
Koně z katalogů prvních tří ročníků Středoevropské dražby 
pokračují v úspěšném tažení na českých i zahraničních 
drahách. Vlajkovou lodí zůstává tříletá hnědka Anjou 
(Sholokhov), která odešla neprodána z dražby 2009. Vlastní 
odchovankyně stáje Wrbna Racing a dcera vynikající 
Arganty dokázala po sérii umístění na nejvyšší scéně včetně 
třetího místa v Jarní ceně klisen vyhrát  jedničkový dostih, 
když se prosadila v Ceně Hřebčína Křenek. Následně 
odskočila jako sázková favoritka do mosteckého Oaks, tam 
se jí ale už nedařilo. 

Čtvrtý klasický dostih sezóny přesto přinesl senzační  
výsledek pro pardubickou dražbu, když si doběhla pro páté 
místo nenápadná Pink (Jazz Dancer). Hnědku loni nabízel 
chovatel Martin Wolf na prodej v bloku levných koní v 
tréninku a byla mimo hlavní pozornost dražících 
přiklepnuta za 40 000 korun Karlu Germičovi. Hned zjara 
se dokázala vyčlenit ze skupiny nezvítězivších a 
pokračovala ve spolehlivých výkonech, až se dostala na 
tabuli mezi elitou ročníku. Větší pobídku pro české kupce 
lze na domácí scéně najít jen stěží. 
Stáj Martin Wolf-Clint ale v souvislosti s loňskou dražbou 
udělala i jedno rozhodnutí, jehož rozhodně litovat nemusí. 

Na poslední chvíli si rozmyslela prodej ryzáka Smith And 
Wessen (Banyumanik), který již byl uveden v katalogu. Čtyřletý 
hřebec se letos za důvěru odvděčil a etabloval se ve II. kategorii, 
aby si v červenci připsal jisté vítězství v dobře obsazeném 
dostihu na dráze v Mostě. Podobně spolehlivě se na dvojkové 
scéně pohybuje i bělouš Azraq (Daylami), jehož fotograf Zenon 
Kisza koupil jen několik okamžiků po loňské dražbě. Ze čtyř 
startů vytěžil v aktuálním roce čtyři umístění. 
O spanilé jízdě Apriliuse (Balmont), člena první kolekce irských 
ročků v Česku, jsme psali už v minulém čísle dražebních novin. 
Bojovný hřebec si po dvou vítězstvích na trojkové scéně připsal 
i úspěch ve II. kategorii ve Velké Chuchli, opět stylem „lehce 3“. 
Proti starším soupeřům dokázal na začátku léta vybojovat čtvrté 
místo v Karlových Varech. 
Činí se rovněž dvojice napajedelských odchovanců v barvách 
slovenské stáje KT Obal. Čtyřletý Noem (Rainbows for Life) 
stabilně podává spolehlivé výkony a dokázal se umístit znovu 
na jedničkové scéně, tříletá Prima Lunette (Varadar) si připsala 
čtvrté a páté místo v ceněných bratislavských dostizích klisen 
Ceně Arvy a Ceně Pat’s Music. 
Z dvouletých koní se slibně ukazuje polský Adiutant 
(Montbard), ve třech startech třikrát umístěný svěřenec trenéra 
Tomáše Hurta. 
Mnoho koní z trojice pardubických katalogů dokázala během 
posledních měsíců zvítězit, patří mezi ně Lailah, Džin, Siran či 
Lady Lon, ale také jako irští ročci nabízení Sendwire, Freddie 
Merc a Manhattan Sky. 
Na proutěných překážkách stojí za zapamatování tříletá Polární 
Bouře (Rainbows for Life), dvakrát třetí v italském Meranu.
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Je to termín, který by měli mít všichni čeští majitelé a chovatelé červeně podtržený ve svém kalendáři. Již 19. srpna je první 
uzávěrka přihlášek na 4. Středoevropskou dražbu anglického plnokrevníka, která se uskuteční v pátek 7. října v Pardubicích. 
Pokud chcete na letošní dražbě, jejíž prestiž strmě stoupá, prodávat své koně, máte nejvyšší čas na rozhodnutí. Druhý termín 
přihlášek sice bude ještě 14. září, přihlásit koně v srpnovém termínu je ale výhodnější nejen vzhledem k výši poplatku, ale i 
delší době, po kterou bude propagován prostřednictvím dražebního katalogu a webu Středoevropské dražby. 
Kompletní pravidla i formuláře najdete na oficiálním webu www.jandabloodstock.cz/drazba

NA VLNĚ ÚSPĚCHŮ

Spolupořadatel Středoevropské dražby Tomáš Janda oslavil 
přelomový úspěch, když v roli bloodstock agenta zprostředkoval 
nákup vítěze letošního derby Roches Crosse (Whipper). Pro 
server IHNED.cz popsal stěžejní momenty této akvizice. 

JAK SE KUPUJE DERBY-VÍTĚZ
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BULLETIN CENTRAL EUROPEAN THOROUGHBRED SALE 

DO PRVNÍ UZÁVĚRKY DRAŽBY 2011 ZBÝVAJÍ DNY!

Anjou
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Zadání majitele Miroslava Nesládka přišlo na přelomu října 
a listopadu. Janda strávil nějaký čas předvýběrem a 
slaďováním termínů, než se s majitelem a trenérem Josefem 
Váňou vypravil na čtyři dny do Irska, aby dotáhli privátní 
koupi z místní stáje. "Pokud máte zadání najít koně pro 
derby, ideální je začít hledat koncem srpna nebo v září, aby 
bylo dost času na přípravy a mohlo se hledání někdy v říjnu 
nebo listopadu uzavřít. Je to důležité i z pohledu pozdější 
aklimatizace vybraného koně v Česku," vysvětluje Janda. 
Hledání v irských nebo britských stájích je podle něj rok od 
roku těžší, se stoupající kvalitou tuzemských dostihů je 
totiž třeba pořídit lepší koně. "V této kvalitě koní už kupec 
soupeří se zájemci z celého světa. Hongkong, Amerika, jiné 
evropské země…" 
Možným rizikovým faktorem v případě Roches Crosse byla 
skutečnost, že trenér a chovatel Jim Bolger vyslal hřebce k 
jedinému startu loni v červnu a od té doby už neběhal. To 
mohlo signalizovat zdravotní potíže, Janda se ale mohl 
spolehnout na dobré reference od svých irských kolegů, 
podle nichž prodělal hřebec po vítězném debutu menší 
nachlazení a Bolger se mu vzhledem k jeho dalšímu vývoji 
rozhodl dát dostatek času. 
"Informace jsou u koní v tréninku nejzásadnější. Člověk 
sice vidí původ a tělesnou stavbu koně, ale v tréninku se 
může jevit špatně nebo mít skrytý problém, " dodává Janda. 
Kupní cena Roches Crosse nebyla nikdy zveřejněna, podle 
neoficiálních odhadů se ale pohybovala kolem 100 000 eur. 
Hřebec vysokou důvěru nezklamal. Z pěti startů v českém 
tréninku proměnil tři ve vítězství, a to pokaždé na vrcholné 
úrovni. Především ale splnil původní "zadání" a vyhrál 
koncem června České derby v pražské Velké Chuchli.

Celý článek najdete na adrese www.dostihy.ihned.cz

This is the day that all the Czech and foreign owners and 
breeders should have highlighted in red in their diaries: 
August 19. This is the first deadline of submissions to the 
Central European Thor-oughbred Sale, the 4th edition of 
which will be held on Friday, October 7 in Pardubice. 
If you want use the opportunity of this year’s sale, the 
prestige of which has been rising steeply, to sell your 
horses, then it is high time you make your decision. There 
will be a second entry date on September 14, but it is better 
to enter your horse at the first deadline, not only because of 
the lower fee but also because your offer will be advertised 
in the catalogue of the Central European Sale for a longer 
time. 
You will find complete terms and conditions on the Sale’s 
official website www.jandabloodstock.cz/drazba

ONLY DAYS TO THE 2011 SALE
DEADLINE! 

The horses entered into the first three editions of the Central 
European Sale continue to perform excellently both on the 
Czech and international racecourses. Anjou (Sholokhov), 
unsold in 2009, remains the flagship among the horses 
offered at the sale. The filly owner-bred by Wrbna Racing, 
offspring of the famous Arganta, placed several times in the 
spring, including the third place in the Czech edition of the 
1,000 Guineas, and then won the 1st class race for fillies. She 
had gone to Oaks as a favourite but was not successful. 
The fourth classic race of the Czech racing calendar, never-
theless, brought sensational result for the Sale as Pink (Jazz 
Dancer) finished fifth. The filly was offered by her breeder, 
Martin Wolf, for sale in the block of cheap horses in training 
and was, largely ignored by the buyers, sold for CZK 40,000. 
You will hardly find a better inspiration for the Czech owners. 
Martin Wolf-Clint, however, made one decision which they 
do not have to regret. At the last moment they withdraw from 
the sale the chestnut Smith and Wessen (Banyumanik) which 
had been already in the catalogue. The four-year-old paid 
their trust back, established himself firmly in the 2nd class 
and then won a well-featured race in Most. The white Azraq 
(Daylami) is a similarly reliable 2nd class horse, bought by 
the racing photographer Zenon Kisza only a few moments 
after the sale. He ran four times and always placed. 
The achievements of Aprilius (Balmont), a member of the 
first collection of the Irish yearlings sold in the Czech Repub-
lic, were written about in the last issue of the Sales bulletin. 
The colt won two races in the 3rd class and then won a class 
2 race in Velka Chuchle - Prague. In early summer, he placed 
fourth against older horses in Karlovy Vary. 
Many horses of the Sale’s catalogues have won in the past 
few months, including Lailah, Dzin, Siran, Lady Lon or the 
Irish horses Sendwire, Freddie Merc (won twice) and 
Manhattan Sky. 

RIDING THE WAVE OF ACHIEVEMENTS 

Fredie Merc
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DALŠÍ ÚSPĚŠNÁ SEZONA PRO JANDA BLOODSTOCK
ANOTHER SUCCESSFULL SEASON FOR JANDA BLOODSTOCK

GRATULUJEME VŠEM ZAINTERESOVANÝM NA ÚSPĚŠÍCH KONÍ ZAKOUPENÝCH 
JANDA BLOODSTOCK V ROCE 2011 NAPŘÍKLAD:

SUCCESFULL HORSES IN YEAR 2011 PURCHASED BY JANDA BLOODSTOCK:

Roches Cross  1. České Derby (Gd3), 1. Velká červnová cena (I. kat.),
   1. Memoriál prof.V.Michala (I.kat.), 2. Velká jarní cena (Listed), 
Budapest   1. Steeplechase di Treviso (Listed), 3. Steeplechase (Gr.1)
Falcohill   1. Memoriál Jaroslava Maška (I. kat.), 2. Cena Jezdectví (I. kat.)
Pearl Jane   1. vítěz (I. kat.)
White Angel   vítězka yearling bonusu 10 000 liber
Kristine   4. Velká jarní cena (Listed) 
Ediggio   2. Cena Renomie (I. kat.), 2. Cena Brick+Cotto Experts (I. kat.), 
   3.Středoevropský pohár sprint, (I. kat.)
Laran    2. Cena trojročných žrebcov (I. kat.)
Sorbon   vítěz Merano, dostih o 20 000 euro, 2. Merano (Listed)
Sakheart   vítězka Miláno dostih o 22 000 euro
Peerless Squeak  1. Cena JCČR (I. kat.)
Leo Gali   1. Zlatý Pohár, Bratislava (Listed) 
   Nejlépe hodnocený kůň na Slovensku! Best rated horse in Slovak republic!
Wahida   4. Oaks (Listed) – Nejlepší tříletý kůň zakoupený v ČR.
   Best 3yo horse bought in Czech republic
Beau    3. Merano (Gr.2)
Wanillca   2 starty, 2 lehká vítězství
Desert Monarch  lehký vítěz v druhém startu - easy 2yo winner

Ing. Tomáš Janda
Levského 3221

Praha 4-Modřany 143 00
Czech Republic

telefon (mobil):  00420 724238217
fax:  00420 241765852

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


	1WEB
	2WEB
	3WEB

