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Katalog 5. Středoevropské dražby anglického plnokrevníka stojí 
před svým uzavřením. Pokud chcete na letošní dražbě prezentovat 
své koně, máte už jen několik dní. Poslední uzávěrka přihlášek je 
pátek 14. září. 
Letošní dražba se koná v pátek 12. října souběžně s 
rovinovými dostihy a slibuje opět zajímavou mezinárodní účast. 
Vzhledem k propojení s dostihovým odpolednem zároveň bude 
atakovat titul nejlépe navštívené pardubické dražby v historii. 
Další informace včetně seznamu prodávaných koní přinese další 
číslo dražebních novin.

STARBUCK NA VLNĚ ÚSPĚCHŮ
Tříletý hnědák Starbuck (Tiger Cafe) pokračuje ve skvělých 
výkonech mezi elitou svého ročníku. Po letním pátém místě v 
nejlépe obsazeném dostihu roku Ceně města Karlovy Vary se 
postavil na start klasického St. Legeru a po výborném výkonu 
finišoval druhý jako nejlepší z domácích koní za slovenským 
Atackem. 
Vlastní odchovanec stáje Wrbna Racing a zatím nejúspěšnější 
potomek plemeníka Tiger Cafe tak definitivně potvrdil svou silnou 
pozici ve špičce tříletých a lze jen litovat, že mu zranění 
znemožnilo účast v Českém derby. Handicaper hřebce ohodnotil 
známkou 93,5 kg, což momentálně znamená třetí místo za 
Atackem a Pegasem, derby-vítěz Kadyny je hodnocen půl 
kilogramu pod Starbuckem. 
Svěřenec trenéra Čestmíra Olehly tak znovu potvrzuje, že 
Středoevropská dražba anglického plnokrevníka nabízí kromě 
zajímavých zahraničních původů také to nejlepší ze současného 
českého chovu. Starbuck byl jako roček před dvěma lety k mání 
za neuvěřitelných 65 000 korun. Právě tolik za něj nabídl Jakub 
Kartus a hřebec mu také byl přiklepnut. 
Polský host si později koupi rozmyslel, a tak Starbuck zůstal v 
majetku stáje Wrbna Racing, která se na dražbě úspěšně 
prezentuje už od prvního ročníku a její odchovankyně Siran je 
nejdražším vydraženým koněm na českém území v novodobé 
historii, když se její cena vyšplhala až na 620 000 Kč. 
Starbuck zatím vyběhal 177 500 korun, což je téměř trojnásobek 
prodejní sumy z dražby.

  

CHCETE PRODAT KONĚ? 
POSPĚŠTE SI! 

The catalogue of the 5th Central European Thoroughbred Sale is 
about to close. If you want to present your horses at this year’s sale, 
you have only a couple of days left. The deadline for applications is 
Friday, September 14. 
This year’s sale is held on Friday, October 12, jointly with flat races 
in Pardubice and it promises to be an interesting international 
affair. Thanks to the fact that it is held at the same day as the races, it is 
likely to be one of most successful in terms of attendance in its history. 
You will find more information in the next issue of the Sales Bulletin. 

STARBUCK RIDING THE WAVE OF 
SUCCESS 
The three-year old Starbuck (Tiger Cafe) continues to perform 
excellently among the elite horses of his year. After the fifth place in 
Price of Karlovy Vary he finished second in St Leger as the best of 
the Czech trained horses and a runner-up to the Slovak-trained 
Atack. 
The horse bred by Wrbna Racing and the most successful product of 
the sire Tiger Cafe confirmed his position among the leading 
three-year-olds and it is only to regret that an injury prevented him 
from running in the Derby. He received the rating of 93.5kg, which 
means the third position in the rating behind Atack and Pegas. Two 
years ago, the colt was sold for unbelievable CZK 65,000 (about 
2500 euro). Interestingly his half-sister is still the most expensive 
horse sold at this sale. She cost CZK 620 000 (about 25 000 euro).  
Starbuck earned CZK 177,500 which is three times the bidding 
price at the auction. 

DO YOU WANT TO SELL YOUR 
HORSE? HURRY UP! 
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BULLETIN CENTRAL EUROPEAN THOROUGHBRED SALE 

Nová značka, nový web, nové možnosti na www.drazbykoni.cz 
New brand, new website, new opportunities on www.drazbykoni.cz 


