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Jarný lov
medveďa?

Vášnivý rybár Oldo Hlaváček
Na ryby chodil s Kronerom i Werichom

Prísne podmienky brzdia odstrel

Zbojník v mokrom
kožuchu
Vydra drancuje naše
rybie obsádky

Parádna
Kanada
Za divou zverou
do Ontária

Vyznáte sa?
najlepšie plaváky
do tečúcich vôd4

Ako si
vybrať
nôž

Užitočný pomocník
v lese i v kuchyni



4. Meindl Nordcap PRO, GORE-TEX. Teplotná izolácia do mínus 35 °C
Klasická trekingová obuv. Základnými črtami
tejto kategórie sú dlhá životnosť a užívateľ-
ský komfort. Ide o odolnú turistickú obuv.
Pri výrobe sa používajú tradičné aj najmo-
dernejšie materiály. Je spoľahlivým sprie-
vodcom na dlhšie trate, s ktorým
vždy dosiahnete svoj cieľ. Ideálna
obuv na dlhšie túry v náročnejšom
prostredí prevažne so zmiešaným
povrchom. Zvršok tvorí Cordura s koženými výstuhami,
podšívka je z goratexu a vnútorná papuča je vyberateľná.
Orientačná cena je 8 500 Sk.

2. Chiruca Scandinavia
Scandinavia je vysoká topánka vyro-
bená z jedného kusa kože najvyššej kva-
lity, čo zaručuje vysokú pevnosť
a stálosť tvaru. Neláme sa, čo nevy-
tvára podmienky pre vsakovanie vody
do topánky cez švy alebo prelome-
niny. Je vybavená membránou, ktorá zabezpečuje aktívny
odvod pár z topánky pri náročnom chodení, zvyšuje tepelnú
izoláciu koženého zvršku a membrány, ktorá výrazne zvyšuje
odpudzovanie vody. Spevnená špička je ideálna proti poško-
deniu okopaním. Orientačná cena je 7 750 Sk.

5. Poľovnícka obuv MAX zateplená
Zimná obuv pre profesionálne použi-
tie je konštruovaná a vyrábaná na
ochranu v klimaticky náročných pod-
mienkach pri extrémne nízkych teplo-
tách a extrémne vlhkom prostredí
v náročnom teréne a prostredí s mož-
nosťou kontaktu s chemikáliami.
Orientačná cena je 8 000 Sk.

6. Demar Hunter Speciál
Demar Hunter Speciál je štvorvrstvová,
vysoká, šnurovacia obuv zo syntetického
materiálu odpudzujúceho vodu, s vybera-
teľnou vložkou, ktorej vnútro je zo 100 %
prírodnej vlny s podkladom. Orientačná
cena je 2 500 Sk.
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LOVECKÉ POTREBY

Obuv pre poľovníkov, rybá
Pohybovať sa vo februári v prírode, či už v nížine alebo v horách, býva výsadou

skúsených skautov, poľovníkov, rybárov a „nesviatočných“ turistov.
Najzákladnejšou podmienkou pohybu je vhodná obuv. Vo februári sú najlepšie
kožené čižmy. Podľa praotcov „kapce“, a nie hocijaké, ale vystlané kožušinou,

najlepšie z barana. Lebo veď od nôh najviac chladí!
Predstavujeme vám obuv, ktorá spĺňa tie najprísnejšie kritériá. Je určená na náročnú

turistiku, poľovníctvo, rybárstvo a podobné aktivity v extrémnych podmienkach.

1.1 Meindl Kiruna, GORE-TEX. Teplotná izolácia do mínus 30 °C
Ľahká obuv tejto kategórie umožňuje prirodzene pre-
žiť pracovný deň i chvíle voľna. Kombinuje po-
hodlný zvršok s kvalitnou podrážkou. Je
ideálna na bežné nosenie a vychádzky do prí-
rody. Zvršok tvorí nubuk/velur, podšívka je
z goratexu a ovčieho rúna. Vložky sú rov-
nako z ovčieho rúna a podošva z profilo-
vanej gumy. Orientačná cena je 10 235 Sk,
pri nadmerných veľkostiach 11 115 Sk.

1.2 LD jagd. Teplotná izolácia do mínus 30 °C
Vynikajúca termo obuv na zimné nosenie
rovnakých vlastností ako predchádzajúca.
Kožené čižmy olivovej farby sú vysoké
cca 39 cm.

3. Chiruca Cantal
Chiruca Cantal je dámska topánka
určená pre potreby aktívnej ženy. Je
vhodná na poľovačku, rybačku i tu-
ristiku. Membrána zabezpečuje ak-
tívny odvod pár z topánky pri
náročnom chodení a zvyšuje te-
pelnú izoláciu koženého zvršku. Membrána výrazne zvyšuje
odpudzovanie vody. Podrážka bola vyvinutá pre tento druh
obuvi pre vysokú bočnú a stranovú stabilitu na všetkých dru-
hoch podloží terénu. Orientačná cena je 5 050 Sk.

7. Turistická obuv
Nezateplená aj zateplená, orientačná
cena 2 600 Sk a turistická obuv shel-
tex 2 800 Sk.



8. Assolo Graninge SARVA vzor G2070
Tepelne prispôsobivé, nepremokavé
topánky do extrémnych podmie-
nok. Komfortnú reguláciu teploty
chodidla zaručuje membrána SYM-
PATEX a Allweather a teplotu regu-
lujúca Outlast podšívka
z unikátneho materiálu prispôsobu-
júceho sa teplote tela. Ako jediný materiál na svete absorbuje
pri fyzickej námahe vzniknuté teplo a následne ho vyžaruje
späť ku chladnúcej pokožke. Vrchná časť je vyrobená z lícovej
kože a nubuku. Samozrejmosťou je špeciálna podrážka „Win-
ter Sole“ so samočistiacim profilom a gumovými stabilizá-
tormi chôdze. Špica a päta sú zosilnené kevlarom. Obuv
vhodná na celoročné použitie. Orientačná cena je 9 990 Sk.

10. Vak na špinavú obuv Demar
Vak je vyrobený z tkaniny
odpudzujúcej vodu so špe-
ciálnymi sieťovanými od-
dielmi a umývateľným
dnom. Vrecká na bokoch
umožňujú uloženie drob-
ných predmetov, ako sú ter-
moska, nôž, kompas,
baterka a podobne. Vďaka
tomuto vaku zabudnete na problémy, čo so zašpinenou
obuvou po poľovačke. Orientačná cena je 599 Sk.

12. Poľovnícka obuv
Nezateplená aj zateplená, orientačná
cena je 3 000 Sk a poľovnícka obuv
scheltex 3 300 Sk.

9. JahtiJakt Premium
Obuv vyrobená z troch oddelených
technických prvkov odolnosti proti
vode. Odsaje pot, takže nohy zostanú suché.
Scentech vrstva v podšívke zabezpečí bliž-

šie priblíženie k zveri. Revolučná
Scentech™ technológia neutrali-

zuje pachy, eliminuje pa-
chové baktérie a obmedzuje, aby zver zacítila
poľovníka. Pravá koža je spracovaná tak, aby
bola odolná proti vode a odpudzovala špinu.
Spevnenie je šité s trojitým nitkovaním. AIR-

TEX2 membrána je
vrstvená do výplne
Thinsulate® a je
umiestnená ako po-
hodlné ponožky.
Štvorvrstvová Vib-
ram podrážka má
výbornú priľnavosť,
antibakteriálne spra-
covanie a zjemňuje chôdzu. Viazací systém pevne uviaže
obuv k nohám. Orientačná cena je 6 990 Sk.

11. Meindl Tajga, GORE-TEX
Tak ako Antarktis je to klasická trekingová a turistická
obuv. Orientačná cena je 9 750 Sk.
Membrána odolná vetru a vode s výbornou priedušnosťou
je vyrobená z ľahkého, homogénneho a deliteľného polyes-
teru, absorbuje vlhkosť z pokožky a odvádza ju von z to-
pánky. Sympatex High2Out je kombináciou hydrofilnej
membrány s podšívkou prenášajúcou vlhkosť.
High2Out je schopná vysať vlhkosť z tela veľmi
rýchlo, čím zvyšuje komfort produktov použí-
vaných pri vysoko výkonnostných aktivitách.
Sympatex Reflexion je hliníkom pokrytá
membrána, ktorá odráža 75 % infračer-
vených lúčov a telesné teplo vracia
späť. Úlohou Spo-Tex membrány je
zabezpečiť, aby chodidlá dýchali a aby
vnútro topánky ostalo suché. Grantex je základná mem-
brána na ochranu proti dažďu, snehu a chladu.
Podrážka Winter sole je odolná proti oderu a má hlboký,
drsný a samočistiaci profil. Dopĺňa ju zabudovaný patent
absorbovania nárazov EVA – lager. Classic sole je ľahšia
podrážka určená na turistiku po kamenistom teréne.
Middle sole Eva absorbuje nárazy a vykonáva aj ochrannú
funkciu. Vibram je extra silná podrážka s drsným profilom.
EVA je ľahká pena absorbujúca nárazy a vyznačuje sa priro-
dzenou pevnosťou a elasticitou.
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