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NA STŘEDOEVROPSKOU DRAŽBU
MÍŘÍ ATRAKTIVNÍ ROČCI
Návrat k tradici a ještě větší nabídka. To jsou hlavní hesla
6. ročníku Středoevropské dražby anglického plnokrevníka, která
se uskuteční v pátek 11. října 2013 na závodišti Pardubice. První
uzávěrka přihlášek je už 26. srpna, potřebný formulář najdete na
oficiálních stránkách www.drazbykoni.cz v menu Dokumenty.
Dražba se po loňském přesunu, který si vynutil netradiční termín
Velké pardubické, vrací k tradičnímu termínu i formátu. Tedy
pátek před Velkou pardubickou a před hlavní tribunou, říká
spolupořadatel Tomáš Janda. Koně z katalogu budou od cca 10
hodin dopoledne k dispozici zájemcům ve stájích na předvedení,
samotná dražba pak začne odpoledne.
Koně z katalogů předchozích ročníků jdou v posledních měsících
od úspěchu k úspěchu. Waka Laura, Cruel Mole Joe nebo Briana
se svými úspěchy ve velkých dostizích přidali ke stálicím jako
Aprilius a Freddie Merc. To však není jediný důvod, proč by měli
kupci i prodávající před letošní dražbou zbystřit. V Pardubicích
letos budou k mání zejména zajímaví ročci.
Vůbec poprvé by měli být nabízeni atraktivní ročci z Německa,
v nabídce budou i koně ze Slovenska, Polska a samozřejmě
Česka. Část nabízených koní jsou blízcí příbuzní koní známých
z českých drah, rodiče některých jsou úspěšně prověření na
evropské black type scéně. Mám přislíbenou účast dobrých koní
od nás i ze zahraničí. Mohli by být i ročci z Irska, ale po nepochopitelném nezájmu o ně v posledních dvou letech ještě nepadlo
rozhodnutí, zda má smysl je sem vozit, dodává Janda.
Rozsáhlá anketa před letošní dražbou ukázala, že největší hlad
mezi kupci je o kvalitní ročky domácího chovu. Cestu do katalogu
by si proto měli najít i čeští chovatelé. Pořadatelé Janda Bloodstock a Dostihový spolek Pardubice jim chtějí podat pomocnou
ruku, a tak připravují novinku, ještě před začátkem dražby budou

týmem odborníků vyhlášeni tři nejlépe připravení ročci
Středoevropské dražby a nejlépe připravený roček českého chovu.
Prodávající těchto ročků obdrží od pořadatelů dražby prémii,
podrobnosti přinese další číslo dražebních novin a oficiální web
během září. Velmi nám záleží na tom, aby byli v katalogu i kvalitní
ročci českých chovatelů. Poslední léta ukázala, že se dražbě daří
zvedat zájem o nabízené koně a drtivá většina koní uvedených
v katalogu odchází nakonec prodána, ať už přímo v ringu nebo
po dražbě, konstatuje Janda.
I 6. ročník Středoevropské dražby anglického plnokrevníka bude
určen všem kategoriím koní. Vedle ročků tak budou opět nabízeni
i koně v tréninku, potenciální překážkáři, nebo plnokrevníci s
perspektivou pro chov. Samotné dražbě plnokrevníků bude stejně
jako loni předcházet charitativní dražba obrazu s dostihovou
tematikou.
Zakroužkujte si tedy v kalendářích nejen datum 11.10., ale také
oba přihlašovací termíny 26.8. a 19.9.
Sledujte horké novinky na www.drazbykoni.cz
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are eventually sold, either in the ring or after the sale,” says
Janda.
The 6th edition of the Central European Thoroughbred Sale will be
for all categories of horses. Besides yearlings, there will be horses
in training, potential steeplechasers or thoroughbreds with stud
perspective. Same as last year, the sale will be preceded by a
charity auction of a painting with a racing topic.
Please book in your diaries not just the date of the sale, October
11, but also the two deadlines for entries: August 26 and
September 19.
You will find more at www.drazbykoni.cz

WAKA LAURA

ATTRACTIVE YEARLINGS HEADING
TO THE CENTRAL EUROPEAN SALE
A return to tradition and yet bigger offer. These are the main
catchwords of the Central European Thoroughbred Sale’s sixth
edition to be held on Friday, October 11, 2013, at the Pardubice racecourse. The deadline for entries is on August 26 and
you will find the form at www.drazbykoni.cz, the Documents
section. “After the last year when Velka Pardubicka was run
unusually on Saturday, the sale returns to its traditional Friday
date and format,” says the co-founder Tomáš Janda. The
horses from the catalogue will be available for inspection from
10 a.m. in the stables, the sale will start in the afternoon.
Horses from last years have scored numerous successes
recently. Waka Laura, Cruel Mole Joe and Briana, with their
achievements in major races, joined the ranks of well established stars such as Aprilius or Freddie Merc. This is not the
only reason why buyers and sellers should pay attention to this
year’s sale. The sale will offer mainly very interesting yearlings.
For the first time, yearlings from Germany should be offered.
There will also be horses from Slovakia, Poland and, naturally,
the Czech Republic. Some of the horses are relatives of horses
known from Czech races and parents of some of the horses are
tested on the European black-type scene. “I have been
promised horses from the Czech Republic and abroad.
Yearlings from Ireland are likely to arrive too,” says Janda.
A poll before the sale has shown that the buyers most demand
quality Czech-bred yearlings. Czech breeders should,
therefore, find a way into the catalogue. Janda Bloodstock and
Dostihový spolek Pardubice want to give them a helping hand
and they are working on an innovation: before the sale, a team
of experts will choose three best prepared yearlings of the
Central European Sale and the best prepared Czech yearling.
The sellers of these yearlings will receive a bonus from the
organisers. You will find details in the next issue of the Sales
Bulletin and on the official website in September. Recent years
have shown that the sale is successful in raising demand for
the horses and most horses advertised in the catalogue
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