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Poslední den zbývá do druhé uzávěrky přihlášek na 7. ročník 
Středoevropské dražby anglického plnokrevníka a už nyní je 
jasné, že v pátek 10. října 2014 bude v Pardubicích k vidění 
zajímavá sestava. Pokud chcete, aby byl Váš kůň zařazen do 
letošního dražebního katalogu, máte nejvyšší čas ho přihlásit. 
Druhá a poslední uzávěrka přihlášek do dražby je v pátek 19.9. 
Z dosud přihlášených koní poutá pozornost zejména klasická 
vítězka Nidara (Kallisto), která je nabízena pro využití v chovu. 
Sekce koní v tréninku je zastoupena silnou sestavou v čele s 
jedničkovou klisnou umístěnou v bratislavském listed a 
opakovaně také ve Francii Alhaartcou (Alhaarth) a velmi zajíma-
vými koňmi do překážkových dostihů. 

Kupcům v Pardubicích se předvede také kvalitní kolekce ročků 
českého chovu, mezi nimiž nechybí například potomci plemeníků 
Suteki Shinsukekun a Pop Rock z výborných rodin. Své ročky 
nabídne i Hřebčín Napajedla a to zejména potomky Egertona. 
Zajímavé ročky předvede i německá stáj Westminster race horses 
– v jejím lotu se nachází příbuzný gr.1 vítěze Novellista po 
výborném hřebci Santiago, a také člen blacktype rodiny po 
Mamool. Polský hřebčín Moszna plánuje poslat do Pardubic ročky 
po Ecosse a Golden Tirol. 
„Ve výhledu je ještě několik velmi zajímavých koní,“ říká pořadatel 
Tomáš Janda s tím, že dražební katalog získá definitivní podobu 
po druhé uzávěrce přihlášek. 

POSLEDNÍ ŠANCE: 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA DRAŽBU 
UŽ TENTO PÁTEK!

Dalšího velkého úspěchu dosáhla v polské Vratislavi klisna 
Jihlava (Hawkeye) ze stáje Žďárský SK, když v září finišovala druhá 
ve Velké wroclawské. Navýšila tak své dosavadní výdělky už na 16 
390 eur (asi 442 000 Kč). Svěřenkyně trenéra Jaroslava Hanáčka 
patří ve svých pěti letech k nejperspektivnějším překážkářům v 
Česku a na Slovensku, jako roček na Středoevropské dražbě 
přitom stála neuvěřitelných 30 000 Kč. 
Zajímavým koněm je také čtyřletý Cruel Mole Joe (Antonius Pius), 
který získal v Lysé nad Labem své první překážkové vítězství. 
Zástupce stáje PT Team-Gintar & Pospíšil vyhrál dostih přes 
proutěné překážky impozantním stylem „lehce 6“. I on byl kdysi 
nabízený jako roček na Středoevropské dražbě. 

TŘÍDOVÝ PŘEKÁŽKÁŘ ZA 30 TISÍC 
KORUN? NENÍ PROBLÉM

that a very interesting setup is to be seen on Friday, October 10, 
2014, in Pardubice. If you want your horse to be entered into this 
year’s sales catalogue, it is high time to enter them. The second 
and last deadline for entries is on Friday, September 19. 
The setup of horses entered for the sale includes, namely, the 
classic winner Nidara (Kallisto) who is offered for breeding 
purposes. The horses in training are represented by a strong 
group  of horses led by class one horse placed in a Bratislava 
listed race and in France, Alhaartca (Alhaarth) and prospective 
horses for jumps. 
The bidders will be able to choose from a collection of Czech 
bred yearlings, including progeny of Suteki Shinsukekun and 
Pop Rock out of excellent families. The German racing stable 
Westminster race horses – their lot includes a relative to the Gr. 
1 winner Novellist by the great sire Santiago, as well as a 
member of a black-type family by Mamool. Moszna stud, Poland, 
is planning to send yearlings by Ecosse and Golden Tirol. “Many 
more interesting horses are being considered,” says the 
organiser Tomáš Janda, adding that the catalogue will be closed 
after the second deadline. 

It is only a day to the deadline of entries for the Seventh edition of 
the Central European Thoroughbred Sale and it is already certain 

LAST OPPORTUNITY: DEADLINE OF 
SALES ENTRIES ON FRIDAY! 

Jihlava (Hawkeye), owned by Žďárský SK, achieved another 
great success at Wroclaw in September when she placed 
second in the Great Wroclaw Steeplechase. She thus increased 
her winnings to EUR 16,390. The filly trained by Jaroslav 
Hanáček belongs at her five years among the most promising 
jump horses in the Czech Republic and Slovakia. As a yearling, 
she cost just CZK 30,000 at the sale. 

CLASSY JUMP HORSE FOR CZK 
30.000? NO PROBLEM

zdroj: www.galopp-reporter.cz
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