares of all performance and class categories. 
The catalogue includes 1st class stars such as the leading sprinter and the winner of the traditional Gomba Handicap, HEAT SET 
(Lujain), and the holder of the Prague track 7f record, FALCOHILL (Spartacus). Another great bonus, in the category of horses in 
training, are those horses that have been declared for running at the Pardubice weekend meeting and, therefore, they present the bidders 
with a unique chance to see their new acquisitions in action a day or two after the sale. ALL ABOUT SAM (Black Sam Bellamy) will 
run on Sunday in a race with prize money CZK 500,000. The three-year-old POLÁRNÍ BOUŘE (Rainbows for Life) will be in action 
on the same day. 
The yearling section can offer very interesting names. IKARIA (Rhodesian Winner) is a half-sister to the excellent Iryklon, the only 
black-type winner bred in the Central Europe in the last years. As a sister of a black-type winner, this yearling filly already has a great 
breeding value. Moreover she comes from an excellent Polish family, her dam, Imma, won Nagroda Rulera and finished third in the 
Polish Oaks. 
TEMAT (Rhodesian Winner) is a half brother of the excellent Trezor who runs in the Sunday’s 121st Velka Pardubicka and is a close 
relative to the favourite and two-times winner of this race Tiumen. His sire, Rhodesian Winner, has a great potential to become a 
successful steeplechase sire. 
The crop of Polish yearlings includes INFORMATOR (Rhodesian Winner), a close relative to the Polish Triple Crown winner Intense, 
half-sister to two Classic winners, ULTIMA (Belenus) and half-brother to the excellent stayer and sire Zagon, ZYLO (Rhodesian 
Winner). 
The Czech breeders offer LADY BACH (Bachelor Duke), half-sister to the recent winner of the Winter Queen race, White Angel, and 
the classically placed Kristine. The line-up of the Irish yearlings includes offspring by sires such as Oratorio, Hurricane Run, High 
Chapparal, Authorized or Amadeus Wolf. 
The premises of the racecourse will be open from 10 a.m. so that the bidders have time to inspect the horses in the stable. The sale itself 
will start at 1 p.m. and the auditorium will be located, once again, in the first level of the stand in front of which there will be a tent 
with the  auctioneers and the sales ring with a digital display. The restaurant on the ground floor will be open both for bidders and 
spectators. The tickets for the sale cost CZK 100, the prices of the catalogue is CZK 60. 
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