
Zajačie
chodníky

Slovensko

sezóna

Smáčiky

Pelety

na sneh!
Pripravte sa
Prehľad maskovacích
odevov a snežníc

trochu inak
Ako ich využiť pri love
na feeder?

v zime
Prívlač s najjemnejším
náčiním majstrom sveta!

Máme zlato z lovu
rýb na plávanú

Zarastú trávou
a naším
nezáujmom?

Cena 1,49 € (45 Sk) 45 Kč

Bažantia
Vráti sa naša

najlovenejšia malá zver
do voľnej prírody?
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Sviečkové maxi lustre z je-
leních/danielích zhodov sú
vysoké od 180 do 220,
respektíve od 140 do
145 centimetrov. Šírka jed-
notlivých poschodí od-
spodu je 150, 130 a 110,
respektíve 125 a 100 centimetrov. Lustre sa predávajú aj po jed-
notlivých poschodiach. Nosné časti lustrov tvorí ručne tepaná
reťaz. Kábel je vedený vnútri parožia. Na lustri je nainštalova-
ných 24/18 kusov 40-watových sviečkových žiaroviek. Ideálne
je ich montovať s dvojvypínačom so stmievačom na 12 a 12/9
a 9 sviečok. Orientačná cena lustra z jeleních/danielích zho-
dov vrátane montáže je okolo 6 300/3 980 € (189 793,80/119
901,50 Sk). Zdroj: www.lovinterier.sk

Multifunkčné rukavice – tri v jednom sú vhodné do akéhokoľ-
vek počasia. Vrchné palčiaky sú nepremokavé membránové

rukavice, stredné majú odníma-
teľný kryt na prsty a vnú-

torné rukavice
z príjemného materiálu

tvoria tepelnú vložku. Vy-
rábajú sa v čiernej farbe.

Vrchná vrstva je zo 100-percent-
ného nylonu s trojvrstvovou e-Vent

membránou, strednú a vnútornú
vrstvu tvorí 100-percentný poly-

ester. Rukavice získame asi za
110 € (3 313,90 Sk).

Zdroj:www.vaude.sk

trhové novinky

Stranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ, www.krivjansky.sk
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Praktická poľovnícka taška je
vhodná do revíru, na strelnicu
alebo na turistiku. Vždy v nej

máme všetko pre-
hľadne uložené. Vý-
hodou sú tiež tri vonkajšie

priehradky, ktoré oceníme najmä
pri cestovaní. Jej nosenie spríjem-

ňuje mäkký a dobre spracovaný
nosný popruh.

Taška je dlhá
50 centimetrov,

široká 25 a vysoká 30 centimetrov. Zís-
kať ju môžeme približne za 31,82 €
(958,60 Sk). Zdroj: www.eurohunt.cz

Hodiny v danielej lopate dopĺňa rytina s motívom diviačej zveri.
Rozmery produktu závisia od veľkosti a tvaru lopaty, šírka je
okolo 43 centimetrov, výška 29 a hĺbka 20 centimetrov. Ho-

diny stoja orientačne podľa veľkosti lopaty
160 až 170 € (4 819,20 až

5 121,40 Sk). Zdroj:
www.lov-
interier.sk

Hodiny s rytinou

Do revíru aj interiéru
Praktická taška

Multifunkčné rukavice

Monolitné strely majú obrovskú prieraz-
nosť a vysokú presnosť zásahov i pri streľbe
cez krovie a mladinu. Aj keď strela zasiahne
konárik, pôsobenie zotrvačnosti a obtekajúceho vzduchu ju
vráti späť do pôvodného smeru. Strely sa vyrábajú 28- a 32-gra-
mové, pričom Monolit 32 má väčšiu stabilitu aj prieraznosť, ale
tiež väčší spätný náraz. Oceľové, strojovo obrábané jadro je ulo-
žené v mäkkom plaste, ktorý presne vymedzuje prelet hlavňou,
takže sa strely môžu použiť až do plného
(1) pevného zahrdlenia a do polovičného
(0,5) výmenného zahrdlenia. Rozptyl na
50 metrov je 4,5 centimetra. Monolit 28
môžete získať približne za 2,30 € (69,30 Sk)
a Monolit 32 za 2,47 € (70,30 Sk).
Zdroj:www.ddupleks.lv

Jednotné strely

Maxi lustre
z parožia

Je takmer rovnaká ako mobilný telefón
s tým rozdielom, že za ňu neplatíme žiadne
poplatky ani paušály a nemusíme uzatvárať
zmluvu. Dosah vysielačky je až 5 kilometrov.
Jednoducho sa ovláda. Vďaka zabudovanému
systému VOX nemusíme počas rozhovoru
prepínať, aby sme počuli hovor z druhého
prístroja. Vysielačka má osem kanálov
446 00625-446 09375-MHz, systém na ich
vyhľadávanie, tlačidlo pre volanie, možnosť
uzamknutia klávesov, osvetlený displej, stopky,
kontrolu 2 kanálov, 10 vyzváňacích melódií a napájanie zabu-
dovanou batériou na dobíjanie. Hmotnosť je 117 gramov a roz-
mery dĺžka 99, šírka 53 a hĺbka 32 milimetrov. Dodáva sa
jeden kus s batériou. Orientačne stojí 31,79 € (957,80 Sk).
Zdroj: www.eurohunt.cz

Revírna vysielačka

Monolit 32

Monolit 28



lovecké potreby

Zimná súprava firmy Härkila
z mechovej priadze v maskova-
com prevedení s vnútornou pod-
šívkou Gore-Tex je veľmi
priedušná. Pri intenzívnom
pohybe aj na lyžiach sa ne-
spotíte. Chráni proti pod-
chladeniu. Skrátená bunda
umožňuje optimálnu voľnosť
pohybu. Pod ramenami má
vetraciu štrbinu s uzáverom proti
roztrhnutiu, vrecko na mobilný tele-
fón a predné vrecko s držiakom na ná-
boje. Nohavice majú gombíky na traky,
dve stehenné a zadné vrecká. Bunda a no-
havice sa vyrábajú vo veľkostiach 48 až
58 S až XL. Orientačná cena bundy je
379 € (11 417 Sk), nohavíc 276 €
(8 314,80 Sk).

Súprava Grizly

Biely maskovací odev je vhodný na
poľovačku na kačice a husi nielen
z člna na vode, ale aj na poli.
Maximálne zlepšuje poľovnícky
zážitok. Odev CE.EN393 je od-
skúšaný a vybavený celým
radom detailov. Kapucňa je na
šnurovanie, na rukávoch sú za-
pínacie uzávery s neopréno-
vými manžetami. Na ľavom
rukáve je delené vrecko na
náboje a vábidlo. Na kole-
nách sú našité dielce na
kľaknutie a na plecovej strane
je zapustená poduška na tlmenie
spätných nárazov pri streľbe.

Odev má široký opasok a na
rukávoch a okolo pásu široký
pruh v signálnej farbe. Vyrába

sa vo veľkostiach M až TXL.
Biela maskovacia čiapka má na-

staviteľnú šnúru. Odev orien-
tačne stojí 229 € (6 898,80 Sk)
a čiapka 19 € (572,40 Sk).

Buďme nenápadní!

Snehová pláštenka je ideálna
na maskovanie v revíri.
Nadmieru splýva
s okolitou zasneže-
nou krajinou. Je
z čistej bavlny
s jemne vláknitým

a tepelne stabilným
tkanivom so zapína-

ním vpredu a s kapuc-
ňou. Vyrába sa vo

veľkostiach 2 (48 až 50),
3 (52 až 54) a 4 (56 až 58).

Zamaskovaní v revíri

V snehovom maskovacom kabáte zo silného li-
nonu, teda zo stopercentnej bavlny, sa na

snehu staneme takmer neviditeľní. Na-
priek voľnému strihu sa veľmi dobre
nosí. Dole má otvorené zárezy pre

lepšie chodenie, po bokoch je vetra-
nie a hore kapucňa. Vyrába sa vo

veľkostiach 48 až 58.

Takmer neviditeľní

Tradičné snežnice s driekom a dreveným rámom majú výplet z la-
kovanej kože. Huron Algonquin je vhodný do rovného terénu

a hustejšieho snehu. Šírka je 30 centimetrov, dĺžka 107 centi-
metrov, hmotnosť páru 2,1 kilogramu a nosnosť 46 až

91 kilogramov. Orientačná cena je 119 €
(3 585 Sk). Bear Paw bez drieku odporúčame
do nerovného kopcovitého terénu a ried-
keho snehu. Šírka je 36 centimetrov
a dĺžka 76 centimetrov, hmotnosť
páru 2,05 kilogramu a nosnosť 57
až 114 kilogramov. Orientačná
cena je 129 € (3 886,20 Sk).
Bear Paw predĺžené sa hodí
do uľahnutého snehu.
Šírka snežníc je 25 centi-
metrov a dĺžka 91 centi-
metrov, hmotnosť páru
dosahuje 2,1 kilogramu a nos-
nosť 46 až 114 kilogramov.
Môžete ich získať približne
za 129 € (3 886,20 Sk).

Klasické snežnice

Dvojstranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ,
www.krivjansky.sk

Pri zimnej poľovačke,
najmä vo vysokom snehu,
sa okrem lyží uplatnia aj snežnice.
Rozložením hmotnosti na väčšiu plochu uľahčujú
pohyb a severské národy ich pri love používajú dodnes.
V ponuke sú klasické snežnice s dreveným alebo
kovovým rámom a plastové. Viazania buď istia aj pätu
alebo je upevnená len špička, ako na bežkách. Vhodným
doplnkom sú lyžiarske palice a maskovací biely odev.
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Pripravte sa



Profilované snežnice MSR majú oce-
ľové lišty, ktoré umožňujú výbornú

trakciu. Ergonomické zúženie špičky
a päty uľahčuje chôdzu. Možno ich

predĺžiť pomocou prídavnej kon-
covky s dĺžkou 15 centimetrov.

Rozmery snežníc sú 20,3 x 56,5
centimetra a hmotnosť 1,7 kilo-

gramu. Orientačná cena je
233,35 € (7 030 Sk).

Snežnice MSR Denali Evo

Snežnice s jednoduchým popruhovým
viazaním sú vyrobené z duralovej zlia-
tiny, ktorá zaručuje vysokú pevnosť
a tvar umožňuje pohodlnú chôdzu vzhľa-
dom na priemernú dĺžku kroku. Prášková vy-
paľovaná farba rámu bráni namŕzaniu snehu, je
pomarančová alebo zelená. Prepracované mačky sú in-

tegrované do viazania pre lepší pohyb
na zľadovatenom povrchu. Brzda umožňuje bez-

pečný zostup. Poťah z tkaniny panama dobre
odoláva nízkym teplotám. Rozmery

snežnice sú 24 x 68 centimetrov,
hmotnosť páru 1,8 kilogramu

a nosnosť 130 kilogramov.
Orientačne stoja 98,59 €

(2 970 Sk).

Snežnice Sasquetch V

Tradičné plastové snežnice MSR sú
všestranne použiteľné. Majú oceľové
záberové a brzdiace lišty, stabilizátor
päty zamedzuje jej vybočeniu. Prídav-
nými koncovkami sa môžu predĺžiť
o 10 alebo 20 centimetrov. Rozmery snež-
níc sú 20 × 56 centimetrov a hmotnosť páru
je 1,6 kilogramu. Orientačná cena je
217,09 € (6 540 Sk).

Snežnice MSR Denali Classic
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Jáger - Poľovnícke potreby - Šurany
M. R. Štefánika č. 38, Šurany, Tel.: 035/650 7440 Tel./Fax:035/6503296 Mob. 0905 616 251

Dovozca zbraní IŽ - Bajkal
Ponuka zbraní : ceny s DPH konverzný kurz 30,1260
IŽ-18MN gulovnica 223Rem, 7,62x39,7,62x54R 5 900 Sk 195,84 €
IŽ-18MN guľovnica 222Rem , 308Win ,30-06 5 900 Sk 195,84 €
IŽ-18MN guľovnica orechová pažba 243Win ,30-06, 308Win 7500 sk 248,95 €
IŽ – 27ME 1-C broková kozlica 3xčok 12/12x70 14 500 Sk 481,31 €
IŽ – 27ME 1-C broková kozlica 3xčok Nikel 12/12x70 15000 Sk 497,91 €
IZ-27ME 1C sporting 12/12x76 16 900 Sk 560,98 €
IŽ - 94 Tajga Guľabrok 7.62x54R 12/76x,222Rem ,308W 16 500 Sk 547,70 €
IŽ - 43 broková dvojka 12/12x70 9 500 Sk 315,34 €
MP 221 Artemida goľová dvojka 45Govt/45Govt 27500 Sk 912,83 €
MP-221 Artemida guľová dvojka 30 06/30 ,06 25000 Sk 829,85 €
IZ-43ME-1C broková dvojka +5 čok 12/12x76 13 500 Sk 448,12 €
IZ- 94 Express guľa /guľa 308W/308W, 30-06/30-06 16 500 Sk 547,70 €
MP-153 brokový automat 5 ranový 12/76 +5choke 14 000 Sk 464,71 €
IŽ-94MP guľa brok 22WMR/410x76 15900 Sk 527,78 €
TIKKA gulovnica 9,3x62, 30-06 .6,5x55SE,243W .308W 30 126 Sk 1 000,00 €

Strelivo Barnaul Rusko 7,62x39, 7,62x54R, 308W 30-06, 243W od 10 Sk 0,331 €
Lovecké brokové strelivo GB Španielsko 12/70, 16/70, 20/70 od 7,80 Sk-0,26€ za kus.

Súprava Guľabrok IŽ 94 Tajga 308Win/12/76 + brokové hlavne 12/12x76 - 946 €
NOVINKA – TIKKA T3 Hunter cal.8x57JS 1 000 € PR
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DVD Slovenský kopov a diviak

Distribúcia pre SR:
Ing. Hládek Emil, Záskalie 903/1, 026 01 Dolný Kubín,

Mobil: 0905 524 249

Cena:

15,50 EURA

História, štandard
plemena, chov,
výstavy, výcvik,
skúšky

Lov čiernej zveri
vo voľnej prírode,
využitie
aj na inú prácu
pri love

Kopov
v zahraničí

DVD,
60 minút,
stereo
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Oceľové lišty týchto tradičných snežníc
zabezpečujú výbornú trakciu. Pomocou
prídavných koncoviek ich možno predĺžiť
o 10 alebo 20 centimetrov. Univerzálne
viazanie pevne obopína topánku a nepre-
káža pri balení. Trojdielne teleskopické pa-
lice tvoria v spojení so snežnicami
kompaktnú súpravu. Rozmery snežníc
sú 20 × 56 centimetrov, orientačne stoja
262,23 € (7 900 Sk).

Snežnice MSR Denali Combo

na sneh


