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STŘEDOEVROPSKÁ DRAŽBA ANGLICKÉHO PLNOKREVNÍKA
12.10.2012 DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PARDUBICE
pro všechny kategorie anglických plnokrevníků
odstávčata, ročci, dostihoví i polokrevní koně, chovné klisny, plemeníci
1. uzávěrka přihlášek 24.08.2012 2. uzávěrka přihlášek 14.09.2012
CENTRAL EUROPEAN THOROUGHBREAD SALE
12.10.2012 PARDUBICE RACECOURSE

mixed thoroughbred sale for hit, yearlings, foals, mares, stallions
1st nominativ deadline 24.08.2012 2nd nominativ deadline 14.09.2012

APRILIUS, STARBUCK A DALŠÍ
DĚLAJÍ VÝBORNOU REKLAMU!
Koně z katalogu Středoevropské dražby mají za sebou
mimořádně úspěšné jaro. Prakticky neuplynul ani týden bez
úspěchu některého z plnokrevníků nabízených v Pardubicích.
Ve výborné kariéře pokračuje Aprilius (Balmont) ze stáje
Monika Agro P. Čtyřletý hnědák z první kolekce irských ročků
zahájil sezónu těsným druhým místem v Gomba handicapu a po
třech týdnech si připsal další jedničkové umístění, čtvrté místo
v Memoriálu Jaroslava Maška. Svěřenec Tomáše Váni potvrdil
nejen svou příslušnost k absolutní špičce, ale i skutečnost, že
dobří koně nemusí nutně stát velké peníze. Jako roček byl v
Pardubicích prodán za 180 000 korun.

Aprilius

Na jedničkovou scénu nakoukl i o rok mladší Starbuck (Tiger
Cafe), vlastní odchovanec stáje Wrbna Racing. Už v dubnu
porazil v menším chuchelském dostihu některé nadějné
uchazeče klasických dostihů a následně finišoval pátý v
mosteckém Memoriálu dr. Frankenbergera, když po
nepříznivém průběhu přišel s pozdním finišem. Trenér Čestmír
Olehla se s ním nyní pokusí o České derby.
Pokud by se mu podařilo zajistit si místo na startovní listině,
byl by letos už druhým koněm z dražebního katalogu na startu
klasického dostihu. Premiéru obstarala Lady Valorem (Ad
Valorem), dvanáctá z Jarní ceny klisen a nemusí to být poslední
slovo – na přihláškách Oaks figuruje svého času levně
zakoupená Jihlava (Hawkeye), která v barvách stáje Žďárský
doběhla dvakrát druhá v menších chuchelských dostizích a
svým projevem naznačila, že se během příštích měsíců bude
dál zlepšovat.
Kvalitním tříletkem je také Byskovic (Jeremy), jenž se na jaře
vyčlenil z řad nezvítězivších a ve druhé polovině sezóny by měl
patřit k dobrým mílařům. Mimo zraky českých turfmanů se daří
Waka Lauře (Windsor Knot) z Dostihové stáje Go, když si v obou
francouzských startech připsala tabulové umístění.
Mezi staršími koňmi pokračuje v kvalitních výkonech další
bývalý irský roček Freddie Merc (Kodiac). Loňský trojnásobný
vítěz ze stáje Vysmátí a spokojení už stihl dva starty ve II.
kategorii a pokaždé skončil na tabuli. Zejména dubnové druhé
místo o hlavu naznačuje, že tento valach by letos mohl být ještě
lepší než v minulém roce. Ve druhé kategorii zazářila také
hvězda prvního ročníku dražby, mezitím pětiletá Siran (Dashing
Blade) ze stáje Monika Agro P.
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Její dubnový úspěch byl již třetím vítězným startem za sebou a
klisna postupně směřuje do první kategorie, kam podle všeho
patří. Daří se i šestiletému matadorovi Easy Tigerovi (Tiger Hill),
který odešel neprodán v roce 2010. Dvojkový úspěch v
Bratislavě byl celkově šestým triumfem jeho kariéry a zástupce
stáje OMS se pomalu blíží milionové hranici na dotacích.
Již sedmé vítězství Old Story (Access To Java) zase
připomnělo její matku Old Rose, která odešla neprodána za
nízkou cenu na loňské dražbě, ačkoli je to nesporně kvalitní
matka. Naštěstí přece jen našla nového majitele v dr. Eduardovi Kubíčkovi, kde dostane dobrou příležitost.

Byskovic

Freddie Merc

Waka Laura

APRILIUS, STARBUCK AND
OTHERS MAKE GREAT PUBLICITY
FOR THE SALE!
The horses of the Central European Thoroughbred Sale have
had an exceptionally successful spring. Not a week passed
without a success of some of the thoroughbreds offered for
sale in Pardubice.
Aprilius (Balmont), owned by Monika Agro P., continues in
his brilliant career. The four-year-old-colt of the first collection
of the Irish yearlings, made his seasonal debut by placing
closely second in Gomba Handicap and, four weeks later,
placed again in the first class when he finished fourth in
Jaroslav Mašek Memorial. The Tomáš Váňa trained colt
confirmed that he belonged to the very top among the Czech
horses and also has proven that good horses do not necessarily have to be expensive. As a yearling, he was sold in Pardubice for CZK 180,000.
A year-younger Starbuck (Tiger Cafe), owner-bred by Wrbna
Racing, has made his first class debut too. In April, he beat
some classic hopefuls in a minority Chuchle race to finish fifth,
after an unhappy trip and a late burst of speed, in Dr Frankerberger Memorial. His trainer, Čestmír Olehla, will now try to get
him prepared for the Czech Derby.
If he succeeds to qualify, he will be the second horse of the
sale’s catalogue to start in a classic race. The first one was
Lady Valorem (Ad Valorem), twelfth in the Czech 1,000 Guineas
and it does not necessarily have to be her latest achievement —
Oaks entries include the cheaply bought Jihlava (Hawkeye)
which placed twice second in minor races in Chuchle and
showed some room for improvement in the next few months.
Byskovic (Jeremy) is a quality three-year old that emerged of
the maiden category in the spring and should become one of
the top milers in the second half of the season. Beyond the
sights of the Czech turfmen, Waka Laura (Windsor Knot) of the
Dostihova staj Go establishment placed both in her French
starts.
Among the older horses, Freddie Merc (Kodiac), the former
Irish yearling, continues to perform well. The last years’ triple
winner of the Vysmati and spokojeni stables has run in the
second class twice and placed both times. Namely the April
race which he lost by a head shows that this gelding could be
even better than last year. The star of the sale’s first edition,
the five-year-old Siran (Dashing Blade) of Monika Agro P.
stable, made a great running in the second class and after
three successive wins heads into the first class where she
seems to belong. The six-year-old Easy Tiger (Tiger Hill), unsold
in 2011 at the sale, performs excellently. The win in the class 2
in Bratislava was the sixth triumph of his career and the horse
of the OM stable is approaching the million milestone in prize
money.
The seventh win of Old Story (Access to Java) reminded
everybody of her dam Old Rose, who was not sold, even for a
low price, at the last year’s sale despite being a good quality
dam. Fortunately she has found her new owner, Dr. Eduard
Kubíček, in whose breeding operations she will be given a good
opportunity.
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