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Sme ofi ciálni partneri

Našli sme ho
v Mníchove

ZAJAC 
S PAROŽÍM

Testovali sme
Sauer 404

ZBRAŇ NA 
CELÝ ŽIVOT

MÔJ PRVÝ 
LOV LUKOM

IDEÁLNY PES

Srnčia láska
www.lovuzdar.com

Stvorená do lesa
BRNO COMBO

Poľovníctvo
a príroda 2016

REPORTÁŽ 
Z VÝSTAVY
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POĽOVAČKA NA SRNCA V MAĎARSKU





SÚŤAŽNÝ KUPÓN – JÚL

Meno a priezvisko:

Ste členom PZ? Ak áno, kde?

E-mail: Vek:

Adresa a telefónne číslo:

Milí čitatelia, zapojte sa do našej súťaže o poľovačku 
na srnca v Maďarsku! Piati z vás vyhrajú odstrel srnca 

s hmotnosťou parožia do 300 gramov. 
Ako súťažiť? Vyplňte kupón a pošlite ho do 30. 6. 2016 na adresu

 Lovu zdar!, Hviezdna 8, 931 01 Šamorín

Podmienky súťaže: Účastník súťaže musí mať viac ako 18 rokov, platný OP, platný 
poľovný lístok, platný zbrojný preukaz (aj európsky zbrojný preukaz). Pozvánku a ma-
ďarský poľovný lístok s poistkou vybaví redakcia. Presný dátum poľovačky a všetky orga-
nizačné pokyny sa výherca dozvie telefonicky po skončení žrebovania. Predpokladaný 
termín poľovačky: prvý augustový týždeň 2016. Dôležitá informácia: Výhra nie je pre-
nosná na inú osobu! Na poľovačke sa môže zúčastniť len osoba, ktorá vyplnila kupón.
Týmto zároveň udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona 
428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších právnych predpisov. Svoj súhlas 
môžem kedykoľvek vziať späť.

Poľovníctvo a príroda v Nitre
Na najväčšom stretnutí za posledných 
päť rokov sa zišli poľovníci,  priazniv-
ci poľovníctva  a milovníci prírody 
v dňoch 9. – 12. júna v Nitre. Celoštát-
nu poľovnícku výstavu s medzinárod-
nou účasťou Poľovníctvo a príroda 
2016 zorganizovala Slovenská poľov-
nícka komora v spolupráci s Minister-
stvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, tento rok pod záštitou 
slovenského predsedníctva v Rade EÚ. 
Cieľom celoštátnej výstavy je zhodno-
tiť kvalitu chovu zveri a správnosť jej 
lovu, no je to nepochybne aj pútavé 
podujatie pre širokú verejnosť. V Nitre 
sme nemohli chýbať (náš stánok na 
obr.). Reportáž z výstavy prinášame 
vo vnútri čísla.

udalosť

Sme vicemajstri Európy
Na západnom brehu maďarského Balatonu sa v parku 
poľovníckeho múzea v Keszthelyi uskutočnili 18. 
majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov. Účasť bola 
rekordná, zapojilo sa 36 vábičov z dvanástich krajín. 
Slovenskú republiku reprezentovalo družstvo v zlože-
ní Miroslav Poliček, Daniel Demeter a Michal Ondrej-
kov, ako rozhodca Alojz Kaššák. Slovenskí vábiči sa 
stali vicemajstrami Európy, zvíťazilo družstvo z Česka, 
na treťom mieste sa umiestnil maďarský tím, štvrtí 
boli Poliaci.

majstrovstvá
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e–mail výroba: artes@a-n.cz, e–mail nákup zhodov: nakupzhodov.lz@a-n.cz • www.a-n.cz

•	 VÝROBA	Z	PAROŽIA		
Špeciálna zľava  
pre slovensko 30% na výrobky z parožia, 
pri dodanie vlastného parožia až 40%	

•	 NÁKUP	ZHODOV	•	eu výkupca no. 1

NÁKUP	PAROŽIA
SPOľAHlIVO,		

KOReKtNe	A	RÝcHlO	
od	roku	1986

zo života poľovníkov




