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.Sútu. Sút'až.Sútu. Sút'až.
Plnofarebná reprezentatívna publikácia Tomáša Krivjanského
Sokoliarstvo - 2. diel: Naše dravce a sovy má 336 strán a ob-
sahuje viac ako 900 fotografií a ilustrácií. Tematicky nadväzuje
na úspešný prvý diel monografie, ktorý vydalo Vydavatel'stvo

EPOS, epos@epos.sk, v roku 2007
pod názvom Sokoliarstvo - 1 diel: His-
tória sokoliarstva.
Po úvodných kapitolách zameraných
na anatómiu, fyziológiua taxonómiu
dravcov a sov nasleduje opís, charak-
teristika, rozmnožovanie, spôsob lovu,
rozšírenie, odchova sokoliarske vy-
užitievšetkých dravcov a sov, ktoré
sa na našom území vyskytujú. Publi-
káciu uzatvára galéria slovenských
sokoliarov a sokoliarok.
Ak chcete získat túto zaujímavú
knihu,pošlitedo 5. apríla 2010

poštou na adresu redakciealebo na
e-mailovúadresu: sebo@7plus.sksprávnuodpoved na našu

otázku.

Sútažnáotázka:
, "''''''''''60''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Co musí spínat držitel' pol'ovného dravca?

a) dosiahnut vek 15 rokova absolvovat sokoliarske skúšky
b) absolvovat sokoliarske skúšky, byt držitel'om platného

pOl'ovného lístka a byt clenom Slovenského klubu
sokoliarov

c) absolvovat sokoliarske skúšky

Menátroch vyžrebovanýchvýhercovuverejnímev májovom
císle.

. Sútu. Súla. Súlu. Súlu. Ii

Vyhodnoteniesút'aže
v marcovom císle sme vyhlásili vedomostnú sútaž z pol'ovníckej
problematiky. Do žrebovania sme zaradili všetkých citatel'ov,
ktori nám v stanovenom termíne zaslali e-mailom alebo poštou

správnu odpoved na sútažnú otázku:
Ako nazývame bradavicnatú cervenú
Iysinku nad okom kohúta tetrova hlu-
chána?

Správna odpoved je:
c) malina
Zaujímavúpublikáciu MiroslavaSa-
nigu "Rozjímanies hluchánmi"po-
sielametýmtotrom vyžrebovaným
výhercom:
Miroslavovi Pálikovi z Brati-
slavy,Petrovi Štefanidesovi
z Petrovíca Michalovi Tylišcá-

kovi zo Sulína.

Blahoželáme!

~
flgro rrmavau'71'e6íce

NovinkanaSlovenskul!!
Luxusné polovnicke potreby

Milan Rigó +420 777 290 007
E-mail:lov-myslivost@agrotrnava.cz

www.agrotrnava.cz
67401 TIebíc

Navštívte náš internetový

"'.. .obchod na adrese:

www.lov-polovnictvo.sk

hladáme predajcov na Slovensku

ARTEMIS
Pol'ovnícke potreby, ul. Jókaiho c. 21, 945 01 Komárno

c. teL/fax: 035/7713239, www.artemis.sk, e-mail: info@artemis.sk

Fotopasea Seout Guard DTC 530V

Diana5

Rozmery(mm):
1500x 376x 260

* výška skladupre zbrane:
1250mm

* zatvárasa v 3 smeroch

* váha:25kg
* na 5 dlhýchgulových

zbraní s optikou

Diana 7

Rozmery(mm):1600x 550x 400

* výškaskladuprezbrane: 1250mm
* zatvárasa v 7 smeroch

* váha:70kg
* na7dlhýchgul'ových
zbranís optikou
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NOVINKA

Kovová schránka pre knihu návšl ev revíru
- rozmery (mm): 281 x 386 x 80

- zámok je vybavený s císelnou kombináciou

ARTEMIS vám praje Lovu zdar!
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