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   Životní úspěch si připsal čtyřletý hnědák Aprilius (Balmont), 
zatím nejúspěšnější kůň z kolekce irských ročků nabízených na 
Středoevropské dražbě. Svěřenec trenéra Tomáše Váni vyhrál v 
červenci mezinárodní Cenu Mysa (listed) na 1000 metrů v 
Bratislavě a udělal tak obrovskou radost stáji Monika Agro P., 
která hřebce před třemi lety kupovala v Pardubicích za pouhých 
180 000 korun. Navázal tak na loňské vítězství v 
Českomoravské ceně a druhé místo v letošním Gomba 
handicapu. Aktuální handicap Apriliuse je 92,5 kg. 
Skvělý rok prožívá i Starbuck (Tiger Cafe), vlastní odchovanec 
stáje Wrbna Racing. Tříletý hnědák finišoval pátý v mimořádně 
kvalitní jedničce v Karlových Varech za koňmi grupové výkon-
nosti. Bylo to již jeho druhé jedničkové umístění, k němuž na 
jaře přidal dvě vítězství. Nebýt zranění, zřejmě by mu neunikl 
start v derby a už jen zasvěcení si vzpomenou, že byl na 
předloňské dražbě odklepnut za 65 000 korun. 

   Středoevropská dražba anglického plnokrevníka se těší na 
kulaté jubileum. V říjnu se uskuteční její pátý ročník, který 
zůstane věrný tradici pátku před Velkou pardubickou. Nejslavnější 
překážkový dostih kontinentu se však letos běží výjimečně v 
sobotu, a tak se spolupořadatelé Dostihový spolek Pardubice a 
Janda Bloodstock připravují na ambiciózní plán – v pátek 12. 
října na závodišti proběhnou dražba i rovinové dostihy. „Myslím, 
že prodávajícím i kupujícím to přinese mnoho pozitiv, i když 
organizačně to samozřejmě bude náročnější,“ shrnuje Tomáš 
Janda pohled pořadatelů. 
   I letos zůstávají zachovány dva termíny přihlášek – první je 
stanoven na na 24. 8. a druhý 14.9. „Zejména letos bych apeloval 
na všechny, kdo uvažují o účasti na dražbě, aby hlásili koně už v 
prvním termínu, protože maximální počet koní na dražbě bude 
omezen. Může se stát, že z druhého termínu nemusí být všichni 
koně přijati do dražby,“ zdůrazňuje Janda. 
Koně můžete hlásit už teď, formuláře najdete na webu dražby 
www.jandabloodstock.cz/drazba, nebo můžete kontaktovat 
pořadatele. 
Už teď je jisté, že o harmonogramu rozhodne počet koní v 
katalogu. Dražba by měla odstartovat před dostihy s 
předpokládaným zahájením mezi 11. a 12. hodinou. Dostihy 
začnou ve 14:30, takže při plánovaných zhruba pěti desítkách 
koní bude na dražbu dostatek času. 
   Pro organizaci to znamená, že se Středoevropská dražba bude 
muset opět o něco víc přiblížit svým zahraničním vzorům, kde se 
běžně draží 30 koní za hodinu. „Kupující by již měli být na systém 
dražby zvyklí, a proto věřím, že ani kratší čas nebude 
problémem,“ zamýšlí se Janda. 
Hlavní plus „nahuštění“ obvykle třídenního dostihového a 
dražebního festivalu do dvou dnů je evidentní: „Očekáváme, že v 
pátek by na dražbě neměl nikdo z podstatných hráčů českého turfu 
chybět a také zahraniční účast by měla být ještě silnější než jindy…“ 

CHYSTÁ SE REVOLUCE: DOSTIHY 
A DRAŽBA V JEDEN DEN! 

APRILIUS VYHRÁL LISTED 
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BULLETIN CENTRAL EUROPEAN THOROUGHBRED SALE 

TERMÍNY 
První přihlášky 24. 8. 2012 
Druhé přihlášky 14. 9. 2012 
Dražba 12. 10. 2012 

DEADLINES 
The first round August 24 
The second round September 14 
The Sale October 12



Také další koně ze čtveřice katalogů Středoevropské dražby 
sbírají úspěchy. Velmi dobře si stále vede Siran (Dashing 
Blade), která letos vyhrála a třikrát se umístila ve II. kategorii. 
Zvítězit letos dokázali Reggae Stixen, Grizli, Byskovic, Ostenso-
rium, Easy Tiger, Wild Country, Jazz Baron, Lady Lon, Age of 
Love, Artagan či Winix. Dobře se dařilo i známým jménům jako 
Cherwick (umístěn ve II. kat.), Freddie Merc (druhý ve II.) a 
Laran (třetí v I. kat). 
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The four-year-old bay Aprilius (Balmont), the most successful 
horse of the Irish horses offered at the Sale, achieved his best 
result in July when the colt trained by Tomáš Váňa won the 
international Cena Mysa (listed), a 1 000 metres race in 
Bratislava. By this result he much pleased his connections, 
Monika Agro P., who bought the colt three years ago in 
Pardubice for mere CZK 180,000. He built on his last year’s 
win in Ceskomoravska cena and the second place in this year’s 
Gomba Handicap. The colt’s current rating is 92.5kg. 
Starbuck (Tiger Cafe), bred by Wrbna Racing, has a great 
season too. The three-year old bay colt finished fifth in the 
exceptionally well attended 1st category race, just behind the 
horses who had already proved their Group qualities. It was his 
second placement this year, plus two victories in the spring. It 
was only because of an injury that he missed his run in the 
Czech Derby. Only few people will remember that he left the 
sale ring unsold with the highest bid being CZK 65,000 
(around 2500 euro). 
Other horses from the four catalogues of the Sale are success-
ful too. Siran (Dashing Blade) performs excellently, having won 
and placed three times in the 2nd category. Reggae Stixten, 
Grizli, Byskovic, Ostensorium, Easy Tiger, Wild Country, Jazz 
Baron, Lady Lon, Age of Love, Artagnan or Winnix won this year 
too. The well-known horses such as Cherwick (placed in the 
2nd category), Freddie Merc (2nd in the 2nd category) and 
Laran (3rd in the 1st category) have had a successful season 
too. 

The Central European Thoroughbred Sale is to celebrate an 
important milestone as its the fifth edition is to take place in 
October, again on the Friday before the Velka Pardubicka. The 
most prominent obstacle race on the Continent is run, 
exceptionally this year, on Saturday and the co-organisers, 
Dostihovy spolek Pardubice and Janda Bloodstock, are bracing 
for an ambitious plan – on Friday, October 12, the racecourse 
in Pardubice will host both the sale and the flat races. “I think 
this will bring many benefits for the buyers and sellers, 
although it will be more demanding to organise,” says Tomáš 
Janda. 
Two deadlines for entries have been maintained for this year — 
the first is August 24, the second September 14. “Especially 
this year, I would like to ask all those who consider to enter 
their horses into the Sale to enter the horses on the first date, 
since the maximum number of horses will be limited and it may 
happen that the horses from the second deadline will not be 
accepted into the sale,” says Janda. You can enter your horses 
now, your will find all the forms at 
www.jandabloodstock.cz/drazba or contact the organiser. 
It is certain now that the schedule will be decided by the 
number of horses in the catalogue. The Sale is expected to 
start before the races, roughly at 11 or 12 o’clock. The races 
will start at 2.30 so if there are about fifty horses – as 
expected – there will be enough of time for the sale. 
For the organisation of the Sale it means that it will have to 
make one step closer to its foreign where it is common to bid 
for thirty horses in an hour. “The sellers should be already used 
to the system of the sale so I don’t think the time pressure will 
be a problem,” says Janda. 
The main benefit of “concentrating” the three-day racing and 
sale festival into two days is evident: „We expect all the major 
players in the Czech racing industry to be present on Friday and 
the foreign participation is expected to be stronger as well…” 

APRILIUS WINS LISTED RACE 

REVOLUTION ON THE WAY: RACES 
AND SALE IN ONE DAY 

Aprilius



   Středisko nabízí:
   Unikátní polytracková dráha, jediná v ČR.
   Zavlažovaná travnatá dráha.
   Další travnatá, pískovo hliněná cvalová a skoková dráha, celkem přes 5km drah.
   Krytý kolotoč se speciálním povrchem.
   Nové, prostorné a plně vybavené boxy.
   Krytá hala 40x15m s kropícím systémem.
   Mycí boxy s teplou vodou.
   Rozmanité prostředí, kopcovitý terén.
   Výběhy a pastviny, k tréninkovému středisku patří 40ha půdy.
   Komfortní zázemí pro majitele, zařízený byt.
   Spolupráce s �rmou Vétoquinol, předním světovým výrobcem doplňků Equistro.
   … a hlavně tým zkušených pracovníků.

Tréninkové středisko LUKA racing
Nikdo nemůže zaručit vítěze. Co ale můžeme, je nabídnout koním 
příležitost využít, bezpečně zdokonalovat a zcela rozvinout jejich 
talent. Těšíme se na Vás v Bošovicích, neustále se rozvíjejícím 
tréninkovém středisku.

Trenér Václav Luka mladší: 
Šampión rovinových trenérů 2010.
Vítěz šampionátu rovinových trenérů
MAENTIVA CUP 2010.
Vedoucí trenérského šampionátu 2011.
Vedoucí šampionátu rovinových trenérů 
MAENTIVA CUP 2011.

Deset jedničkových vítězů v roce 2010
(z toho 1x black-type vítězství).
Zatím šest jedničkových vítězů v roce 2011
(z toho 1x black-type vítězství).

Kontakt:
Ing. Václav Luka mladší

tel: +420 608 958 833
email: luka@lukaracing.cz


	1
	2
	lukaracing

