
kde:       JEZDECKÝ AREÁL ZDUCHOVICE
  ZDUCHOVICE 65 , 262 63 KAMÝK NAD VLTAVOU, ČESKÁ REPUBLIKA

kdy:
 při CSI 1* + J/YR/CH/P

 při CSI 2* J/YR + young horses

 v sobotu 30.4.2011, od 18:00

Člen holštýnského svazu chovatelů se sídlem v ČR nabízí
koně s nejlepšími holštýnskými původy za české ceny.

 v sobotu 21.5.2011, od 18:00

PRODEJNÍ PRESENTACE KONÍ

                                                                                                                                                

NABÍZENÍ KONĚ V KATEGORIÍCH

MLADÍ A NADĚJNÍ KONĚ
Caran, Cassiopea,  Caster, Claudius, Collin, Commodor, Corin, Corse,  Cyrano , Quentin, Quilar

KONĚ S VLASTNÍ VÝKONNOSTÍ
Cardinal, Cartier, Zack

KONĚ PRO DĚTI A JUNIORY
Benjamin, Felicita, Leika du Chalet, Saké Trinydad, Pem

Člen holštýnského svazu chovatelů



CARAN Původ: Con Air x Carnaby x Cantus

holštýnský 

teplokrevník
stará cena: 

7.000 Euro
2007

valach

hnědák nová cena:
169cm  Výkonnost: obsedlý 5.000 Euro
CASSIOPEA             Původ: Colman x Gamar xx x Furioso XLIII-11
Slovak 

warmblood
stará cena: 

8.000 Euro
2007

klisna

šiml nová cena:
162cm  Výkonnost: obsedlá 5.000 Euro
CASTER Původ: Clearway x Luigi xx x Calypso II

německý 

sportovní kůň
stará cena: 

10.000 Euro
2007

valach

černý šiml nová cena:
166cm  Výkonnost: obsedlý 8.000 Euro

holštýnský 

teplokrevník
stará cena: 

10.000 Euro
2007

hřebec

Vysoký krásně narostlý holštýn,otec: Con Air ( Contender) matka po 

Carnaby,hodný,zdravý,vynikající mechanika pohybu,dobrý styl skoku - 

silný,vhodný na parkur i drezuru,obsedlý – jednoduše jezditelný.

2

Krásná šimla po vynikajícím Colmanovi ( Carthago Z) matka po Gamar 

xx(Anilin xx) , klisna je velmi učenlivá,jednoduše jezditelná s dobrým, 

silným skokem a výborným pohybem, vhodná na parkur i drezuru, 

vhodná i pro méně zkušeného jezdce.

3

Valach s výborným původem otec: Clearway (Capitol x Lord) , matka po 

Luigi xx, krásně narostlý černý šiml, silný dobrý skok, obsedlý – jednoduše 

jezditelný,vhodný na parkur,drezuru či všestrannost, vhodný i pro méně 

zkušeného jezdce.

MLADÍ A NADĚJNÍ KONĚ

4

Hřebec s vynikajícím původem - otec: Clearway ( Capitol I x Lord), matka 

Zypresse ( Marmor x Calypso I) - klisna je matkou holštýnského 

plemeníka Lavalleta!!! skvělý styl skoku,dobrá mechanika pohybu. 

Vhodný na parkur - ideální pro stylové soutěže, hodný,zdravý - RTG v 

1

CLAUDIUS                    Původ: Clearway x Marmor x Calypso I              

hřebec

černý šiml nová cena:
162cm  Výkonnost: 8.000 Euro

COLLIN Původ: Carlos x Calypso I x Roman

holštýnský 

teplokrevník
stará cena: 

15.000 Euro
2007

valach

černý šiml nová cena:
169cm  Výkonnost: obsedlý 10.000 Euro
COMMODOR                      Původ: Cassini II x Lucky Lionel x Romantiker
holštýnský 

teplokrevník
stará cena: 

25.000 Euro
2005

valach

šiml nová cena:
182cm  Výkonnost: základní výcvik 18.000 Euro
CORIN Původ: Contifax I x Grand Cru x Wonderful

oldenburský 

teplokrevník
stará cena: 

8.000 Euro
2006

klisna

hnědák nová cena:
161cm  Výkonnost: obsedlá 4.000 Euro

Vysoký krásně narostlý syn výborného Cassiniho II,skokově velmi schopný 

a silný kůň s vynikajícím pohybem.Ježděn dívkou.

Menší líbivá odznaková hnědka, otec: Contifax ( Contender ) matka po: 

Grand Cru, klisna s výbornou mechanikou pohybu a velmi stylovým 

skokem, vhodná na parkur i drezuru.

5

Krásný šiml se silným skokem a s výborným pohybem. Collin je po 

úspěšném TT skokanovi Carlosovi ( po Cantus) , z matky po Calypso I 

.Collin je velmi dobře jezditelný s pěkným silným skokem.

6

Vhodný na parkur - ideální pro stylové soutěže, hodný,zdravý - RTG v 

pořádku.

7



CORSE Původ: Con Air x Wiener Star x Westwind

německý 

sportovní kůň
stará cena: 

10.000 Euro
2007

klisna

černý šiml nová cena:
168cm  Výkonnost: obsedlá 8.000 Euro
CYRANO Původ: Carinjo x Newton x Lascadel

holštýnský 

teplokrevník
stará cena: 

14.000 
2005

valach

hnědák nová cena:
167cm  Výkonnost:  90cm - parkur 12.000 Euro

holštýnský 

teplokrevník
stará cena: 

30.000 Euro
2006

valach

šiml nová cena:
168cm  Výkonnost : základní výcvik 25.000 Euro
QUILAR Původ: Quinar x Laurin x Cardinal

holštýnský 

teplokrevník
stará cena: 

15.000 Euro
2007

hřebec

šiml nová cena:

8

Krásná šimla s vynikajícím původem – otec: Con Air (Contender) matka 

po Wiener Star, klisna je obsedlá,jednoduchá na ježdění, klisna je vhodná 

na drezuru i parkur, dobrý styl skoku a skvělý pohyb.

11

Krásně narostlý holštýn po vynikajícím Quinarovi z matky po 

Laurin.Jednoduše jezditelný hřebec se silným pěkným skokem a dobrým 

pohybem.

10

Exkluzivní valach,holštýn, otec: Quite Capitol, matka po Coriall, krásný 

šiml s vyjímečným pohybem a stylem skoku, ježděný dívkou, vhodný na 

parkur i drezuru,vhodný do nejvyššího sportu!!!

9

Patří k jednomu z nejlepších stammů v Holštýnsku, o: Carinjo ( Cascavelle 

x Landgraf) m:po Newton (Nimmerdor x Athlet Z), výborný exteriér, silný 

a stylový skok, vhodný na parkury i drezuru, zdravý, hodný.

QUENTIN                   Původ: Quite Capitol x Coriall x Calvados 2

šiml nová cena:
170cm  Výkonnost: obsedlý 10.000 Euro

holštýnský 

teplokrevník
stará cena: 

50.000 Euro
2005

valach

hnědák nová cena:
170cm  Výkonnost: 120cm - parkur 45.000 Euro
CARTIER Původ: Caproni x Candillo x Landgraf I

holštýnský 

teplokrevník
stará cena: 

20.000 Euro
2004

valach

šiml nová cena:
175cm  Výkonnost:  120cm - parkur 17.000 Euro
ZACK Původ: Zachariasch x Calypso II x Akut

hanoverský 

teplokrevník
stará cena: 

25.000 Euro
2003

valach

hnědák nová cena:
178cm  Výkonnost:  120cm - parkur 18.000 Euro

12

Špičkový mladý kůň,vítěz CSI Ranshofen pro mladé koně!!!Perspektivní 

pro nejvyšší soutěže.Jednoduše jezditelný - ježděn juniorkou.

Krásný šiml z vynikající rodiny - otec: Caproni (Cor de la Bryere) matka po 

Candillo,matka Perfect Lady dala v Holštýnsku plemeníka a bába Exquisite 

dala vynikajícího Carinja - mimo jiná umístění byl na 2.místě Sires of the 

World v Lanakenu 2010! Hezký a silný styl skoku, parkury 120 – 130cm, 

ježděn ženou.

KONĚ S VLASTNÍ VÝKONNOSTÍ

14

Vysoký mohutný hannoverský hnědák se silným skokem a pěkným 

pohybem. Ježděn ženou, vhodný pro hunterské soutěže nebo do 

vysokého sportu.

13

CARDINAL                   Původ: Cardenio x Corrado I x Capitol I



holštýnský 

teplokrevník

2003

valach

hnědák

175cm  Výkonnost : 120cm - parkur

FELICITA Původ: Porter x 2454 Topas 8 x Filippy xx

český 

teplokrevník

2003

klisna

hnědák nová cena:
161cm  Výkonnost :  130cm - parkur 23.000 Euro

švýcarský 

teplokrevník
stará cena: 

25.000 Euro 
2001

klisna

hnědák nová cena:
170cm  Výkonnost :  130cm - parkur 18.000 Euro

slovenský 

teplokrevník
stará cena: 

8.000 Euro
2004

klisna

16

stará cena: 

20.000 Euro

Krásná klisna s výbornou jezditelností a silným skokem,skvělý závodní kůň 

na parkur 130 – 140cm, ježděna dívkou, vhodná na parkur pro 

dítě,juniora či amatéra.

LEIKA DU CHALET           Původ: Landor S x Feiner Stern x Latus II

SAKÉ TRINIDAD                    Původ: Silvio II x Taarlo

Vynikající vyhrávací klisna, otec: Porter ( Cassini I), matka po Topas 8, 

krásná hnědka, ježděná 15ti letou dívkou, vhodná na parkur 130 – 

140cm, vhodná pro juniora,ženu či amatéra!

17

18

Líbivá hnědka s odznaky,o: Silvio II ( Sandro), m:po 

Taarlo,hodná,zdravá,dobře jezditelná,ježděná juniorkou - drezurně i 

skokově,výkonnost parkur stupně L,vhodná i pro méně zkušeného 

stará cena: 

35.000 Euro

nová cena:        

17.000 Euro  

BENJAMIN                  Původ: Barnaul xx x Lordship x Mentor

KONĚ PRO DĚTI A JUNIORY

15

Krásný líbivý hnědák, holštýn, otec: Barnaul xx,matka po Lordship, 

jednoduše jezditelný vyhrávací kůň 120 – 130cm, ježděn dívkou, vhodný 

na parkur pro juniora,ženu či amatéra.

klisna

hnědák nová cena:
170cm  Výkonnost : 120cm - parkur 5.000 Euro
PEM Původ: Renomee x 70 Quoniam – II 124 x 

český 

teplokrevník
stará cena: 

15.000 Euro
1996

klisna

hnědák nová cena:
161cm  Výkonnost : 130cm - parkur 8.000 Euro

více informací o CSI SAINT NORBERT ZDUCHOVICE:

mail: csi@kone-zduchovice.cz

Nabízení koně k prodeji budou presentováni ve Zduchovicích ve dvou termínech:

v sobotu 30.4.2011 během CSI 1* J/YR/CH/P Saint Norbert Zduchovice - 28.4. - 1.5.

Ceny jsou platné do 22.5.2011.

PODMÍNKY PRODEJNÍ PRESENTACE KONÍ

19

GPS: Loc: 49°38'18.891"N, 14°12'32.178"E

v sobotu  21.5. 2011 během CSI 2* J/YR + mladí koně Saint Norbert Zduchovice - 20.5. - 22.5.

www: www.zavody-zduchovice.cz

více informací o PRODEJNÍ PRESENTACI KONÍ:

mail: info@salesporthorses.com, tel.: + 420 737 138 930
www: www.salesporthorses.com

Ideální závodní a vyhrávací kůň pro dítě či juniora (-rku)- mnoho vítězství 

a umístění v parkurech stupně 120cm - 130cm vždy s dítětem nebo 

juniorkou,klisna má i vítězství a mnoho umístění ve finále Children Tour 

při CSI v Rakousku, úspěšná při MČR dětí či juniorů, klisna je jednoduše 

jezditelná.

skokově,výkonnost parkur stupně L,vhodná i pro méně zkušeného 

jezdce,vhodná na parkur,drezuru i do chovu.


