BULLETIN CENTRAL EUROPEAN THOROUGHBRED SALE
Datum vydání: 10. 10. 2012

PERNÝ DEN V PARDUBICÍCH:
DRAŽBA I DOSTIHY UŽ V PÁTEK!
Pátý ročník Středoevropské dražby anglického plnokrevníka
proběhne poprvé v historii ve stejný den jako první den
dostihového mítinku. Výjimečná situace je způsobena termínovou kolizí se Zlatou přilbou, kvůli které se letos Velká pardubická běhá v sobotu a rovinový den se tak musel posunout na
pátek. Pátek 12. 10. 2012 tak bude pro organizátory z
Dostihového spolku Pardubice a agentury Janda Bloodstock
mimořádně náročný. Samotná dražba začne v 11:30, dostihy
pak od 14:00.
Všichni nabízení koně by měli být na závodišti do 9:00, kdy
začíná prohlídka koní na obvyklém místě ve stájích. Pokud
bude příznivé počasí, bude se dražba tentokrát konat na
kolbišti vedle parkoviště, v případě deště to bude jako obvykle
před tribunou. Tuto důležitou informaci najdete ve čtvrtek na
webu www.drazbykoni.cz nebo v pátek přímo na místě. Tam
také najdete oficiální katalog i jeho dodatek.
Na začátek připravili pořadatelé novinku. Ještě dříve, než přijde
do ringu první kůň, proběhne charitativní dražba obrazu „Žokej
Váňa“, která znamená unikátní možnost vyzkoušet si dražení za
symbolickou částku pro každého včetně diváků. Charitativní
část potrvá jen několik minut a pak už začne klasická dražba
koní ze základního katalogu a na něj naváže dodatek. Po
koních v tréninku a chovných koních budou následovat ročci a
nakonec opět koně v tréninku z doplňkového katalogu.
Vstupné speciálně na dražbu se letos ruší, k ringu se tedy
dostanou všichni návštěvníci dostihů. Časový souběh s
dostihovým mítinkem ale bude mít i další důsledky. „Bude
málo času, letos se tedy musíme skutečně přiblížit svižnému
průběhu jako na zahraničních dražbách, kde nezřídka zvládají i
20 koní za hodinu. Znamená to, že kupci skutečně nesmí
otálet. Pokud mají o daného koně zájem, musí začít okamžitě
dražit,“ vysvětluje spolupořadatel Tomáš Janda.
Kromě koní pro dostihový sport budou jako každý rok k mání
velmi výhodné nabídky levných plnokrevníků pro jezdecký sport
a rekreační ježdění. „Mnoho koní tentokrát bude nabízeno bez
rezerv nebo s nízkými rezervami, což znamená, že majitelé
chtějí opravdu prodat. Pokud zájemce propásne správnou
chvíli a nepřihodí, tak už koně většinou nezíská. Na spekulace
nebude čas…“
O tom, že se vyplatí prostudovat nabídku a na místě se včas
zorientovat, svědčí i minulá neděle ve Velké Chuchli. Dvouletá
Briana (Bachelor Duke) byla loni zakoupena na dražbě jako
roček za 39 000 korun, což jsou prakticky jen náklady na
dopravu z Irska a vyřízení administrativy. Nedělní vítězka tak
byla k mání prakticky zdarma.

„Když k tomu přičtu koně jako Aprilius, Starbuck, All About
Sam, Freddie Merc, Woolfilly, Anjou nebo Pink, je jasné, že na
dražbě se nabízí kvalita,“ konstatuje Janda.
A kvalita bude v katalogu i letos, i když na první pohled chybí
větší hvězdy z dráhy. Opět se však vyplatí prostudovat si
katalog podrobněji. „Určitě stojí za to vidět většinu nabízených
koní. Ve stájích vám je od rána každý rád předvede. Množství
nehraje roli, na zahraničních dražbách je často nabízeno
několik set koní a trenéři s agenty přesto vidí většinu nebo i
všechny z nich.“ uzavírá Janda.
Všechny potřebné informace včetně katalogu najdete také na
oficiálním webu Středoevropské dražby www.drazbykoni.cz

BUSY DAY IN PARDUBICE:
SALE AND RACES ON FRIDAY!
The fifth edition of the Central European Thoroughbred Sale will, for
the first time in its history, on the same day as the first day of the
racing meeting. The unusual situation has been caused by the date
collision with Golden Helmet motorcycle event, due to which Velká
Pardubická will be run on Saturday and the flat races on Friday. The
Friday of October 12 will be a tough day for the organisers and
Janda Bloodstock. The sale starts at 11.30, the races at 2 pm.
All the horses offered for sale should arrive at the racecourse by 9
am when the horses should be ready for inspection in the stables. If
the weather allows, the sale will be held in the arena by the parking
lot, in case it rains it will be in front of the main stand as usually. You
will find this important information on Thursday on the website
www.drazbykoni.cz
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TIPY Z KATALOGU
Lot 13:
Lot 20:
Lot 21:
Lot 28:
Lot 30:
Lot 32:
Lot 34:
Lot 37:
Lot 38:
Lot 39:
Lot 42:

Universe of Gracie – Figuruje na startovní listině Ceny Labe, už má na kontě jedničkové umístění. Kvalitní krosař z velké stáje.
Lady Bach – Polosestra výborných klisen White Angel (šampionka) a Kristine, které ukázaly špičkovou výkonnost už jako dvouleté
a ve špičce ročníku se pohybovaly i ve třech letech. Aktuálně druhá z III. kategorie, nadějná klisna pro klasické dostihy.
Sweet Words – Nadějná klisna z projektu AE Sale, kde jsou všichni koně na prodej. Kromě dostihové zkušenosti ukázala
i mimořádnou spolehlivost, když se umístila v každém z pěti startů a poslední běhání na 1600 metrů proměnila v jisté vítězství.
Somamelier Masini – Roček má na obou stranách pedigree překážkovou kvalitu. Pochází z prvního ročníku nejbohatšího koně
v českém tréninku Masiniho a také z rodiny dalšího skvělého steeplera a úspěšného plemeníka Scatera.
Usalan – Jeden z nejzajímavějších koní dražby. Pochází z výborné rodiny klasických vítězů Urodose a Ulana či mnohonásobného
vítěze na překážkách Ursana. Matka vyhrála 6 dostihů včetně Nagrody Demony. V původu úspěšná kombinace ¾ bratrů Fairy King
a Sadler’s Wells.
Lentino – První potomek skvělé klasické vítězky Lenky Top. Otec je mnohonásobně Gr.1 umístěn z linie Monsun
Rossini – Syn v chovu stále úspěšnějšího vítěze derby Belenuse a jedničkové vítězky Ruby Polonia
Dcera Strategic Prince, který má hned v prvním ročníku Gr.1 vítězku a u nás mu dělá dobrou reklamu mezinárodně prověřená
Wanillca. Má nárok na yearling bonus 10 000 liber.
Dcera Alhaartha je členkou rodiny Gr.1 vítězů, matka vyhrála v USA. Má nárok na yearling bonus 10 000 liber.
Další potomek Strategic Prince z velmi dobré rodiny. Nárok na yearling bonus 10 000 liber.
Las Rosas – Tříletá klisna s vytrvaleckými schopnostmi se ukazuje jako nadějná skokanka.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O DRAŽBĚ
PŘED DRAŽBOU
Prostudujte si pečlivě katalog nabízených koní a další
informace o dražbě na www.drazbykoni.cz, nastudujte si i
dražební podmínky. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte
pořadatele, který je rád zodpoví.
PROHLÍDKA
Dražba začíná prohlídkou nabízených koní ve stájích. I zde si
můžete zakoupit katalog dražby. Veškeré další informace vám
poskytne přítomný zástupce dražby. Kůň má na svém boxu
umístěno velké číslo, pod kterým je označen v katalogu. Vždy je
v jeho blízkosti personál, který vám na požádání koně
předvede. Koně si pořádně prohlédněte ve stáji i venku.
DRAŽBA
Před začátkem dražby vás pořadatelé seznámí s koňmi, kteří se
dražby nezúčastní, a seznam škrtů bude vyvěšen na viditelných
místech včetně stájí. Nepodceňte situaci, kůň ve vašem
hledáčku může, přijít na řadu dříve, než jste čekali. Pozorně
sledujte dražitele. Když se vám zdá nabídka adekvátní, dražte,
a to tak, aby vás dražitel nebo jeho pomocníci viděli. Zbytečně
neotálejte a nečekejte na žádné „poprvé, podruhé, potřetí“.
Toho se nemusíte dočkat a po odklepnutí kladívkem již bude
pozdě. Každý kůň má určenou tajnou rezervní cenu. Po jejím
překročení bude kůň prodán. Pokud do této ceny chybí třeba
jen jedno přihození, dražitel to zpravidla naznačí. Pokud dražíte
nejvyšší nabídku, ale nebylo dosaženo rezervní ceny, dražte
dál. Na světelné dražební tabuli si také dávejte pozor, zda se k
ceně připočítává DPH.
ZAKOUPENÍ
Po odklepnutí kladívka za vámi přijde zástupce dražby, který
vám dá k podpisu smlouvu a podá další informace. Vyřízení
potřebné dokumentace proběhne v kanceláři pořadatele.
Kromě kupní ceny koně platí kupující i provizi dražební
společnosti 5 % + DPH z ceny zakoupeného koně. To se týká i
prodeje koní po dražbě.

FÁMY
Někteří kupci si stále myslí, že zakoupí po dražbě neprodané
koně levněji. Opak je pravdou. Pod rezervní cenou vám ho
prakticky nikdo neprodá, a když se ve stájích sejde více kupců,
kupují často o desítky tisíc dráž, než kdyby se zapojili do
oficiální dražby. Řada lidí se také domnívá, že se prodejci na
dražbě zbavují jen neperspektivních koní. Výsledky koní
prezentovaných na dražbě za poslední léta však dávají pádnou
odpověď, že tomu tak není a řada koní boduje i v jedničkových
dostizích. Třeba hned na pardubickém mítinku.

NEZVYKLÝ ZAČÁTEK: CHARITATIVNÍ
DRAŽBA OBRAZU
Prvním dražebním lotem V. Středoevropské dražby anglického
plnokrevníka nebude nezvykle kůň, ale obraz Žokej Váňa. Autorem
obrazu je Jan Kurka (36 let), který je 20 let klientem sociálních
služeb Školy SPMP Modrý klíč a již 12 let zaměstnancem
chráněných dílen. Výtěžek z této dražby půjde na konto neziskové
nestátní organizace Škola SPMP Modrý klíč. Prostřednictvím
Modrého klíče může každý svoji podporu projevit nejen finančním
či materiálním darem, ale také zadáváním práce do chráněných
dílen nebo nákupem výrobků.
Jan Kurka, autor obrazu o jeho vzniku a o svém vztahu ke koním
řekl: Obraz Žokej Váňa jsem maloval u příležitosti jeho osmého
vítězství ve Velké Pardubické. Všichni na dílně jsme měli velkou
radost. Sledovali jsme dostih v televizi a fandili panu Váňovi.
Přáli jsme mu, že to dokázal. Já moc rád maluji koně. Také jsem
na něm jezdil. Poprvé, když jsem byl s mámou na dovolené, a pak
s Modrým klíčem, když jsem jezdil na hipoterapii. Připadal jsem si
větší, byl to dobrý pocit. Koňům jsem dával mrkev a tvrdý chleba.
Koně jsem se nebál a chtěl bych na koně znova. Těším se na další
Velkou Pardubickou. Přeju panu Váňovi, aby vyhrál ještě hodně
dostihů. Hned na začátku se tak může zapojit doslova každý a za
symbolickou částku si vyzkoušet, jaké to je vydražit lot na
Středoevropské dražbě anglického plnokrevníka.
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Koně v tréninku

53

Zdeno Koplík

N.N. (IRE), hnědka, nar. 26.3.2010
Sadler’s Wells (USA)

Saddex (GB)
2003

Remote Romance (USA)
Spectrum (IRE)

So Sorci (FR)
2004

Sorceress (FR)

Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Irish River (FR)
Aviance (IRE)
Rainbow Quest (USA)
River Dancer (IRE)
Fabulous Dancer (USA)
Lilac Charm (GB)

n.n., nestartovala. V tréninku Zdena koplíka.
Matka:
So Sorci, 1 vítězství, 4 umístění v Německu. Matka:
n. n. (kl. nar. 2004 po Saddex), 1. potomek, viz. výše
Bába:
SORCERESS, 2 vítězství ve Francii, 1. Prix de la Seine, L, 3. Prix d’Aumale, Gr.3. Matka 7 vítězů:
SORIVERA (po Irish River), 2 vítězství, 1. Everest TV Frühjahrs Stuten Preis, L, 2. Preis der
Winterkönigin, NL, Berberis-Rennen, NL, 3. IDEE Festa Rennen, L, GAG 88 kg. Matka:
MOSSLEY, 1 vítězství na rovonách, 2 vítězství na překážkách v GB/Irl, 1. Bristol Novices’ Hurdle, Gr.2,
2. Spa Novices’ Hurdle, Gr.1.
Siro, 5 umístění. Matka Reve de Soleil (3. Tristram Ricketts Mem. Richmond Stakes, Gr.2).
COMMANCHE COURT (po Commanche Run), Šampión tříletých v Rakousku. 1. Magna Austrian Derby
10 vítězství na překážkách v GB/Irl, 1. Irish Grand National Hcp Chase, Gr.1, Punchestown Gold Cup
Chase, Gr.1, Triumph Hurdle, Gr.1, Lismullen Hurdle, Gr.2, Spring Juvenile Hurdle, Gr.3, 2. Cheltenham
Gold Cup, Gr.1.
Prabába:
LILAC CHARM (po Bustino), 1 vítězství v GB/Irl. Matka 7 vítězů:
LADONI, 6 vítězství, 1. Preis der UNESCO - Dr Busch-Memorial, Gr.3, Großer Preis der Dortmunder
Wirtschaft, Gr.3, 3. Großer Kaufhof Preis, Gr.2, GAG 94 kg.
LACBELL, 4 vítězství, 1. Premio Rumon, L, 2. Gran Criterium, Gr.1, 4 vítězství na překážkách v Itálii.
LILAC DANCE, 2 vítězství. Matka:
LILAC QUEEN, 5 vítězství, 1. Bewitch Stakes, Gr.3, 2. Diana Deutsches Stuten Derby, Gr.1.
Praprabába:
ROSE DUBARRY (po Klairon), Šampiónka 2 letých v Anglii 1971 in England, 1. Norfolk Stakes, Gr.1,
3. 1000 Guineas, Gr.1. Matka 3 vítězů:
SCENTED AIR, 1 vítězství. Matka:
PLAY OUR SONG, 2 vítězství. Matka PIMPALA PRINCE (Challenge Stakes, Gr.2), PIMPALA SON
(Newmarket Handicap, Gr.3, 2.Sires’ Produce Stakes, Gr.1).
Otec:
SADDEX, nar. 2003 po Sadler’s Wells z Remote Romance (Irish River)
7 vítězství, 1. Premio Presidente Della Repubblica, Gr.1, Rheinland Pokal, Gr.1, Grand Prix de Chantilly,
Gr.2, Gerling Preis, Gr.2, Derby Trial, L, Grosser Preis der Sparkasse Dortmund, L, 2. Prix Ganay, Gr.1, Preis
der Deutschen einheit, Gr.3, 3. Grosser Preis Von Baden, Gr.1, Fruhjahrs Preis der Bankhaus
Metzler, Gr.3. V chovu od roku 2009. Na dráze má první dvouleté.

