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inzerce
PRODEJ
■ Prodáme klisnu A1/1, Scater Patchera, 5 let, hnûdka, vhodná
k parkur. jeÏdûní, na military, KVP
182 cm, mohutná. Cena 60 000 Kã.
MoÏno i v˘mûnou za tûÏko jezdit.
konû A 1/1. Tel: 583235594
po 19 hod.
11J1
■ Prodám starokladrubské konû,
rÛzné stáﬁí a stupeÀ v˘cviku, bílé
i ãerné, odstav 06. tel: 604565989,
776007306
11J2
■ Prodám hﬁebeãky WPB, nar. 6/06,
k odstavu 12/06, atraktivní barva,
o: Arab x WPB, m: WPB, cena za
jednoho 8000 Kã, okr. Pardubice.
Tel: 606333320
11J3
■ Prodám valacha s PP, 9 let, líbiv˘
tmav˘ hnûdák s odznaky, hodn˘,
vhodn˘ pro dûti i zaãínající, popﬁípadû ZZVJ. Cena 40 000 Kã.
Tel: 607508416 - dohoda.
11J4
■ Prodám klisnu âT, bílá, o: Shagya
mimoÀsk˘, m: 4-64 vranka, nar.
1990, cena 15 000 Kã, okr. Pardubice. Tel: 606333320, 606925655
11J5
■ Prodám valacha 3 roky, PH,
m: A1/1 GB, typ QH, základní westernov˘ v˘cvik, zdrav˘, hodn˘,
uãenliv˘, bez zlozvykÛ. Vhodn˘ do
sportu, rekreaãní jeÏdûní, cena
80 000 Kã. Tel: 775050656
11J6
■ Prodám appaloosy klisny, 3/2005,
2 leopardy a 6let˘ hﬁebec, v˘born˘
na vyjíÏìky, hodn˘, kvalitní pÛvody
- USA, 70 - 100 000 Kã, dohoda jistá.
Tel. 602477011
11J7
■ Prodám 6mûsíãní kobylku,
m: âT, o: appaloosa, atraktivní
vzhled, v˘born˘ charakter, zvyklá
na o‰etﬁování, plzeÀsk˘ kraj.
Tel. 777290304
11J8
■ Prodám klisnu âT, 9 let, o: Topas
28, m: Furioso XLV-22, KVH 160 cm,
je zapsaná v PK, v˘konnost skok
Z - L, v soutûÏích st. Z, ZL, mnoho
umístûní (letos 15x do 5. místa),
100% zdravá, hodná, stojí v Pardubicích, cena 80 000 Kã, pﬁi rychlém
jednání v˘razná sleva. Tel: 775247515
11J9
■ Prodám klisnu âT, 10 let, po
Ramiro 47, KV 178, HPK 7,9, drezura, skok - ZL, Praha, cena 50 000 Kã.
tel: 724757994
11J10
■ Prodám hﬁebeãka 6/04 po Carismo, z matky A 1/1 po Monseigneur.
Vysok˘ tmav˘ hnûdák s hvûzdiãkou, zvykl˘ na kolektiv koní. Charakterní, chytr˘, mil˘ kÛÀ se skokov˘mi
pﬁedpoklady a pûknou mechanikou
pohybu. Prodej z rod. dÛvodÛ, cena
dohodou, spûchá. Tel: 603218188
královéhradeck˘ kraj.
11J11

inzerce

■ Prodám 6letou ryzku, âT, KVH
161, „Z“ d „L“, 2letou isabelu,
3letou hnûdku, KVH 146. Dále
prodám 7letou hnûdku, PK 7,3 b.,
KVH 160, „ZL“ d „L“, 1roãní
isabelu, plavák. Hodní, zdraví.
Tel: 777258583
11J12
■ Prodám 6letého valacha A 1/1 po
Sun Valley, tmav˘ hnûdák, skok ZL,
cena 55 000 Kã, dohoda moÏná.
Tel: 602273522
11J13
■ Hafling - kobylka, 3 roky, HPK
8,4 b., hﬁebeãek do 1 roku, kvalitní
chov. Tel: 605738985
11J14
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■ Prodám klisnu A 1/1, nar. 1999,
vynikající pÛvod, registrovaná
v Americe a bﬁezí - duben 2006, hﬁebcem Mr. Expreso, cena 45 000 Kã.
Tel: 604141141
11J15
■ Ranã Rychnov u Ústí nad Labem,
nabízí k prodeji hﬁíbata, kobylky
plemene paint horse a appaloosa,
narozené 2005 a 2006. tel:
777296702
11J16
■ Drezurní sedlo Stüben Scandica losí kÛÏe + podbﬁi‰ník Kentaur, cena
14 000 Kã, Wintec 5500 Kã.
Tel: 605851424
11J17
■ Prodám 2letou klisnu WPB, 137
cm, PP - GB, cena 31 000 Kã,
·umperk. Tel: 605251900
11J18
■ Prodám oves - voln˘, 250 Kã/q.
Tel. 603882399
11J19
■ Prodám tzv. podu‰ky, velikost 22
+ koãárové postroje. Tel: 728544697
11J20

■ Predám 16mesaãného Ïrebca
lipicána, po v˘born˘ch rodiãoch,
zapísaného do PK, m: Converzáno 52,
o: Maestoso X. Cena 80 000 Kã,
40 km od Bratislavy, tel: 0905639026
11J58
■ Prodám 11letou klisnu A 1/1 s PP,
zapsaná v PK, TH, 160 cm, bez dostihové minulosti, Slepá od hﬁíbûte po
úraze na levé oko - zakalené.
Zdravá, velmi hodná, chodivá,
mûkkohubá. Cena 20 000 Kã,
schimmi123@centrum.cz, okr. Svitavy, tel: 608003957
11J59

■ Prodám hﬁebce, 2 roky,
o: Buenos, m: po Belendek, cena
25 000 Kã. tel: 775157938
11J60
■ Prodám klisnu 6 let, âT, HPK, po
Grand Step, cena dohodou.
Tel: 724056658
11J61

PrestiÏní aukce sportovních koní
18. 11. 2006 Svinãice u Mostu
Konû ovûﬁen˘ch svûtov˘ch sportovních linií pro skoky a drezuru.
- zaãátek prezentace koní ve stájích
od 10:30 do 11:30 hod.
- následné pﬁedvedení koní na ruce, ve volnosti a pod sedlem
podle vûkov˘ch kategorií od dvoulet˘ch koní poãínaje
- vyvrcholením programu bude aukce pﬁedvádûn˘ch koní
- moÏnost ubytování, obãerstvení zaji‰tûno
Uzávûrka pro zájemce, kteﬁí chtûjí prezentovat svého konû je do 8. 11. 2006.
BliÏ‰í informace na tel.: 605 149 002 - Ivana StaÀková
603 211 784 - Martin Matûjka

www.equipark.eu
■ Prodám QH, valach, 4 roky,
z matky A 1/1, základní v˘cvik,
KVH 153. Tel: 737062773-2 11J21

■ Prodám valacha, 3 roky,
appaloosa, westernovû jeÏdûn,
dohoda. Tel. 724056658
11J62

■ Prodám klisnu âT, 6 let, KV 180,
pro sport i rekreaci, cena 60 000.
Dále klisnu a hﬁebce A 1/1, 17
a 18 let, cena 5000 za jednoho.
Tel: 777999772
11J22

■ Prodám hﬁebeãka âT, 03/06, po
Carismo,
Strakonice,
levnû.
Tel. 602458310
11J63

■ Prodám valá‰ka, hafling, nar.
6/05, velmi hodn˘, cena 20 000 Kã.
Tel: 774224227 nebo vymûním za
valacha A 1/1.
11J23
■ Prodám valacha, 8let, ryzák s odznaky, KVH 160 cm, hodn˘, zdrav˘,
vhodn˘ do sportu, o‰etﬁovan˘
dûtmi. Prodej z nedostatku ãasu.
Tel. 603257032, cena k jednání
42 000, pﬁi rychlém jednání sleva.
11J24
■ Prodám valacha âT vût‰ího
rámce, nar. 03/03, ryzák, o: Duellano Smolka, m: po Valát-12, dobrá
mechanika pohybu, vhodn˘ pro
sport. Tel. 728274703 Praha v˘chod
11J25
■ Prodám klisnu PH, nar. 03/06,
k odbûru v záﬁí, bay tobiano, oba rodiãe
import Kanada, cena 100 000 Kã.
Tel: 608625493
11J26
■ Prodám kobylu nar. 4/05, m: A1/1,
o:APH MG Doc Joe Chex, hnûdka,
100% zdravá, hodná, komunikativní. Nedostatek ãasu - spûchá. Do
dobr˘ch podmínek. Cena 25 000 Kã,
dohoda jistá. Tel: 602 971 716
11J56

■ Prodám frískou kobylu s PP z NL,
13 let, hodná, poslu‰ná, zku‰ená,
vhodná k lehkému rekreaãnímu
jeÏdûní, registrována k chovu,
barokní Pinto D, pﬁipu‰tûná. Cena:
135 000 Kã, tel: 605246952 11J65
■ Prodám frískou kobylu, 7 let,
KHV 160 cm, s PP, pﬁipu‰tûná,
vynikající rodokmen, pûkná postava, k drezuﬁe i do koãáru, cena
245 000Kã, tel: 605299543
11J66
■ Prodám - dubové schody, stupnû,
podstupnû a parapety. Dále
prodám stﬁe‰ní okna a dubovou
podlahu. Tel. 777788164
11J67
■ Elegantní valach, velk˘ rámec,
prostorné chody, 6 let, KVH 175,
v˘born˘ charakter, chodiv˘, vlastní
odchov, o: Daf Ondrá‰, m: Admetos. Cena 70 000 Kã. Tel: 607970624
11J69
■ Frísk˘ hﬁebeãek 2 a pÛl roku s PP,
zdrav˘, pûkn˘, velmi hodn˘, super
povaha, cena 120 000 Kã, ãást
moÏno na splátky. Tel: 739131759
11J71

■ Prodám valacha, 10 let, ryzák,
KVH 179 cm, o: Mys, skok “L“, nyní
rekreace, hodn˘, dobr˘ uãitel.
Artróza zadních nohou - nekulhá!
Cena dohodou. Mob: 777222455
11J72
■ Appaloosa hﬁíbû, kobylka,
prodám. O: FF Rock Me Baby,
m: Cheyenne Imress. Zapsaná
v USA. V˘borná povaha, cena
dohodou. Tel: 571614049, mob:
608546028
11J73
■ Prodám u‰lechtilou 3,5letou klisnu, âT, ãokoládová barva.V˘born˘
pÛvod. Otec: SAHIB Kubi‰ta. Matka:
PARMENA. Zapsána v HPK. 100%
zdravá, v‰estrannû vyuÏitelná.
KVH 160cm. Cena 70 000 Kã. MoÏná
dohoda. Tel: 606872971 M. Boudná,
e-mail:
psotovam@seznam.cz
11J74
■ Prodám zdûnou chatu, 3 podlaÏí,
u slapského jezera, nádherná krajina, v sousedství rodinného ranãe
s moÏností ustájení koní a jeÏdûním,
45 km z Prahy. Cena 900 000 Kã.
Informace na tel: 602477011 11J78
■ Prodám frískou klisnu, nar. 6/03,
zdravá, hodná, oãipovaná, obsednutá, zapraÏená, pûkné chody.
Cena k jednání 150 000 Kã.
Tel: 603562545
11J83
■ Prodám âT hﬁebce po Carismo,
nar. 4/06, ãern˘ hnûdák, b. o., u‰lechtil˘, pûkné chody. Tel: 603380528
11J87
■ Prodej luãního sena, malé balíky,
vãetnû dopravy. Tel: 723650630,
381592900
11J89
■ Prodám kobylku pony, nar. 4/06,
KVH 100 cm v dosp., hodná, regist.
T: 602459391
11J91

PRÁCE
■ Mladá Ïena s jedním dítûtem
a psem hledá práci u koní po celé
âR i s ubytováním. Praxe 13 let
v chovu i sportu. Tel: 728143476
11J34
■ Hledám o‰etﬁovatele a jezdce
koní s praxí pro práci ve ·v˘carsku,
plat 1000 Eu, ubytování, strava
zdarma, od 10. 12. 06. Îivotopis
a foto zaslat, jazyk nûmeck˘ nebo
anglick˘: Kurt Messora, Schweizersbildstr. 20, CH 8207 Schaffhausen. Tel. 0041794302257 11J41
■ Nûmecko - Stuttgard, pﬁijmeme
peãovatelku ke 3 koním, nabízíme
ubytování, stravování, 350 Eu,
poÏadujeme zodpovûdnost, spolehlivost. Znalost NJ a jízdy na koni
není podmínkou, adresa: Denisa
Bei Geiger, post fach 1232, Herrenberg 71083
11J42
■ JS Opatrn˘ Hoﬁovice pﬁijme
o‰etﬁovatele a údrÏbáﬁe (traktoristu),
ubytování zaji‰tûno. Tel: 602311712
11J55
■ Sháním spolehlivého koãího
– fiakrová doprava v Praze.
Tel: 736408446
11J82
■ Práci v dostihov˘ch a sportovních stájích v Anglii zajistí agentura
Equestrian sport. Tel: 776682890,
tel. SR: 905206768, www.es-agency.com
11J88
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USTÁJENÍ
■ Ustájíme va‰eho konû 40 km
jiÏnû od Prahy. Nabízíme excelentní
péãi, individuální trénink zamûﬁen˘
na drezuru, pﬁíprava na zkou‰ky
Britské jezdecké spoleãnosti (BHS),
AJ nutn˘. V˘bûhy, krytá jízdárna,
solárium, penzion, vysok˘ standard! 5000 Kã/mûsíc. MoÏnost
i pony a skokov˘ch lekcí. Tel.
737308531, 605311080
11J43

■ Nabízím boxové ustájení, pastva,
vytápûná sedlovna, jízdárna ve v˘stavbû, 2 porodní boxy s kamerami,
3000 Kã. Libomy‰l u Berouna.
Tel: 775550601
11J75
■ Ustájení (JZ od Prahy) v nov˘ch
stájích v Ohrobci. Kompletní péãe
o konû, v˘bûhy, pískové kolbi‰tû
20 x 60 m, "S" parkur, men‰í
písková hala, moÏnost v˘cviku koní
i
jezdcÛ.
Tel:
731263791,
www.jkharfa.wz.cz
11J77

■ Ustájení koní - 20 km od Brna,
v dosahu vlak, IDS. Box, jízdárna,
travnat˘ v˘bûh, po domluvû lonÏ.,
jeÏdûní, nauãení základních návykÛ
koní. 2500 Kã/mûsíc. Tel: 732214552
11J44

■ Pﬁeprava koní, souprava - transportér + nov˘ vlek konû.
Tel: 608625493
11J27

■ Ustájím 1 - 2 konû, boxy, stání,
v˘bûhy, krásná pﬁíroda, trutnovsko.
Tel: 737758346
11J45

■ Pronájem pﬁívûsÛ na 1 a 2 konû,
stojí na Praze 4, cena od 500 Kã/den,
tel.605265285
11J28

■ JS Dub u Prachatic nabízí ustájení,
k dispozici v˘bûh, krytá hala, men‰í
písková jízdárna + skokov˘ materiál,
cena 3200 Kã. Tel: 777999772 11J46

■ Jezdecká stáj Praha 5 - Zadní
Kopanina nabízí moÏnost pﬁepravy
koní po âR vlekem - 2 konû. Zaruãujeme spolehlivost a velké zku‰enosti. ZapÛjãení pﬁívûsu na 2 konû.
Tel: 603440765, 257960171 11J29

■ Ustájíme konû 5 km od ¤íãan,
travnatá jízdárna, velké boxy, nové
soc. zaﬁízení. Prodám klisnu, 4 roky,
po hﬁíbûti, HPK, zkou‰ky v˘konnosti 7,1 b. Tel: 608044467
11J47
■ Ponúkame ustajnenie koní na
ekofarme v okolí Bojnic. Priestorné
boxy, profi zaobchádzanie, krytá
jazdiaren, rozumné ceny, preprava
koní. Ubytovanie, squash, tenis,
sauna, fitnes, masáÏe, kúpanie
v horúcich bazénoch kúpelou
Bojnice, lyÏovanie (10 vlekou), zn:
SR, Forbart s.r.o., tel: 905418112
11J57
■ Nabízím ustájení Praha - Bﬁezová,
k dispozici jízdárna 20 x 60 m,
lonÏovací kruh - ohraniãen˘,
v˘bûhy. Tel. 606864133
11J64
■ Jezdecká stáj Praha 5 - Zadní
Kopanina ustájí va‰e konû vãetnû
v˘cviku. V˘bûhy, krytá jízdárna,
garantovaná rozumná cena i slu‰né
zacházení. T.: 603440765, 237960171
11J68
■ Nabízím boxové ustájení v Brnû,
písková jízdárna, kruhovka, pastviny,
cena 5000 Kã/mûs. Tel: 774828600
11J70

SLUŽBY

■ Nabízím v˘robu venkovních
a vnitﬁních boxÛ, okna, vrata, Ïlaby,
pﬁístﬁe‰ky, parkurové pﬁekáÏky atd.
Pronájem
turnajov˘ch
boxÛ.
Tel: 728162407
11J30
■ Jezdecká stáj Praha 5 - Zadní
Kopanina nabízí moÏnost jeÏdûní,
v˘cvik. kurzÛ pro pokroãilé i zaãáteãníky pod vedením odborného
trenéra, vãetnû skok. materiálu.
Tel.: 603440765, 257960171
11J31
■ Ostﬁíhám konû dle pﬁání, pﬁijedu
kamkoli. Tel: 776128650
11J32
■ Pastevní odchov koní, hﬁíbat
v nádherném prostﬁedí ãeského
stﬁedohoﬁí, rozsáhlé pastviny, jádro,
zodpovûdn˘ pﬁístup, cena 1 700 Kã,
okr. Litomûﬁice, tel: 607992579
11J76

SEZNÁMENÍ
■ Svobodná V·, 37/176/65,
nekuﬁaãka s láskou ke koním
a pﬁírodû hledá Ïivotního partnera
do 46 let s podobn˘mi zájmy. PlzeÀ
a okolí, není podmínkou.
11J33

APH hﬁebec, nar. 19.4.06, o: Jack D’Sanbars, m: po
Mr. Expresso, pastevní odchov, velmi hodn˘,
vychovan˘, o‰etﬁován dûtmi, krásn˘, osvalen˘. BliÏ‰í
info na 777551576, cena 95 000 Kã.
11J52

■ V·, 31 let, se zájmem o konû,
zvíﬁata, pﬁírodu, v˘lety, turistiku,
sport, ale i kino a divadlo by rád
poznal milou dívku 18 - 30 let.
Nejlépe ze stﬁedních âech a okolí.
Tû‰ím se na zpráviãku na
tel: 605747330 Jarda.
11J35
■ 20/174 ráda se seznámím
s klukem, kter˘ stejnû jako já miluje
konû a v‰e s nimi spojené. Blanensko, tel: 728920678 jen SMS. 11J36
■ Rozveden˘ 43/183 hledá chovatelku koní ke spoleãnému
budování ranãe. Tel: 775641709
jiÏní âechy.
11J37
■ Jsem 33letá s 13letou dcerou
a hledám muÏe pro spoleãn˘ Ïivot,
kter˘ má rád konû, dûti. Tel:
731288670
11J38
■ Hledám pﬁíjemného, sympatického, rozumného Jihoãecha, S·,
od 48 - 55 let, zaji‰tûného, s vlastním zázemím, nabízím ti to samé
vãetnû tolerance, dobré nálady
a smyslu pro humor, nic není podmínkou. ChuÈ do jakéhokoli podnikání vítána, zatím jen kamaráda,
pokud se zamiluje‰ do mého konû
moÏná i víc. Tel: 608375464 11J39

■ 17letá studentka by ráda jezdila
konû majitele, kter˘ nemá ãas,
nejlépe Praha nebo okolí, v odpoledních hodinách, v dosahu
MHD. Zku‰enost v kompletní péãi
o
konû,
rekreaãní
jeÏdûní.
Tel: 774204948
11J50
■ JeÏdûní na kobylce âT. Hodná,
bez zlozvykÛ. Ustájena - Mní‰ek
pod Brdy, vûk minimálnû 18 let. Info
na tel: 608400494
11J51

JEZDECKÉ POT¤EBY
Eva Ozanne

■ Hledám Ïenu kolem 30let pro
spoleãn˘ Ïivot a rodinu se zájmem
o konû, nejlépe v˘chodní ãást
stﬁedních âech, já 39/174/85
pohodáﬁ. Telefon: 608357583, mail:
swordeish@email.cz
11J40

Jesenice u Prahy, Na spojce 121

RŮZNÉ

Telefon: 241932164
Mobil: 605 255500
eva.ozanne@seznam.cz

nabízí
kompletní sortiment
jezdeck˘ch potﬁeb

■ Daruji psa barzoje, 5 let, s PP,
barva ãernobílá, okr. Pardubice.
Tel: 720496096
11J48

OTEV¤ENO:

■ Kdo pomÛÏe s péãí o konû v Praze?
Spolehlivost. Tel. 737339240 po
20hod.
11J49

po – pá 9.30–12 13–18
so 9–12 hodin
(po dohodû i mimo otevírací dobu)

Prodám skokovou 10letou klisnu, dovoz NSR,
v˘konnost ST, KV 175 cm, tel: 603367433, cena
250 000 Kã.
11J53

Hﬁíbata pro western. Plaváci po ‰piãkovém hﬁebci
APH MG Doc Joe Chex, import Kanada, 2x mistr âR haltr, 2x vícemistr reining a pleasure, vítûz Brno trophy. Z matek Fjord. Odbûr 10/06, cena k jednání: hﬁebeãek 20 000 Kã, kobylka 25 000 Kã, okr. UO,
tel: 603378043, e-mail: 1joy@centrum.cz
11J54
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