BULLETIN CENTRAL EUROPEAN THOROUGHBRED SALE
Datum vydání: 23. 4. 2013

JANDA BLOODSTOCK a Dostihový Spolek, a.s. pořádají 6. ročník

Středoevropské dražby anglického plnokrevníka
pro všechny kategorie anglických plnokrevníků
odstávčata, ročci, dostihoví koně i polokrevní,
chovné klisny, plemeníci

1. uzávěrka přihlášek koní do dražby 26. 8. 2013
2. uzávěrka přihlášek koní do dražby 16. 9. 2013
1. termín
Za 1. přihlášeného koně od stejného majitele 2000 CZK + DPH
Za 2. až 4. přihlášeného koně od stejného majitele 1500 CZK + DPH
Za 5. a další přihlášené koně od stejného majitele 1000 CZK + DPH
2. termín
Za přihlášeného koně 3000 CZK + DPH

Kde: Dostihové závodiště Pardubice
Kdy: pátek 11. 10. 2013

JANDA BLOODSTOCK, Ing. Tomáš Janda
tel: +420 724 238 217
eml: t.janda@atlas.cz
www.drazbykoni.cz

DRAŽBA OPĚT V PÁTEK,
TŘÍDENNÍ FESTIVAL SE VRACÍ
Středoevropská dražba anglického plnokrevníka se v roce
2013 vrací k osvědčenému modelu. Kupci, prodávající i diváci
se mohou znovu těšit na třídenní dostihový a dražební festival,
který vyvrcholí 123. Velkou pardubickou.
Samotná dražba se uskuteční v pátek 11. října od 13:00 hod.
„Po výjimečném ročníku, kdy si termínová kolize se Zlatou
přilbou vynutila přeskládání harmonogramu, se dražba i
dostihový víkend vrací k podobě, která se tak osvědčila a v
uplynulých letech měla značný úspěch,“ říká spolupořadatel
Tomáš Janda.
Se začátkem nové dostihové sezóny se naplno rozjíždějí i
přípravy na dražbu. „Chceme potvrdit naši pozici místa, které
každoročně slouží jako výkladní skříň toho nejlepšího, čím se
české stáje a chovatelé prezentují na trhu a to vše je
okořeněno zajímavou nabídkou ze zahraničí,“ dodává Janda.
Středoevropská dražba se chce nadále profilovat jako akce pro
české i zahraniční subjekty, kde jsou k mání koně za dostupné
ceny. V uplynulých letech se v Pardubicích těšili mimořádnému
zájmu koně nižších cenových kategorií, ale každý rok se
pořadatelům dařilo také upevňovat renomé dražby, kde jsou k
mání i špičkoví koně ve výborném poměru cena-výkon.
Středoevropská dražba se nyní znovu chystá vyjít vstříc českým
chovatelům a chce aktivně podněcovat zájem o plnokrevníka
českého chovu. V pardubickém ringu už byly opakovaně

nabízeny špičkové české produkty jako jedničková vítězka a
klasicky umístěná Anjou, druhý z loňského St. Legeru Starbuck
nebo Pink, která byla vydražena za pouhých 40 000 korun a
později doběhla pátá v Oaks. „Je na tuzemských chovatelích,
aby ještě více využili šance a nabídli zájemcům své koně,“ říká
Janda.
První uzávěrka přihlášek do dražby je 26. srpna, druhá
uzávěrka pak 16. září. Katalog je tradičně otevřen všem
kategoriím anglických plnokrevníků – odstávčatům, ročkům,
dostihovým koním včetně polokrevníků, chovným klisnám i
plemeníkům.
Důležité informace budou v průběhu roku přinášet Dražební
noviny, horké aktuality a novinky najdete průběžně na oficiálním webu www.drazbykoni.cz
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THE SALE ON FRIDAY AGAIN,
THREE-DAY FESTIVAL RETURNS

CHTĚJÍ SE PROSADIT V KLASIKÁCH

The Central European Thoroughbred Sale returns in 2013 to the well
tried model and the bidders, sellers and fans can look forward, once
again, to a three-day sale and racing festival that will culminate by the
123rd edition of Velká Pardubická.
The sale itself will take place on Friday, October 11, from 1 p.m. “After
the exception of last year when the date collision with the Golden
Helmet made it necessary to change the schedule, the sale and the
racing weekend return to the form which proved successful in the past
years,” says organiser Tomáš Janda.
With the start of the new season the preparations for the sale take on
momentum. “We want to confirm our position as an annual showcase
of the best that the Czech breeders and stables present on the market,
plus we want to include an attractive foreign offering,” says Janda.
The Central European Thoroughbred Sale is to profile itself as an event
for both Czech and foreign entities where horses are available for
affordable prices. In the last year, it was mainly the cheaper horses that
attracted the bidders in Pardubice but every year the organisers
managed to strengthen the reputation of the sale as an auction that
offers top horses for good value.
The Central European Thoroughbred Sale want to help Czech breeders.
In the sales rings top Czech products were offered in the past, including
Anjou placed in the classics, the runner-up of the last year’s St Leger
Starbuck, or Pink, sold for just CZK 40,000 and then placed fifth in
Oaks. Siran remains the most expensive horse of the sale with the
price-tag of EUR 32,000.
The first deadline for entries is August 26, the second on September
16. The catalogue is – as usual – open to all categories of thoroughbred horses – foals, yearlings, horses in training including half-bred
horses, broodmares and sires.
Information will be delivered by the Sale Bulletin throughout the years,
breaking news will be published at the official website
www.drazbykoni.cz

Klasické dostihy jsou stěžejní meta pro každého majitele
dostihových koní. Mnozí včetně těch největších a nejbohatších si
pořizují plnokrevníky právě se snem o úspěchu v Českém derby,
Velké jarní ceně nebo Oaks. Koně z katalogů Středoevropské
dražby anglického plnokrevníka měli už několikrát blízko k
vítězství a opakovaně atakují nejvyšší příčky v klasickém ročníku.
Naposledy se jim dařilo, když český odchovanec Starbuck (Tiger
Cafe) finišoval druhý v St. Legeru za slovenským Atackem.
Letos figuruje na přihláškách do klasických dostihů hned několik
koní, kteří byli v předchozích ročnících koupeni či nabízeni v
katalogu. Do Jarní ceny klisen směřují Kobi (Toylsome), Mama
Charlotte (Hurricane Run), Woolfilly (Amadeus Wolf) a Briana
(Bachelor Duke), která byla prodána za pouhých 39 000 korun.
Přihlášku do derby vlastní v katalogu uvedený Charmer (Jape) a
do slovenského St. Legeru by mohl směřovat Cruel Mole Joe
(Antonius Pius), prodaný privátně po dražbě.
Mezi nadějnými tříletými bude také polobratr výborného vytrvalce
Zagona Zylo (Rhodesian Winner), vydražený za 120 000 korun,
jehož realizační tým je v případě kvalitních výkonů připraven ho do
klasických dostihů dohlásit.

STRIVING FOR SUCCESS IN THE
CLASSICS
The classic races are key targets for all horse owners. Many, including
the biggest and richest owners, buy thoroughbred precisely because of
their dreams to achieve success in the Czech Derby, 2,000 Guineas or
Oaks. Horses sold at the Central European Thoroughbred Sale were
often close to victory and they repeatedly occupy top positions in the
classic year. Most recently the Czech-bred Starbuck (Tiger Café)
finished second in the Czech St Leger, just behind the Slovakian raider
Attack.
This year’s classic entries include a number of horses who were bought
at the sale or offered in the catalogue. Kobi (Toylsome), Mama
Charlotte (Hurricane Run), Woolfilly (Amadeus Wolf) and Briana
(Bachelor Duke), sold for just CZK 39,000, head for the Czech 1,000
Guineas.
Charmer (Jape) is entered for the Czech Derby and Cruel Mole Joe
(Antonius Pius), sold privately after the sale, could head for the
Slovakian St Leger.
The hopeful three-year-olds include half-brother to the great stayer Zylo
(Rhodesian Winner), sold for CZK 120,000, whose connections are
ready to enter him in classic races if he performs well early in the
season.

Hvězdy Středoevropské dražby (výběr úspěchů)
ALL ABOUT SAM (320.000) – 1. Stříbrná trofej, L
Anjou – 1. Cena Hř. Křenek, I. kat.; 3. JCK, L; 4. Mem. R. Deyla, I. kat.; 5. St.
Leger, L
APRILIUS (180.000) – 6x 1., 1. Českomoravská cena, I. kat.; Cena Mysa, L;
nejlepší sprinter
EASY TIGER – 2. KMET Cup, 5. Pardubická míle
FALCOHILL – 3. Velká cena BBAG, I. kat.
FINAL FLASH – 2. Severočeská cena, I. kat.; 3. KMET Cup Sprint; 4. Austria
Preis
Fione – 2x 1.; 3. JCK, L
FREDDIE MERC – 5x 1.
Chandigarh ze Secret Justice – vítězka v Anglii
CHERWICK – 1. Cena Labe; 2. Cena ČASCH, I. kat.
LARAN – 2. Cena trojročných žrebcov, 4. Cena zimního favorita, L
LINDAU (40.000) – 4x 1.; 1. II. kat.
Pink (40.000) – vítězka, 5. Oaks
Prima Lunette – 4. Cena Pat’s Music, L; 4. Cena trojročných kobyl, I. kat.
SERENA – 1. Cena Hřebčína Napajedla, NL
SIRAN (620.000) – 5x 1.; 1. II. kat.
STARBUCK – 2. St.Leger, L
TAMMY`N CLASSY – 4. Criterium Di Primavera, Gd2
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