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inzerce

PRODEJ
■ Prodám 8letou ‰imlu, velice
líbivá, mohutnûj‰í, vhodná na turistiku i pro dûti, cena 40 000 Kã.
Tel: 731462551
10J1
■ Prodám drezurní sedlo Euroriding Diamant, 17“, kom. 2, pﬁípadnû
vymûním ãi koupím za 17,5“,
kom. 3. Tel: 724111329
10J2
■ Prodám straokladrubské bûlou‰e,
v˘bûr ze 4 koní moÏn˘. Kraj ZL,
tel: 604233818
10J3
■ Prodám 6letou klisnu, KVH 172
cm, o: Euros, m: Kauce a 10letou
klisnu, KVH 168 cm, o: Harun 8,
m: Kauce. Obû zdravé, hodné, bez
zlozvykÛ, po 1. hﬁíbûti, cena
dohodou. Tel: 603363368
10J4
■ Prodám 16letou drezurní klisnu,
ST, T drezury, zdravá, spolehlivá,
pﬁijeÏdûná. Cena dohodou. Tel:
573592806, 724004323 Prostûjov
10J5
■ Prodám hﬁíbata kobylky, kladrubskou vranku nar. 5/07, o: Gen Capria,
m: po Romke, cena 40 000 Kã.
Druhá o: WPB x Arab, m: âT, nar.
4/07, testy DNA, cena 12 000 Kã,
dále kobylka nar. 6/07, o: WPB
x Arab, m: pony, testy DNA, cena 10
000 Kã, oba rodiãe k vidûní okr. Pardubice. Tel: 720496096, 606925655,
606333332
10J6
■ Prodám bryãku, cena 12 000 Kã.
Tel: 604800753
10J7
■ Prodám klisniãku nar. 31. 3. 07,
o: 2906 Federweiser, m: Duswa
(Löwenmut 19 po 2364 Löwenmut).
Tel: 732214601
10J8
■ Prodám klisnu 16 let, Duswa/Löwenmut 19, o: 2364 Löwenmut,
m: 30 Dusana, klisna je bﬁezí po
2726 Cartouche, tel: 732214601
e-mail: skarkajindrich@seznam.cz,
10J9
■ Prodám
univerzální
sedlo,
velikost komory 2, posedlí 17,5“.
Velmi dobr˘ stav, pohodlné, cena
8000 Kã, e-mail: proksova.zdenka@centrum.cz, tel: 777714718
10J10
■ Prodám starokladrunské konû
rÛzného stáﬁí, barva, v˘cvik, odstav
07, k odbûru v ﬁíjnu. Tel: 604565989
10J11
■ Elektrick˘ ohradník - napájeã na
síÈ i baterii, cena 1900 Kã, záruka
2 roky, zkou‰eãka ohrad 250 Kã.
Spolehliv˘, bezpeãn˘, úãinn˘ pro
konû, kozy, krávy, ovce, psy.
Poradím. Tel: 603876083
10J12
■ Prodám pojízdnou maringotku na
konû - 2,5 x 4,5 m, cena 39 000 Kã.
Star‰í, ale zachovalá. Tel: 602307137
10J13

inzerce

■ Prodám valacha 3 roky, appaloosa, cena dohodou. Tel: 724056658
10J14
■ Prodám klisnu bûlku, A 1/1, 8 let,
stﬁední rámec, temperamentní, ale
hodná. V˘borná skokanka, v terénu
spolehlivá, bez zlozvykÛ, k rekreaci,
sportu i chovu. Cena dohodou.
Tel: 603902134
10J15
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■ Prodám 3letou klisnu A 1/1,
m: Felon z Fráze, o: La Mance. Pouze
obsednutá. Cena dohodou. Tel:
723754231
10J16
■ Prodám dvû roãní fríské klisniãky
za velmi nízkou cenu - 70 a 80 000 Kã,
obû s PP. Tel: 603562018
10J17
■ Nabízím k prodeji - brabantsk˘
hﬁebec, roãek s PP, o: ‰ampión
Holandska. Velmi klidná povaha,
klasické zabarvení, cena 50 000 Kã.
Tel: 603562018
10J18
■ Prodám pﬁepravník na jednoho
konû, velmi prostorn˘, dvû nápravy,
plastová stﬁecha, nová STK, celkov˘
stav dobr˘, celková hmotnost
1300 kg, bílá barva, cena 65 000 Kã,
dohoda. TéÏ v˘mûna za konû s doplatkem. Tel: 776777044
10J19
■ Prodej - 2 valachy ryzáky, 2 roky, po
Corsár a Palisco, cena po 40 000 Kã.
Dále 2 hﬁebce roãky , hd., po Carismo
a isabel. s pol. pÛv., po 35 000 Kã
a 4 hﬁebce leto‰ní, tm. a svût. ryzáci,
po Beethoven, hd. po Quirado
a isab. po Minerál, po 30 000 Kã.
Tel: 728246599 Nepomuk.
10J20
■ Prodám hﬁebce 1,5 roku, po
Carismo (Kalypso II - Akcent), m: âT.
Hnûdák s odznaky, hodn˘, zdrav˘,
stﬁední âechy. Tel: 606539898 10J21
■ Prodám valacha nar. 6/05, KVH
158 cm, tmav˘ hnûdák, o: âukar
A 1/1, m: po Przedswit Centa, matka
zaﬁazena v AP âT (skok “S“). Valach
je velice hodn˘, o‰etﬁován dûtmi,
100% zdrav˘, skokové pﬁedpoklady,
cena 35 000 Kã. Tel: 775247515
10J22
■ Prodá Jack Russel teriér, bez PP,
celá bílá, monokl na oku ãi uchu.
Cena dohodou, foto mailem. Tel:
739023463
10J23
■ Prodám 6místn˘ boxov˘ kolotoã,
prÛmûr 16 m, cena 70 000 Kã. Info
na tel: 602311712
10J41
■ Prodám 4letého valacha, hnûdáka, o: Mineral, m: A 1/1, KVP 175 cm,
cena 49 000 Kã, popﬁípadû vymûním
za mladého konû (i hﬁíbû +
doplatek). Dále prodám valacha,
hnûdáka, 15 let, KVP 180 cm, v˘konnost drezura S, cena 79 000 Kã.
Tel: 775253751
10J52
■ Nabízím k prodeji fríské konû
v‰ech kategorií a vûku s PP.
Tel: 603562018
10J53
■ Prodám: Irsk˘ Cob - Tinker, 5 let,
tﬁíbarevn˘, mohutn˘. Velmi hodn˘
a figurantní, dovoz NL, cena k jednání 120 000 Kã. Tel: 603562018
10J54
■ Prodám hﬁebeãka PH z A 1/1, nar.
05/06, tﬁíbarevn˘, velmi hodn˘, na
rekreaci, cena 40 000 Kã dohoda
moÏná. Tel: 731274448
10J55
■ Prodám âT s PP, kobylka, nar.
1992. V˘born˘ pÛvod (ST), dceru
nar. 2007, po Sargoni (parkur ST,
drezura S). Dále kobylku hafling
x arab, nar. 2003, KVH 155 cm
a dceru nar. 2007, po Mistrál isabala.
Ru‰ím chov. Tel. 731271987 10J57

■ Prodám hﬁebeãka PH, nar. 04/07,
modrook˘, hodn˘, pﬁátelská povaha, vhodn˘ do chovu i sportu, cena
99 000 Kã, moÏnost pastevního
odchovu, www.ranc-radana.ic.cz
tel: 777976770,
10J56
■ Pﬁepravník na konû BÃCKMANN,
pouÏívan˘. Celolaminátov˘ model
pro pﬁepravu 2 koní s plnou
v˘bavou a sedlovnou. Jeho boky
neobsahují pﬁekliÏku, pevnost je
zaji‰tûna speciální tvrzenou pûnou
s ocel. v˘stuhami. Spoleãnû s podvozkem ALEKO se jedná o skuteãnou ‰piãku mezi celolaminátov˘mi
pﬁívûsy. V˘borné jízdní vlastnosti na 15 kolech, samostatnû odpruÏen˘mi, ve 130 km/h rychlosti
s naloÏen˘mi koÀmi, neplave, pﬁedpokládaná cena cca 98 000 Kã.
Podrobnûj‰í informace a foto
o vybavení na tel: 602341308 nebo
412539370, e-mail: gasstr@iol.cz
10J59
■ Dﬁevûné podlahy, schody – kompletní dodávky. T: 777788164 10J66
■ Nabízím k prodeji frís. kobylky
s PP, Stamboek NL i hﬁíbata.
T: 605299543
10J65

KOUPĚ
■ Koupím drezurní sedlo Euroriding Diamont 17.5“, kom. 3.
Tel: 724111329
10J28

■ Pﬁijmeme o‰etﬁovatele koní jezdce, práce s mlad˘mi koÀmi,
jejich v˘cvik. Chov andalusk˘ch
koní, okr. Litomûﬁice, info na
tel: 602454891
10J58
■ Nabízím místo pro Ïenu – na pozici vedoucí chovu, jezdkyni, zajímavé
podmínky, ubytování zaji‰tûno. Tel:
606826014, 323647119, 323647527
zázn.
10J69

SLUŽBY
■ Jízdárna v Praze 9 pﬁijme nové
ãleny, moÏnost i ustájení koní, bliÏ‰í
info. 776005502, 218970055 10J42
■ Nabízím pronájem RD 3 + 1,
25 km jiÏnû od Prahy za 10 000 Kã/mûs
+ energie a ustájení 1 - 2 koní
(3000 Kã/kÛÀ), e-mail: kone70@seznam.cz
10J43
■ Dám do pronájmu 0,5 ha
zahradu, ma‰taº pre dva kone,
polosamota 2 km od Bratislavy DNV. Tel: 0910514488
10J44

Nabízím v˘robu
venkovních a vnitﬁních boxÛ,
okna, vrata, Ïlaby,
pﬁístﬁe‰ky, parkurové
pﬁekáÏky atd.
Pronájem turnajov˘ch boxÛ.

Tel: 728 162 407

PRÁCE
■ Hledáme Ïenu ãi dívku na práci
v domácnosti a u koní v Rakousku,
ubytování, strava zdarma, bliÏ‰í info
na tel: 0043 69911311633 pí. Kozel ãesky.
10J29
■ JS Opatrn˘ Hoﬁovice pﬁijme
o‰etﬁovatelku do jezdecké stáje.
Ubytování zaji‰tûno. Info na tel:
602311712
10J30
■ Pro ranã na Chebsku pﬁijmeme
o‰etﬁovatelku na HPP, ubytování
zaji‰tûno, dobré platové podmínky.
Tel: 724366130
10J31
■ Stáj v jiÏních âechách hledá
dobrého jezdec se zku‰enostmi
s v˘cvikem mlad˘ch koní, hmotnost
max. 70 kg. MoÏnost úãastnit se
závodÛ. Dobré finanãní ohodnocení.
Tel: 388324920, e-mail: info@horsefarm.cz
10J32

■ Pronajmu konû anglick˘ plnokrevník do dostihového sportu
a achalteke polokrevník do pﬁekáÏkového sportu a pro vytrvalostní
závody. Mobil: 602441441
10J45
■ Pronájem pﬁívûsÛ na 1 a 2 konû,
laminátová stﬁecha, stojí na Praze 4,
cena od 500 Kã/den, tel: 605265285
10J46
■ Hledám pronájem 2 + KK nebo
1 + 1 na vsi u statku, zahrádka pro
psa vítána, od 12/08 i práce - Morava Tel. 731251060
10J47
■ Nabízím jeÏdûní, moÏno i zaãáteãník, jízdárna, kruhovka, terény,
15 km od ·umperka. Tel: 605983132
10J48
■ Ostﬁíhám konû dle pﬁání, praxe
9 let, pﬁijedu, volejte 776128650
10J49

■ Stáj v jiÏních âechách hledá
spolehlivou o‰etﬁovatelku koní se
zku‰enostmi u koní. \bez kydání. Tel:
388324920, e-mail: info@horsefarm.cz
10J33

■ Pronájem pﬁívûsu na 1 konû,
celková hmotnost 1200 kg, moÏno
tahat OA, stojí v Praze 4, cena
500 Kã/den. Tel: 777202044 10J50

■ Nabízím místo pro Ïenu - na pozici vedoucí chovu, jezdkyni, zajímavé
podmínky, ubytování zaji‰tûno. Tel:
606826014, 323647119, 323647527
zázn.
10J34

■ PÛjãím pﬁívûs - 500 Kã/den. Praha.
Pﬁeprava 12 Kã/km. Tel: 777161747
10J51

■ Práci v dostihov˘ch a sportovních
stájích v Anglii zajistí agentura
Equestrian sport. Tel: 776682890,
www.es-agency.com, tel. SR:
905206768
10J35

■ HOMEOPATICKÁ poradna pro
konû, poradenství pﬁi chronick˘ch
potíÏích: poruchy imunity, alergie,
koÏní, onemocnûní d˘chacího,
pohybového aparátu a onemocnûní
orgánÛ. Ing. A. Baschová., tel:
603904545
10J68
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USTÁJENÍ
■ Ustájím konû ve Svárkovû, MHD
ze Zliãína. Hala, osvûtlená písková
jízdárna 60 x 30 m, osvûtlená
kruhová jízdárna, v˘bûhy, lesy…
Trvalá péãe. Tel: 605295350 10J36
■ Nabízím ustájení pro konû, 5 km
od HoraÏìovic. Tel: 732922205
10J37
■ Ustájím mladé hﬁebce na
odchov, pastva, v˘bûh, boxy, kraj
Vysoãina. Prodám valacha âT, 5 let,
ryzák, rekreaãní jeÏdûní, cena 22
000 Kã. Tel: 602460019
10J38
■ Ustájení koní v Plzni - Radãicích.
Cena 3000 Kã/mûs. MoÏnost ubytování. Tel: 777873469
10J39
■ Ustájení Kladno - Sleti‰tû, boxy,
dvû osvûtlené pískové jízdárny, kolbi‰tû, pﬁekáÏkov˘ materiál, hala,
cviãitel k dispozici. Tel: 606590292
10J40
■ Prodám frís. kobylku, 6l., KVH
160 cm, s PP, 3e prémie, po hﬁíbûti,
velice pﬁítulná, obsednutá, pro
chov, drezuru, zápﬁah, rekreaci,
cena dohodou, moÏné hﬁíbû. Tel:
605246952
10J67

Koňské weby

www.slawik.com
fotografie koní

www.elisabeth-cheb.cz
Kompletní katalog zboÏí, více neÏ
2000 poloÏek! Zásilkov˘ prodej,
po‰tovné a balné jen 50 Kã.

www.foto-gregor.com
fotograf koní

RANâE A JÍZDÁRNY

www.jilmovyranc
-obora.cz

Otevírací doba:
Po-Pá 10,00-18,30
So
10,00-14,00

Prodám 7letou pony klisnu,
hnûdka, KVH 148 cm, v˘konnost
100 - 110 cm, úspûchy: vítûzka poháru Equichannel 2006, 5. místo
na MâR pony 2006 a dal‰í pﬁední
umístûní. Tel: 602560591, e-mail:
verdak2004@seznam.cz
10J53

Prodám APH hﬁebce, nar. 4/07,
barva bay solid, o: QH Dun It Doc
Bar, m: PH Hobo Dana, red. pﬁedpoklad vyrovnaného charakteru
a v˘borného exteriéru. Cena
84 000 Kã,vã. DPH. Tel: 604731359,
e-mail bila.hlina@seznam.cz
nebo bila.hlina.sweb.cz
10J54

Prodám appaloosa hﬁebce,
nar. 2. 5. 07, atraktivní barva, milá
povaha, bez zlozvykÛ, zdrav˘, perspektivní do chovu i sportu. Dobr˘
pÛvod, o: FF Rock My Baby,
m: Still Extravagance, váÏnému
zájemci, do dobr˘ch podmínek.
Tel: 736123045
10J55

Prodám pﬁepravník Böcmann
Top Master, r.v. 2001, plná v˘bava - hlavová pﬁekáÏka, sedlovna,
úloÏní skﬁíÀky. UÏit. hmotnost
1400 kg, celková hmotnost 2400 kg,
STK do 2009, cena 220 000 Kã.
Tel: 603882399
10J56

Prodám RD Svojetice 5+1/dvojgaráÏ + dﬁevostavba stájí pro 3 konû s velk˘m zázemím. Rok v˘stavby 1997. Pozemky 3000 m2
s moÏností dal‰ího pronájmu.
Cena 10,9 mil. Tel: 608214424
10J57

Chov appaloos se zamûﬁením na
FPD

www.ceskystatek.net
ustájení koní, trénink koní, akce pro
dûti Z·, M·

www.horsefarm.cz
prodej vitamínÛ a peãujících
pﬁípravkÛ

www.artlysa.unas.cz
olejomalby koní

www.horseway.cz
www.MUJKUN.CZ

Prodám 4letého hﬁebce paint
horse, black tobiano, nadûjn˘ do
sportu - reining, cutting - v˘born˘
pÛvod, ze strany matky: Smart
Litle Lena, Colour me Smart, ze
strany otce: legendární Van Oh.
Tel: 608414688
10J52

PRODEJ KONÍ

Prodejna jezdeck˘ch potﬁeb:
1. pluku 140/4, Praha 8 Karlín
(kousek od stanice metra Florenc)
Tel: 281 973 215, 603 255 878
Minichaps 545,Kotníãkové koÏené boty 1.095,Pﬁilba Casco samet 990,Rukavice 49,Biãík 100,Sleva 10% na skladové zásoby
sedel Lemetex do konce ﬁíjna 2007

Jezdecké pobyty
v âeském ráji
◆ víkendy
◆ prázdninové pobyty po cel˘ rok
◆ letní dûtské tábory
◆ jezdecká ‰kola
◆ krytá jízdárna
◆ ubytování, stravování
◆ doplÀkové sporty
◆ spoleãenská setkání
◆ ustájení koní
◆ pastevní odchov hﬁíbat
◆ prodej koní âT

Lyerovi
DvÛr Borãice, V‰eÀ
511 01 Turnov
Tel/fax: 326789041
e-mail: kone.borcice@telecom.cz
http://www.borcice.cz

Pﬁi dálnici Praha – Liberec

Agrotur, âeská zemûdûlská univerzita
a partneﬁi
poﬁádají pilotní kurz na téma

Organizace agroturistiky a incentivní turistiky
v pardubickém kraji
✘ kurz je zamûﬁen na vyuÏití koní a samostatné podnikání
ve venkovské turistice
✘ pﬁedná‰ejí zku‰ení lektoﬁi âZU,
NH a SOUz Kladruby n. L. a Univerzity H. Králové
✘ zaãátek kurzu 6. 10. - zimní semestr
bliÏ‰í informace a pﬁihlá‰ky na www.agrotur.cz,
mail: domeova@pef.czu.cz, telefon: 602 761 002
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