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Orechová maškrta
pre kapry

Rys je predovšetkým predátor

Základ každého
krmiva

Vnadenie
hlinouV siedmom

nebi

Zásnubné tance
hoľniakov

Rytieri
z hôľ

Tiger
sa vracia

...a vraj
hravá mačička

Opatrne s prvou
vekovou triedou!

Selektívny
lov srncov

S Milošom Mečířom
pri vode

Opatrne s prvou
vekovou triedou!



Mäkké kožené podložky hlavne na po-
sede sú ideálne pre pokojnú a presnú
streľbu na väčšie vzdialenosti. Takúto
podložku kúpime približne za 52
až 62 € (1 566,60 – 1 867,80 Sk)
Zdroj: Katalóg Kettner.

trhové novinky

Nevyhnutné drobnosti
Blíži sa čas lovu srnca. Uľahčia nám ho kožené podložky
pod hlaveň na posede. Nuž a po trafení nám výborne
poslúži skladacia vaňa na transport úlovku. Po streľbe
treba vyčistiť hlaveň od nánosu olova oceľovou kefkou.
Pri vychádzkach do jarného revíru dobre poslúži ľahký
klobúk a košeľa s krátkym rukávom. Pre výcvik v streľbe

je výhodná ručná vrhačka a na transport
najmenšieho potomka detská krošňa.
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Skladacia vaňa na ulovenú zver je univer-
zálne použiteľná a stále poruke.

Stočená do rolky ne-
zaberá veľa miesta

v plecniaku ani
v aute. Je vodotesná,

veľmi odolná a extrémne zaťaži-
teľná s dlhými nastaviteľnými po-

pruhmi. Vmestia sa do nej tri kusy srnčej zveri alebo jeden
diviak (lanštiak). Dá sa pohodlne nosiť v ruke alebo ako plecniak.
Orientačne stojí 50 € (1 506,30 Sk). Zdroj: Katalóg Kettner.

Bronzové kefky Raetz sa používajú
na preťahovanie väčšiny guľových

a brokových hlavní za účelom odstrá-
nenia zvyškov olova z vývrtu.

Sú to veľmi odolné pružiny
s oceľovým jadrom. Vyrábajú

sa pre guľové kalibre 5.6, 6,
6.5, 7, 7.62, 8, 8.5, 9.3, 9.5, 10.75

a 11.5 milimetra, ako aj pre brokové
kalibre 12, 16 a 20. Stoja od 6,80 €

(204,90 Sk). Kefky sa naskrutkujú na tyč-
kové preťahováky s ergonomickou drevenou
rukoväťou, ktoré sa vyrábajú v troch varian-

toch. Jeden pre kalibre 5,6 a 6,5 milimetra, druhý
pre kalibre vyše 7 milimetrov a tretí pre brokové ka-

libre. Získať ich môžeme od 32 € (964 Sk).
Zdroj: Katalóg Austrojagd.

Kefky
a preťahováky

Ručná vrhačka asfaltových ter-
čov má dlhú drevenú rukoväť,
kožené pútko na uchytenie k ruke,
oceľovú pružinu a vrhací prvok,
takzvaný katapult. Vhodná je na tré-
ningovú streľbu.

Zdroj: Katalóg Die Waffe.

Mäkký klobúk je vyrobený zo 100-
-percentného polyamidu, má mem-
bránu proti ultrafialovému žiareniu
a malé bočné vrecko so záklopkou

a s vnútornou podšívkou. Dá sa rozšíriť pre každý rozmer hlavy.
Hodí sa na vychádzky do prírody, túry, vodné športy a turistiku.
Váži 54 gramov a vyrába sa v zelenej a svetlosivej farbe. Orien-
tačne stojí 20 € (602,50 Sk). Zdroj: www.vaude.com.

Rýchloschnúca košeľa s krátkymi ru-
kávmi a vysokou UV ochranou je
ideálna na vychádzky a turistiku. Ľahko
sa ošetruje, vyrába sa v olivovej, svetlohnedej
a sivej farbe. Získame ju približne za 65 €
(1 958,20 Sk). Zdroj: www.vaude.com.

Skladacia vaňa
na zver

Ľahká, komfortná a priliehavá krošňa na
prenášanie malých detí pri vychádzkach

do prírody. Môže sa nosiť vpredu na hrudi,
takže dieťa sa pozerá do-
predu, alebo na chrbte.
Dá sa prestaviť podľa
rozmerov dieťaťa. Vy-
rába sa z polyamidu,

ktorý má na jednej strane
PU-vrstvu. Krošňa váži 550 gramov a vyrába
sa v oceľovosivej a svetlohnedej farbe. Orien-
tačná cena je 50 € (1 506,30 Sk).
Zdroj: www.vaude.com.

Pánska košeľa

Vhodná pri
tréningu

Umožnia presnú
streľbu

Detská krošňa

Stranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ, www.krivjansky.sk

Ochráni hlavu



Zväčšuje sedemnásobne. Priemer
vstupnej pupily objektívu je 50 mili-
metrov, priemer výstupnej pupily
okulára je 7,1 milimetra. Ďalekohľad
dosahuje svetelnosť 51 jednotiek a vý-

konnosť za šera 18,7 jednotky
smerného čísla. Zorné pole má
126 metrov v 1 000 metroch, to je
7,21 stupňa. Vzdialenosť výstupnej

pupily je minimálne 22,5 milimetra
od oka, dioptrická korekcia aspoň ± 3
dioptrie, minimálna pozorovacia
vzdialenosť 4 metre. Hmotnosť dosa-
huje 987 gramov. Prístroj môžete zís-
kať približne za 685 € (22 636,30 Sk).

Meostar B1 7 x 50

Zväčšuje desaťnásobne. Priemer
vstupnej pupily objektívu je 42

milimetrov, prie-
mer výstupnej
pupily okulára
4,2 milimetra

a svetelnosť
17,6 jednotky.

Výkonnosť za šera
predstavuje 20,5

jednotky smerného čísla,
zorné pole 113 metrov

v 1 000 metroch. Ďalekohľad
váži 836 gramov a stojí okolo

1 099 € (33 108,50 Sk).

Leupold Golden Ring 10 x 42

Binokulárne pozorovacie
Binokulárne pozorovacie ďalekohľady-triédre sú určené poľovníkom,
ornitológom, turistom a milovníkom prírody. Umožňujú pozorovanie zveri
a vtákov na väčšie vzdialenosti. Pre vašu
orientáciu sme porovnali niektoré
svetoznáme značky.

lovecké potreby

Zväčšuje sedemnásobne. Priemer
vstupnej pupily objektívu je 42 mili-

metrov, priemer výstupnej pupily
okulára 6 milimetrov, svetelnosť
36 jednotiek, výkonnosť za šera

17,1 jednotky smerného čísla.
Zorné pole predstavuje 137 met-

rov v 1 000 metroch, čiže 7,84
stupňa. Vzdialenosť výstupnej

pupily je minimálne 20 milimet-
rov od oka a dioptrická korekcia

minimálne ± 3 dioptrie. Mini-
málna pozorovacia vzdialenosť je
3 metre. Ďalekohľad váži 890 gra-

mov. Orientačne stojí 650 €
(19 582 Sk).

Meostar B1 7 x 42
Zväčšuje sedemnásobne.

Priemer vstupnej pupily ob-
jektívu je 42 milimetrov,

priemer výstupnej pupily
okulára 6 milimetrov, sve-

telnosť 36 jednotiek, vý-
konnosť za šera 17,1

jednotky smerného čísla
a zorné pole 140 metrov
v 1 000 metroch. Hmot-
nosť ďalekohľadu je 770
gramov, orientačná cena
1 795 € (54 076,20 Sk).

Leica Ultravid HD 7 x 42 BR

Zväčšuje sedemnásobne. Priemer
vstupnej pupily objektívu je 42
milimetrov, priemer výstup-
nej pupily okulára 6 mili-
metrov, svetelnosť 36
jednotiek, výkon-
nosť za šera 17,1
jednotky smerného
čísla, zorné pole
140 metrov v 1 000
metroch a hmotnosť
950 gramov. Získať ho môžete pri-
bližne za 1 360,95 € (41 000 Sk).

Swarovski SLC 7 x 42

Zväčšuje sedemnásobne. Priemer vstupnej
pupily objektívu je 42 milimetrov, priemer

výstupnej pupily okulára 6 milimetrov,
svetelnosť 36 jednotiek, výkon-

nosť za šera 17,1 jednotky
smerného čísla,
zorné pole 150
metrov v 1 000

metroch. Ďa-
lekohľad váži
740 gramov
a stojí okolo

1 645 €
(49 557,30 Sk).

Zeiss Victory
7 x 42 T FL

Zdroj: katalóg MEOPTA, www.meopta.com, www.autokompo.sk, www.ketner-shop.de20 Poľovníctvo a rybárstvo 5/09
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e ďalekohľady

www.polovnickepotreby.sk
e-mail: sagitarius.sro@centrum.sk
polovnickepotreby@polovnickepotreby.sk

Upozornenie pre obchodníkov
z Východného Slovenska :

tovar za VOC môžete nakúpiť aj v predajni
LOVŠPORT- P Veľké Kapušany – mob.:0905 364 797

Strelnica Trnava- Štrky
mob.: 0918 675 619, 0915 833 681
Po – zatvorené
Ut – Ne 10:00 – 17:00

Radlinského 1, Trnava
tel.: 033 55 16 624,
mob.: 0918 431 377
otvorené: Po – Pia 9:30 – 18:00

Ponúka:
• športové a poľovnícke strelivo od výrobcov RC, GB a Bornaghi
• športové a poľovnícke zbrane od výrobcov Perazzi, Silma a Zastava
• asfaltové terče NASTA
• čistenia na zbrane, vybíjacie náboje a ďalšie výrobky od f. Megaline
• kufríky na zbrane a strelivo od f. Negrini

MOC výrobkov f. ZASTAVA
Guľovnice
M 70 STANDARD 615,00 EUR / 18 527,50 Sk

Úprava pre ľavákov 740,00 EUR / 22 293,00 Sk
M 70 MAGNUM 685,00 EUR / 20 636,00 Sk
M 85 590,00 EUR / 17 774,00 Sk

Úprava pre ľavákov 700,00 EUR / 21 088,00 Sk
Malokalibrovky CZ99 Precizion 299,00 EUR / 9 008,00 Sk
Brokové kozlice LP M80 Bock 495,00 EUR / 14 912,00 Sk
Brokové dvojky LP M75 Hammerles 475,00 EUR / 14 310,00 Sk

LP M91 Hammerles 475,00 EUR / 14 310,00 Sk
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Kontakt: tel.: 0903425935, fax: 02/45981183
e-mail: info@polovnictvo-pk.sk

Navštívte náš internetový obchod na adrese: www.polovnictvo-pk.sk

Vnadidlo na diviaky:
C MORE HOGS

Balenie 1,1 kg
Cena: 26,22 € s DPH

Neutralizátor
pachov človeka
GHOST:

Rozprašovač 237 ml
Cena: 17,53 € s DPH

Maskovací agent
HUMUS:

Rozprašovač 237 ml
Cena: 22,44 €s DPH

Rozťahovač hrude zveri:

Cena:
58,10 €
s DPH

Kolimátor tubusový
s dvojnásobným zväčšením
zn. TRUGLO sada:

4 typy osnov
s možnosťou
svietenia
v červenej
a zelenej farbe
Cena: 172,- € s DPH

Termoponožky
M-SOXX

Cena: 17,90 € s DPH

Ponúka k odberu pre maloodberateľov (iba dobierkou):

Výrobky:
� svietiace mieridlá na zbrane – TRUGLO a RUBY � svietidlá – TRUGLO � kolimátory zn. NIKON,

HB a TRUGLO � puškohľady VIXEN a NIKON � taktické svietidlo SWATTFORCE, NEXTORCH
a FJALLMANS � kolimátory HB JH 400 a HB-RDS-3 (kópia kolimátora DOCTER), HB-RDS-4 (kópia

kolimátora AIMPOINT) � oblečenie pre poľovníkov zn. FJALLMANS (Schweden)

Novinky len u nás:

Konverzný kurz 1€= 30,1260 Sk

Zelená ul. č. 974/6, 90042 Dunajská Lužná

Zväčšuje osemnásobne. Priemer vstupnej pupily
objektívu je 56 milimetrov, priemer vý-

stupnej pupily okulára 7 mili-
metrov, svetelnosť 49

jednotiek a výkonnosť za
šera 21,2 jednotky smer-

ného čísla. Zorné pole
dosahuje 111 metrov

v 1 000 metroch, to je
6,35 stupňa. Vzdialenosť

výstupnej pupily je minimálne
21,5 milimetra od oka, dioptrická korekcia

aspoň ± 3 dioptrie, minimálna pozorovacia
vzdialenosť 5 metrov. Hmotnosť ďalekohľadu je

1 120 gramov a približná cena 765 € (23 046,40 Sk).

Meostar B1 8 x 56

Zväčšuje osemnásobne. Prie-
mer vstupnej pupily objek-
tívu je 56 milimetrov,
priemer výstupnej
pupily okulára
7 milimet-
rov, svetel-
nosť 49
jednotiek,
výkonnosť za
šera 21,2 jed-
notky smerného
čísla a zorné pole 115 metrov
v 1 000 metroch. Hmotnosť prí-
stroja je 1 290 gramov a orientačná
cena 1 629,82 € (49 100 Sk).

Swarovski SLC 8 x 56

Zväčšuje osemnásobne. Priemer vstupnej pu-
pily objektívu je 56 milimetrov, priemer vý-

stupnej pupily okulára
7 milimetrov, svetelnosť 49

jednotiek a vý-
konnosť za šera

21,2 jednotky
smerného

čísla. Zorné
pole predsta-
vuje 130 met-

rov v 1 000
metroch, ďaleko-

hľad váži 1 220 gra-
mov a stojí okolo

1 699 € (51 184,10 Sk).

Zeiss Victory
8 x 56 T
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Dvojstranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ, www.krivjansky.sk


