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TŘI MĚSÍCE DO DRAŽBY,
CHYSTÁTE SE UŽ?
České derby v Mostě uzavřelo mimořádně rušnou jarní část
sezóny. Nástup letních dostihů v Karlových Varech, Lysé nad
Labem a dalších drahách otevírá další část dostihového roku,
což znamená, že se pomalu blíží i 6. ročník Středoevropské dražby
anglického plnokrevníka. Do chvíle, kdy opět bouchne dražební
kladívko v Pardubicích, zbývá zhruba čtvrt roku.
Chovatelé, majitelé a prodávající začnou v dohledné době řešit
otázku, které koně v tréninku a ročky výhledově na dražbu poslat.
Zejména v případě ročků je třeba s dostatečným předstihem začít
s přípravou koně na dražbu a začít mapovat terén. Pořadatelé
dražby – Janda Bloodstock a Dostihový spolek Pardubice, letos
opět očekávají kvalitní katalog a také vyšší zájem kupců,
podpořený mimořádnými úspěchy koní ze Středoevropské dražby
v letošní sezóně.
Pokud se chcete informovat o detailech dražby nebo konzultovat
výběr koní, obraťte se na Tomáše Jandu
tel: +420 724 238 217
eml: t.janda@atlas.cz)
veškeré aktuální informace najdete také na oficiálním webu
www.drazbykoni.cz

JARO 2013: JEDNIČKOVÉ HVĚZDY,
SÉRIOVÍ VÍTĚZOVÉ
I MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY
Famózní jaro mají za sebou koně nabízení v předchozích
katalozích Středoevropské dražby. Během prvních tří měsíců
sezóny 2013 se prosadili snad ve všech kategoriích dostihového
provozu a znovu potvrdili sílu minulých ročníků dražby.

Většina z aktuálních hvězd navíc byla k mání za minimální peníze
a v některých případech doslova za symbolické částky. Výmluvným
příkladem, jak snadno si lze pořídit špičkového koně, je příběh
čtyřleté ryzky WAKA LAURY (Windsor Knot), která byla na
Středoevropské dražbě prodána jako roček za 100 000 korun.
Majitel Vladimír Polakovič ze stáje GO ji dostal od manželky jako
nečekaný dárek ke kulatým narozeninám. Ve svých třech letech byla
Waka Laura směřována do Francie, letos začala naplno běhat
v Česku a v rozmezí šesti týdnů získala čistý hattrick na závodišti Most
včetně dvou jedničkových dostihů. Po zkrácení distance nejprve
vyhrála dostih II. kategorie na 1400 metrů, pak si připsala tradiční
Cenu jezdectví na stejné distanci a úspěšné jaro završila triumfem
v Ceně Turf Praha na 1200 metrů. Nechala za sebou koně jako
Mikesh, Pegas, Kendy, Merbela, Almond Magic, Lord Silvano nebo
Charhizard. Její další kroky by měly směřovat do zahraničí. Celkem
Waka Laura vyběhala 254 400 Kč, tedy více než dvojnásobek své
pořizovací částky. Velký výkonnostní skok má za sebou i tříletý
CRUEL MOLE JOE (Antonius Pius). Jako roček prošel ringem
Středoevropské dražby, ale při nejvyšší nabídce 60 000 korun zůstal
neprodán a hned po dražbě našel nového majitele za podobnou
částku. V péči trenéra Pavla Tůmy už dokázal rodinné stáji PT
Team-Gintar&Pospíšil vydělat dvojnásobek. Dobrou formu ukázal už
koncem května druhým místem v Ebreichsdorfu, svůj dosud největší
úspěch ale slavil v německém Mnichově. V tamním Prix de
Longchamp na 2200 metrů doslova šokoval domácí konkurenci
vítězstvím ve stylu „velmi lehce 5“ při sázkovém kursu 17:1.
„Naprostá senzace,“ napsal portál German Racing a podobně
referovala také další německá média. Pro Cruel Mole Joe to byl pátý
start kariéry a předtím se dokázal třikrát umístit.
Na nejvyšší scéně jsme letos pozorně sledovali i dalšího tříletého
koně, BRIANU (Bachelor Duke), vydraženou za pouhých 39 000
korun. Při náročném debutu v Jarní ceně klisen finišovala svěřenkyně
Ivany Pejškové v barvách stáje Vesiba šestá a koncem června si
připsala cenné třetí místo ve II. kategorii v Karlových Varech a skalpy
známých koní jako Chuan Che, Panduro či Majolica Maya.
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Tradičním „reklamním agentem“ pardubické dražby zůstává pětiletý
FREDDIE MERC (Kodiac) ze stáje Vysmátí a spokojení. V tréninku
Václava Luky zůstává letos ve dvou startech neporažen, když si připsal
dvojková vítězství ve Velké Chuchli i Karlových Varech. Celkem už má
tento sériový vítěz na kontě 7 vítězství ze 17 startů a 247 050 Kč, tedy
několikanásobek své pořizovací hodnoty.
Svému novému majiteli se „zaplatila“ i ryzka českého chovu TEXALITA
(Bully Pulpit), kterou loni jako tříletou nezvítězivší klisnu vydražil za 24
000 Kč trenér a majitel Václav Hulínský. Po pátém místě při debutu v
nových barvách dokázala Texalita vyhrát čtyřkové dostihy v Mostě a
Lysé nad Labem, čímž své letošní konto navýšila na 37 000 Kč.

CHERWICK

VYŠKOLILI KUPCE.
BUDETE PŘÍŠTĚ POZORNĚJŠÍ?

WAKA LAURA

PŘEKÁŽKOVÉ ÚSPĚCHY:
O TĚCHTO KONÍCH JEŠTĚ USLYŠÍME!
Středoevropská dražba opět podtrhuje své renomé akce, na níž
lze koupit talentované překážkové koně. První jedničkový výsledek
v aktuální sezóně má za sebou CHERWICK (Laroche), který prošel
bez zájmu kupců hned první ročníkem dražby. Během několika let
vyrostl ve výborného překážkáže. Už loňským triumfem v Ceně
Labe se zařadil mezi nejužší elitu a to potvrdil i letos, když při
úvodním pardubickém mítinku skončil s nejvyšší váhou třetív
Úvodní cross country Koroka (I, 4500 m).
Úspěšný vstup do překážkových dostihů absolvoval loni druhv
klasickém St. Legeru STARBUCK (Tiger Cafe). Po čtvrtém místě na
proutěných překážkách vyhrál v Pardubicích lehce o 6 délek svou
první steeplechase. Na překážky loni přešel i FINAL FLASH
(Tertullian), bratislavský vítěz na proutěných překážkácha
účastník prvního Dostihového poháru Josefa Váni.
Mimořádný skokanský talent ukazuje IGO (Generous),
na proutěných překážkách neporažený vítěz z Pardubic a Lysé nad
Labem. Lehké vítězství v pardubické steeplechase si připsal
ISALIK (Goofalik) a v proutkách pro tříleté se prosadila LADY
BACH (Bachelor Duke), která se v katalogu Středoevropské
dražby objevila hned dvakrát.

Úspěšně rozbíhá své kariéry řada koní, kteří prošli ringem
Středoevropské dražby anglického plnokrevníka bez většího
povšimnutí kupců. CAPRIA (Captain Rio) loni odešla neprodána
za 40 000 korun a během tří měsíců už dokázala větší část této
sumy vyběhat. V pěti letošních startech skončila pokaždé na
dotovaných místech a v dostihu na 1000 metrů v Lysé nad Labem
dokonce zvítězila.
Nového majitele předloni nenašla ani klisna českého chovu
ESDARKA (Scater), kterou nikdo nechtěl za 30 000 korun. Ve
svých třech letech má zatím za sebou tři dostihy a s každým
dalším startem se zlepšuje. Ačkoli se předpokládá, že její čas
přijde až na překážkách, v polovině června vyhrála rovinový dostih
na 2200 metrů v Lysé nad Labem.
Doslova za pár korun byla svého času k mání i CLASA CAFE (Tiger
Cafe), dubnová vítězka z Brna a dvakrát těsně druhá ve Velké
Chuchli. Kvalitně svou kariéru rozběhla i MAMA CHARLOTTE
(Hurricane Run), jejíž první vítězství v životě zároveň znamenalo
premiérový trenérský úspěch Jiřího Chaloupky mladšího.
Na málo vyprofilovaném českém trhu se zkrátka vyplatí dívat
pozorně a nepodléhat předsudkům o ceně ani názorům jiných
kupců. Další důkaz nabídl dnes dvouletý hřebec po Strategic
Prince. Loni byl v Pardubicích nabízen jako roček a po nabídce
120 000 korun odešel neprodán. Na jaře se zúčastnil breeze up
dražby v Baden Badenu a svého kupce našel za 13 000 eur. To je
přibližně 330 000 korun…

HVĚZDY 2013
WAKA LAURA: Vítězka Ceny Jezdectví s čistým hattrickem
v sezóně 2013
CRUEL MOLE JOE: Mezinárodní vítěz, který vyběhal dvojnásobek
své kupní ceny
BRIANA: Šestá z Jarní ceny klisen a dobře etablovaná mezi staršími
FREDDIE MERC: Dva starty a dvě vítězství ve II. kategorii
TEXALITA: Dvojnásobná vítězka za 24 000 Kč
CHERWICK: Třetí z Úvodní cross country Koroka (I) v Pardubicích
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CRUEL MOLE JOE (Antonius Pius) has made a huge progress too. As a
yearling he remained unsold for the highest bid of CZK 60,000 at the
Sale and shortly after the sale was sold for a similar price. The
three-year-old, trained by Pavel Tůma, has already earned twice the
purchase price. He showed a good form in late May by finishing second
at Ebreichsdorf and he even improved in Munich, shocking the local
rivals by winning easily by 5 lengths at odds 17:1. “Absolutely
sensational,” said German Racing and other German media spoke in
similar vein. It was the fifth race in Cruel Mole Joe’s career. Prior to that,
he placed three times.
Another three-year-old, BRIANA (Bachelor Duke), sold for just CZK
39,000, was seen on the highest racing scene two. The filly, owned by
Vesiba stable and trained by Ivana Pejšková, finished sixths in the
Czech edition of 1,000 Guineas and then third in a 2nd class race in
Karlovy Vary, where she beat renowned horses such as Chuan Che,
Panduro or Majolica Maya.
FREDDIE MERC (Kordiac), owned by Vysmátí a spokojení and trained by
Václav Luka, remains unbeaten this year in two starts, winning 2nd
class races in Velká Chuchle and Karlovy Vary. In total, the horse has
won seven races of 17 starts and has earned CZK 247,050.
Czech-bred TEXALITA (Bully Pulpit), bought for just CZK 24,000 by the
trainer and owner Václav Hulínský, won 4th class races in Most and
Lysá nad Labem and has earned CZK 37,000.

FREDIE MERC

THREE MONTHS TO THE SALE,
ARE YOU GETTING READY?

SUCCESSES OVER THE OBSTACLES

The Czech Derby closed the busy spring part of the season. Summer
races in Karlovy Vary, Lysá nad Labem and on other racecourses opens
the second part of the racing year, which means that the 6th edition of
the Central European Thoroughbred Sale is drawing near. The Sale will
take place just in three months.
Breeders, owners and sellers will soon start thinking what horses in
training and yearlings to send to the Sale. Namely in the case of
yearlings it is necessary to start with the preparation early. The
organisers, Janda Bloodstock and Dostihový spolek Pardubice, expect
a quality catalogue, as well as a higher demand of bidders, inspired by
exceptional achievements of horses from the Sale in the present
season.
For details about the Sale or consultation about the horses, please
contact Mr Tomáš Janda
(tel: +420 724 238 217, eml: t.janda@atlas.cz).
You will find up-to-date information at the official website
www.drazbykoni.cz

The Central European Thoroughbred Sale has established itself as a
place where horses with good jumping potential can be bought:
CHERWICK (Laroche), unsold in the 1st edition of the Sale, has become
one of the top cross country horses. STARBUCK (Tiger Cafe) has already
won his first steeplechase and exceptional jumping talent has been
shown by horses such as FINAL FLASH (Tertullian), IGO (Generous),
ISALIK (Gooalik) and LADY BACH (Bachelor Duke).

2013 STARS
WAKA LAURA: winner of the Cena Jezdectví, hat-trick in 2013
CRUEL MOLE JOE: winner in Germany, earned twice its purchase price
BRIANA: sixth in the Czech 1,000 Guineas, well established among
older horses
FREDDIE MERC: two starts, two wins in the 2nd class races
TEXALITA: winner of two races, bought for just CZK 24,000

SPRING 2013:
STARS, SERIAL WINNERS AND
INTERNATIONAL SUCCESSES

CHERWICK: third in Úvodní cross country Koroka (I) in Pardubice

The horses sold in previous editions of the Sale have had a tremendous
spring and they scored achievements in all racing categories. Most of
the current stars, moreover, were bought for very cheap, sometimes
almost symbolical prices.
The story of the four-year-old filly WAKA LAURA (Windsor Knot) is a good
case in point. The filly was bought for CZK 100,000 and her owner, Mr
Vladimír Polakovič, got her as a present from his wife. As a three-yearold Waka Laura raced in France, this season she focused on the Czech
races and in six weeks scored a hat-trick at the Most racecourse,
including two races of the 1st class. First she won a 2nd class race,
then she won the traditional Cena jezdectvi and she crowned her
wonderful spring by winning Turf Praha Prix at 1200m. She has beaten
horses such as Mikesh, Pegas, Kendy, Merbela, Almong Magic, Lord
Silvano or Charhizard. In future she is to race abroad. Waka Laura
earned a total of CZK 254,400, i.e. twice her purchase price.

Další aktuální výsledky koní ze Středoevropské
dražby anglického plnokrevníka najdete
na oficiálním webu www.drazbykoni.cz
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