
Na dražby se vždy jezdí nakupovat hlavně naděje v podobě 
koní, kteří už něco na dráze ukázali nebo jsou příbuzní 
úspěšných plnokrevníků a nositelé žádané krve. Čtvrtý 
ročník Středoevropské dražby nabídne obojí v nebývalé 
míře. Pardubičtí pořadatelé se mohou pochlubit hned 
několika hvězdami. 
Dva měsíce poté, co elitní mílař Iryklon vyhrál 
Středoevropský pohár v Praze, stane v ringu jeho roční 
polosestra Ikaria (Rhodesian Winner). Klisna narozená v 
polském hřebčíně Moszna se narodila 14. dubna a jejím 
otcem je začínající plemeník s reputací železného vytrv-
alce Rhodesian Winner. Matka Imma na dráze dokázala 
vyhrát čtyři dostihy včetně klasické Nagrodě Rulera. Z její 
rodiny pocházejí poslední dva vítězové polského derby 
včetně vítěze polské trojkoruny Intense, pro české zájemce 
je ale nejlepším doporučením právě Iryklon. Mezinárodně 
jeden z nejúspěšnějších koní v českém tréninku se může 
pochlubit vítězstvím v italském listed a tedy prověřenou 
výkonností na úrovni black type. Je tak jediným koněm 
Středoevropského chovu, který získal black – type na 
rovině v posledních letech! 

Z Polska ale přijedou i další zajímaví koně. Zylo (Rhodesian 
Winner) je polobratrem dvojnásobného vítěze CEBC Classic a 
třídového vytrvalce Zagona (Kastet). Pro překážkové stáje 
může být potenciální hvězdou dražby roční hnědák Temat 
(Rhodesian Winner), syn polské klasické vítězky Trebie a 
hlavně polobratr úspěšného steeplera Trezora, druhého z 
loňské Ceny Labe. Blízkým příbuzným Temata je fenomenální 
valach Tiumen, který se dva dny po dražbě pokusí o třetí 
vítězství za sebou ve Velké pardubické. - 1 -

Už jen poslední desítky hodin zbývají do uzávěrky přihlášek na 4. Středoevropskou dražbu anglického plnokrevníka.                  
A mnohé nasvědčuje, že závodiště Pardubice uvidí v pátek 7. října dražbu v mnoha ohledech vylepšenou a přelomovou. 
Už po první uzávěrce je jisté, že kvantitou i kvalitou katalogu se letošní ročník minimálně vyrovná tomu předchozímu, pokud 
jej dokonce nepředstihne. Svou účast mezitím potvrzují kupci zvučných jmen z Česka i zahraničí. Pokud se chcete této 
dražby zúčastnit jako prodávající, stále ještě máte možnost svého koně přihlásit za poplatek 2800 Kč + DPH! Uzávěrka 
přihlášek je středa 14. 9. 2011, veškeré podrobnosti najdete na oficiálních stránkách dražby www.jandabloodstock.cz/drazba

THE LAST OPPORTUNITY! DEADLINE FOR SALE ENTRIES IS WEDNESDAY,
SEPTEMBER 14
It is only a couple of hours before the deadline of entries to the Central European Thoroughbred Sale. And there are many 
reasons to believe that the Pardubice racecourse will witness, on Friday, October 7, a sale that is in many ways groundbreaking. 
After the first deadline it is evident, that in both quantity and quality this year’s edition can equal the last year’s one, if it’s not 
better. Renowned breeders, from the Czech Republic and abroad, have already confirmed their participation. If you want to take 
part as a seller, you still have the opportunity to enter your horse in the Sale for the fee of CZK 2,800 + VAT (112 euro)! The dead-
line for entries is Wednesday, September 14, you will find all the detail as the Sale’s official website 
www.jandabloodstock.cz/drazba

CHCETE KONĚ JAKO IRYKLON, 
ZAGON NEBO TIUMEN? MÁTE JE MÍT
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BULLETIN CENTRAL EUROPEAN THOROUGHBRED SALE 

POSLEDNÍ ŠANCE! UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE STŘEDA 14. ZÁŘÍ

Iryklon
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Svěřenec Josefa Váni je polobratrem Tematovy matky. 
Zájem bude poutat i Ultima (Belenus), dcera vítěze 
německého derby a polosestra klasických vítězů Urodose a 
Ulana. Lady Bach (Bachelor Duke) je zase polosestrou 
účastnice letošních klasických dostihů Kristine a nadějné 
dvouleté White Angel po vítězi irských 2000 Guineas. Z 
českých chovatelů nabídne své ročky například MVDr. 
Eduard Kubíček, oba jsou potomky perspektivního plemeníka 
Forever Bonda z osvědčených klisen Catamixa a Memory of 
Longing, polosestry jedničkového Micka. 

Z koní v tréninku poutá pozornost silný tandem stáje DAR, 
jedničkový rychlík Falcohill (Spartacus) a na překážky 
směřovaný All About Sam (Black Sam Bellamy), který získal 
lehké vítězství v Mostě a umístil se v dostihu I.kat. Akiyo 
(Königstiger) se dokázal etablovat v dostizích II. kategorie a 
Polární Bouře (Rainbows for Life) se opakovaně umístila v 
italském Meranu. 
Protože je v této fázi sezóny a v tomto regionu obvykle 
obtížnější získat dvouleté koně, nabízí Středoevropská dražba 
alternativu i v této kategorii. Jolies Legend (Oratorio) má za 
sebou debut a smolné šesté místo v nejlépe dotovaném dostihu 
dvouletých koní ve střední Evropě, hned několik dvouletých 
se zajímavými původy nabízí bloodstock agent Chris Richner. 
Po druhé uzávěrce přihlášek vykrystalizuje definitivní podoba 
letošního katalogu, už nyní je ale jisté, že bude stát za to. Další 
informace najdete na oficiálních stránkách dražby a také v 
příštím čísle Dražebních novin.

Two months after the miler Iryklon won the Central European 
Cup in Prague, his half-sister Ikaria (by Rhodesian Winner) 
will enter the ring. The filly born in the Polish stud of Moszna 
was foaled on April 14 and was sired by the beginning sire 
with the reputation of an iron stayer, Rhodesian Winner. Her 
dam, Imma, has won four races, including the Classic 
Nagroda Rulera. Her family has already produced two latest 
winners of the Polish derby, including the Polish Triple-
Crown winner Intense. For the Czech bidders, though, 
Iryklon remains the most attractive recommendation. Interna-
tionally one of the most successful horses in the Czech 
training has won an Italian Listed race and has therefore been 
tested on the black-type level. This makes him the only horse 
bred in the Central Europe who has won a black-type on the 
flat in the recent years! 
More interesting horses will arrive from Poland. Zylo 
(Rhodesian Winner) is a half-brother to the two-times CEBC 
Classic and classy stayer Zagon (Kastet). For the National 
Hunt stables, Temat (Rhodesian Winner) from the Polish 
Classic winner Trebie and half-brother to the successful 
steeplechase horse Trezor, second in the last year’s edition of 
the Labe Prix. The phenomenal gelding Tiumen, two-time 
winner of the Velka Pardubicka Steeplechase, is a close 
relative to Temat. 
Ultima (Belenus), sired by the German Derby winner and 
half-brother to the Classic winners Urodos and Ulan, will no 
doubt prove to be an attractive proposition too. Lady Bach 
(Bachelor Duke) is half-sister to the runner in this year’s 
Classic races, Kristine, and the hopeful White Angel by the 
winner of the Irish 2,000 Guineas. The Czech breeders will be 
represented, among others, by Eduard Kubíček. Both his 
yearlings are by the perspective sire Forever Bond (group 1 
winner) and their dams are Catamixa (Linamix) and Memory 
of Longing (Glenstal). 
As far as the horses in training are concerned, the strong duo 
sent by the DAR stable is worth attention: 1st class sprinter 
Falcohill (Spartacus) and the novice jumper All About Sam 
(Black Sam Bellamy), easy winner in Most and placed in the 
1st category race. Akiyo (Königstiger) has established 
himself in 2nd Class races and Polární Bouře (Rainbows for 
Life) has placed several times in Merano, Italy. 
Despite the fact that at this time of the season and in this 
region it is more difficult to get 2-year-olds, the Central Euro-
pean Thoroughbred Sale has something to offer even in this 
category. Jolies Legend (Oratorie) has debuted and finished 
sixth in the best paid 2-year-old race in the Central Europe. 
There are some interesting 2-year-olds with interesting 
pedigrees offered by the bloodstock agent Chris Richner. 
You will find detailed information at the official website and 
in the next issue of the Sales Bulletin.

People always arrive at Sales mainly to buy hopes, inspired 
by horses who have proved their qualities on the racetrack or 
their relatives have excelled as racehorses. The fourth edition 
of the Central European Thoroughbred Sale will offer both. 
The organisers boast a number of stars. 

DO YOU WANT A HORSE LIKE
IRYKLON, ZAGON OR TIUMEN?
THEY CAN BE YOURS 

Falcohill
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