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6. ROČNÍK STŘEDOEVROPSKÉ
DRAŽBY ZA DVEŘMI
Návrat k tradici čeká kupce i prodávající 11. října, kdy Středoevropská
dražba naváže na svůj osvědčený model. Bude se dražit v pátek
13:30 před tribunou v bezprostřední blízkosti cíle, kterým o dva dny
později proběhne vítěz 123. Velké pardubické. Již od 10:00 budou
zájemcům otevřeny stáje k prohlídce koní. Katalog čítá 21 jmen, do
úterý bylo možné přihlásit koně ještě dodatečně do tzv. dodatku.
Celkově by se tedy s ohledem na případné škrty měly v ringu
představit necelé dvě desítky koní.
V těžké ekonomické situaci, která v poslední době dolehla na řadu
stájí a chovů, je katalog tentokrát útlejší, ale jeho kvalita je nebývale
vysoká. V historii Středoevropské dražby se například ještě nestalo,
aby byly nabízeny dvě nejvážnější uchazečky o titul nejlepší dvouleté
klisny. Vedle Sázavy a Lužnice obsahuje kolekce koní v tréninku také
pátou z Jarní ceny klisen a čerstvě druhou z Velké ceny BBAG Kobi.
Všechny tři můžou zaujmout kupující jak s ohledem na další rovinovou
kariérou, tak jako případné naděje pro překážkové dostihy nebo chov.
V posledních letech byl velký hlad po ročcích, základním kamenu
každé dražby. Letošní ročník nabízí kolekci německých ročků ze stáje
Westminster race horses, polské ročky z Moszny a také produkty
domácích chovatelů Hřebčína Střelice, Lenky Szotkové a Stanislava
Rimkeviče.
Nabídku dochucují koně s možnou budoucností v překážkovém
sportu v čele s Winroccem, Stormy Groomem a King Fou Javilex.
Dražební odpoledne začne stejně jako loni charitativní dražbou
obrazu, jejíž výtěžek půjde na konto neziskové nestátní organizace
Škola SPMP Modrý klíč. Všechny další informace najdete na
oficiálním webu www.drazbykoni.cz kde je ke stažení i
kompletní katalog letošní dražby.

close proximity to the finish. The horses will be available for
inspection from 10 a.m. The catalogue includes 23 horses. In total,
nearly twenty horses are likely to appear in the ring.
Given the difficult economic climate, which has impacted many
stables and breeders, the catalogue is thinner but its quality is very
high. For the first time in the history of the sale, two most serious
contenders for the Best Two-year Old Filly will be offered on the Sale
– Sázava and Lužnice. Besides that, the catalogue includes the fifth
from this year’s One Thousand Guineas and second from BBAG class
A race, Kobi. All these horses will be interesting for future career on
the flat, over fences or in stud.
In the past years there was much demand for yearlings who are the
foundation of every sale. This year’s edition offers a collection of
German yearlings, sold by Westminster Race Horses, Polish yearlings
from Moszna, as well as products of the local breeders, Hřebčín
Střelice, Lenka Szotková and Stanislav Rimkevič.
The offer is complemented by horses with possible future career over
the fences, such as Winrocco, Stormy Groom and King Fou Javilex.
Same as last year, the Sale will start by a charity auction of a
painting. The funds will then be donated to non-profit organisation
Škola SPMP Modrý klíč. All the other information is available at the
official website www.drazbykoni.cz where you can download
the complete catalogue of the Sale.

6TH EDITION OF THE CENTRAL
EUROPEAN SALE IS HERE
A return to tradition awaits bidders and sellers on October 11 when
the Central European Sale will follow upon its well tested model. The
sale will be held on Friday from 1.30 p.m. in front of the stand, in
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KUPTE SVÉHO MISTRA
WESTMINSTERA
Barvy stáje Westminster race horses jsou dobře známé i našim
turfmanům. Reprezentant této stáje Glorious Eagle v tréninku
Václava Luky loni skončil druhý ve Velké jarní ceně. Tehdy ještě
majitel Marian Ziburske ambiciózně budoval svoji stáj a během
dvou let koupil asi šedesát koní včetně chovných klisen. Bohužel se
záhy ukázalo, že takový projekt je pro něj příliš nákladný a již na
konci sezóny začal počet svých koní radikálně redukovat.
Díky tomu se k nám dostal Mister Westmister, který loni v BBAG
Auktionsrennen v Mnichově doběhl druhý za Vif Monseieur, jemuž
nedávno spadlo do klína vítězství v Preis von Europa (Gr.1) a před
pozdější vítězkou Diana Trial (Gr.2) Ars Novou. V tréninku Josefa
Váni hned na úvod sezóny doběhl druhý na pro něj krátké distanci
ve Velké jarní ceně. Vzhledem ke špatným průběhům bohužel svoje
schopnosti většinou nedokázal uplatnit. Podařilo se mu však
Slovenské derby, kde na příliš krátké rovině získal třetí místo, a
naplno se dokázal prosadit ve Velké ceně českého turf. Pokud by v
budoucnu měl štěstí na rychlý dostih, kde se může schovat za koně
a uplatnit svůj finiš, může ještě hodně ukázat.
Výprodej ročků stáje Westminster race horses začal již v únoru, kdy
jich bylo několik prodáno na dražbě v Irsku, včetně polobratra
Glorious Eagla a Gloriosa, který si nadějně vedl při startech ve
Francii. Ten byl prodán za 35 000 eur.
Na Středoevropské dražbě anglického plnokrevníka v Pardubicích
stáj nabízí tři ročky. Z českého pohledu je nejzajímavější potomek
německého Gr.1 vítěze Lord Of Englanda a Tascaliny,
která dala dvakrát druhého ve francouzských listed The Devila a
také železnou klisnu Trinity, která vyhrála Bratislavskou míli, Cenu
Arvy i Středoevropský pohár – Sprint. Výborně si letos vedou na
dražbách potomci Lord of Englanda, když byli v Baden – Badenu
prodáváni za průměrnou cenu 33 000 euro!
Dalším zajímavým ročkem je dcera pětinásobného vítěze Gr.3 na
sprinterských tratích a úspěšného plemeníka
Tertulliana a Alphabetique, která již dala pátého z
Bavarian Classic (Gr.3) Avantiho.
Perspektivně vypadá i syn výborného mílaře Observatoryho,
jehož nejlepším potomkem je čtyřnásobný Gr.1 vítěz Twice Over, a
Ustilly, patřící do výborné rodiny, proslavené především
několikanásobným Gr.1 vítězem Ungaro. Ona se sama může
pochlubit Urgesteinem, jenž si v Německu připsal dvojkový
handicap, ale především se tuto neděli blýsknul v rakouském
Ebreichsdorfu, kde 5 délkami zdemoloval pole Kincsem Preis (L).

MOSZNA NABÍZÍ POLOBRATRA
DETERMINACJE I PŘÍBUZNÉHO
ADIUTANTA
Stalo se už tradicí, že na Středoevropské dražbě anglického
plnokrevníka nabízí své ročky i polský hřebčín SK Moszna.
Letos se bude prezentovat dvěma odchovanci.
Ryzák Duke je polobratrem výborné Determinacje, dvojnásobné vítězky Oaks z Prahy a Bratislavy, která patřila ke špičce i
jako čtyřletá, kdy skončila druhá ve Velké ceně Slovenska i
Zlatém poháru a v konkurenci klisen ovládla Cenu ČSCHPMDK.
Na Středoevropské dražbě již byla v minulosti nabízena její
polosestra Daxania, která ale měla do jejího exteriéru daleko. I
tak si ale dokázala vyhrát menší dostih.
Podle zpráv z hřebčína ale Duke vypadá velmi dobře. Jeho
otcem je Needham’s Fort, který se při jediném startu v USA
zranil. Je ale synem vítěze Breeder’s Cup Classic a vynikajícího
amerického plemeníka A P Indyho. Matka Call Me Fleat dala
kromě něj i Listed vítězku v Irsku Warrior Queen.
Stejného otce má i Aida. Její matkou je u nás dobře známá
Adoracja, jejíž syn Adiutant u nás běhá a letos si připsal dvě
vítězství na vytrvaleckých distancích a trojkový zásah má na
svém kontě i Adela.
Především se ale jedná o velmi dobrou překážkovou rodinu.
Sama Adoracja má na svém kontě vítězství ve steeplechase,
ale výborným steeplerem byl především její bratr Aspirant. Na
začátku kariéry vládnul čtyřletým steeplerům v Itálii a později
se přeorientoval na pardubické krosy, kde se jeho parketou
stala dvoumílová distance. Na ní opanoval Memoriál kpt.
Rudolfa Poplera. V pozdějších letech mu nevadily ani délky
kvalifikací na Velkou pardubickou, když v jedné dokázal i
zvítězit. Naopak polobratr Aspen dával po celou kariéru
přednost rovinám, jeho největším úspěchem bylo třetí místo v
jedničkové Ceně Jockey Clubu ČR.

DETERMINACJA

GLORIOUS EAGLE
strana 2

WWW.JANDABLOODSTOCK.CZ/DRAZBA

SÉRIE POKRAČUJE. KONĚ MÍŘÍCÍ
NA DRAŽBU EXCELUJÍ NA DRÁZE
Poslední dny přinesly další výborné výsledky koní mířících na
letošní ročník Středoevropské dražby v Pardubicích i jejich
příbuzných. Opět se tak potvrdilo, že katalog dražby obsahuje
navzdory menšímu počtu nabízených koní nezbytnou kvalitu.
Nejvíce o sobě daly vědět klisny Kobi, Lužnice a Sázava, které
získaly vítězství a druhá místa v jedničkových dostizích.
Sázava zvítězila v Ceně Zimnej Královnej, nejvýznamnějším
dostihu pro dvouleté klisny na Slovensku, a bude bojovat o titul
nejlepší dvouleté klisny roku 2013. Lužnice skončila druhá v
podobném dostihu u nás a také ona má šanci na titul nejlepší
klisny svého ročníku.
V obou startech od přihlášení do dražby si vedla skvěle i tříletá
Kobi, pátá z Jarní ceny klisen, když první vyhrála a ve druhém
finišovala v konkurenci starších koní na druhém místě za
výborným Kendym. Za tento výkon byla ohodnocena v handicapu známkou 83 kg.
Další dobré reference ve střední Evropě získali i ročci mířící na
dražbu z německé stáje Westminster race horses. Polosestra
hřebce po Lord Of England klisna Tapdance je v životní
formě a jen těsně prohrála v neděli v Chuchli s výbornou Iceni
Girl, za což získala handicap 83 kg. Ještě lépe si vedl polobratr
hřebce po Observatory Urgestein, který zdemoloval pole
listed Kincsem-Preis v rakouském Ebreichsdorfu.
Dobře se prezentovala i Our Lass, která doběhla druhá po
velkém finiši, když musela stahovat ztrátu ze startu.
V novém světle se při posledním startu ukázal polobratr
Messileeho Mirax, který v Lysé nad Labem potvrdil, že
disponuje hlavně překážkovým původem a hned při debutu na
překážkách skončil druhý. Podlehl jen Guillermovi, který již měl
se skoky zkušenosti a v posledním startu získal druhé místo.
Kromě skvělých výsledků svých sester se může výraznou
pozitivní novinkou pochlubit i Old Beer. Jeho otec Bear King
dokázal z minima potomků vytěžit jedničkově umístěnou
Bajadéru, která je devátým nejlepším dvouletkem a pátou
nejlepší dvouletou klisnou u nás.

OUR LASS
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