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NEJVĚTŠÍ ZÁJEM
BYL O LEVNÉ KONĚ

K bilanci dražby je pak nutné přičíst také četné koně, kteří byli
prodáni před dražbou nebo po ní privátně. „Letošní dražbu proto
hodnotíme pozitivně, i když celkový obrat byl tentokrát nižší,
než v předchozích letech. Je to pro nás opět motivace, aby byl
příští rok ještě kvalitnější katalog nabízených koní s koňmi,
kteří by motivovali k účasti nové kupce“ řekl spolupořadatel
Tomáš Janda.

Pět let od svého založení dokázala Středoevropská dražba
anglického plnokrevníka obhájit své pevné místo v českém turfu,
i když jubilejní ročník na závodišti Pardubice nepřinesl rekordy
v počtu prodaných koní, nejvyšší ceně ani v celkovém obratu.
Pořadatelé Janda Bloodstock a Dostihový spolek ale dokázali
zvládnout termínovou kolizi s rovinovým dostihovým dnem
a dosud nejsvižnější dražbou v pětileté historii s přehledem splnit
časový limit necelých 2,5 hodiny. Dražilo se tentokrát na
pískovém kolbišti blíže hlavnímu vchodu, kupci měli k dispozici
dvě velké tribuny.
Podobně jako v předchozích letech byl opět nejsilnější zájem
o nejlevnější kategorii koní, ať už pro další využití v dostihovém
provozu včetně toho překážkového, nebo pro jezdecký sport
a rekreační účely. Nejlevnějším koněm dražby byl za nejnižší
možnou cenu 5000 korun někdejší vítěz II. kategorie Daily Bet.

NEBYL O NĚ ZÁJEM,
PAK VYŠKOLILI KUPCE
Dvouletá ryzka Kobi strávila letošní sezonu v barvách
komerčního projektu AE Sale, ale kupce nenašla privátně ze
stáje ani na dražbě v Baden Badenu. Třetí šanci v Pardubicích
už dcera třídového Toylsomea z chovu německého hřebčína
Westerberg nedostala a byla z katalogu stažena ještě před
dražbou. Že v tomto případě kupci zmeškali příležitost získat
zajímavého koně, potvrdila Kobi necelé dva týdny po
Středoevropské dražbě, když jistě vyhrála dostih na 1200
metrů ve Velké Chuchli.
V pětileté historii pardubické dražby to zdaleka není poprvé a
zřejmě ani naposled, kdy si auditorium nechalo utéct později
úspěšného koně, často za velmi nízkou nebo výhodnou cenu.
Hned několik příkladů publikoval ve svém říjnovém čísle
měsíčník Turf Magazín, který se zaměřil na nabízené ročky.
Uvádíme aspoň některé.

Do hranice 40 000 korun našli nové majitele i chovná klisna
Střemcha, koně v tréninku Little Tokyo, Quirly, Texalita a překážkář
Taminos Love, který vzápětí finišoval čtvrtý v úvodním dostihu
pátečního odpoledne. Klisna Beautiful Mandura byla vydražena
za 60 000 a Quantera se dostala na 100 000 korun. Z ročků byl
prodán český odchovanec Abret, kterého Světla Kořánová
vydražila za 35 000 korun.
Kladívko licitátora ale odkleplo ještě řadu dalších koní, kteří byli
svými majiteli koupeni zpět. Někteří prodejci totiž v souladu s
dražebními zvyklostmi v zahraničí nabízeli své koně bez rezervních
cen a sami se zapojili do dražby, pokud byla nabízená cena podle
jejich mínění příliš nízká. Takto byli koupeni zpět například irští
ročci z projektu AE Sale.

Jméno

Pořizovací cena / vyběhaná suma

Úspěchy

CHERWICK

NN / 500 500

3x I. Cena Labe

APRILIUS

180 000 / 471 230

6x I. Sv. cena, C. Mysa

ANJOU

NN / 350 600

1x I. Cena hř. Křenek

STARBUCK

60 000 / 177 500

2x I. 2. St. Leger

FREDDIE MERC NN / 162 050
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5x I.

