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Vážení myslivečtí přátelé, rodiče, prarodiče, kamarádi!

Zastavte se na chvíli, posaďte se a čtěte. Přinášíme Vám možnost, jak zajímavě a atraktivně trávit 
volný čas s Vašimi dětmi. Vypněte dětem počítače, odložte mobilní telefony a vypravte se ven 
za dobrodružstvím. Objevujte s dětmi kouzlo her v přírodě, děti se mohou na chvíli stát lovci, proměnit 
se v kovboje nebo sportovní střelce…
Dostává se Vám do rukou katalog Rembrandt s.r.o. s dětskými hračkami, replikami opravdových zbraní, 
které jsou provedeny s mimořádnou precizností a kvalitou. V našem dětském programu nechybí ani 
originální myslivecká hra pro děti s názvem Revír-rodinky, kterou jsme společně s celou naší rodinou 
vymysleli v době vánočních svátků a pak ji v průběhu jednoho roku připravovali, až jsme ji dovedli 
do zdárného konce. Najdete zde i knihy a CD s mysliveckými písničkami, které jsme také společně 
s našimi přáteli z Loveckého tria Praha a Notičkami, přivedli na svět.
Nezapomínáme ani na Vás, naše věrné odběratele, kteří jste členy Klubu Galerie Rembrandt, pro 
Vás opět platí „zelené ceny“. Doufáme, že Vám naší nabídkou zpříjemníme volné chvíle a přispějeme 
ke spokojenosti a pohodě ve Vaší rodině.

Diana a Petr Šeplavý
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R   DINKY Z   ĚŘE

V této hře se děti naučí rozlišovat volně žijící zvěř 
v naší přírodě. Pomocí obrázků k sobě správně při-
řazují jednotlivé členy rodinek zvěře. Cílem hry je 
získat jako první co nejvíce rodinek. Jednu rodinu 
tvoří vždy tři kartičky. Hra je určena pro dva a více 
hráčů. Nastříhané kartičky rozložte obrázky dolů, 
aby vytvořily tři sloupce stejné barvy po 12 kar-
tičkách. V nejtmavším sloupci hledejte samce, ve 
středně tmavém samice a v nejsvětlejším sloupci 
mláďata. Zvolíte-li těžší variantu, rozložte karty po 
ploše zcela náhodně, bez ohledu na barvu pozadí. 
V obou variantách hráči postupně otáčí tři kartič-
ky, jednu tmavou, jednu středně tmavou a jednu 
světlou. Pokud najdou rodinku (kartičky jedné ro-
dinky mají stejný znak a stejnou barvu znaku – 
např. žlutá kostička u jezevce), vezmou si ji k sobě. 
Aby si hráč mohl rodinku vzít, musí otočit najed-
nou všechny tři kartičky, patřící k sobě. Pokud se 
mu to nepodaří, obrátí kartičky zpět a pokračuje 
další. Hra je ukončena, když jsou všechny rodinky 
zkompletovány. Vyhrává hráč, kterému se podaři-
lo získat největší počet kompletních rodinek.

V pexesu najdete tyto druhy zvěře:

Vyrobil: Rembrandt s.r.o. © 2010
Všenorská 265, 252 29 Dobřichovice
www.myslivci.cz

malíř: Ondřej Zahradníček © 2010
grafi cká úprava: R&B (www.retb.cz)

• jezevec lesní 
• srnec obecný
• zajíc polní  
• bobr evropský
• tetřev hlušec  
• prase divoké
• bažant obecný   
• mufl on
• kachna divoká
• medvěd hnědý  
• jelen evropský  
• liška obecná  

(Meles meles)
(Capreolus capreolus)
(Lepus europaeus)
(Castor fi ber)
(Tetrao urogallus)
(Sus scrofa)
(Phasianus colchicus)
(Ovis musimon)
(Anas platyrhynchos)
(Ursus arctos)
(Cervus elaphus)
(Vulpes Vulpes)

MYSLIVECKÁ JÍZDA

Buklet 03.indd   1 20.11.2009   11:01:22

MM
MYSLIVECKÁ JÍZDA

1.  Pexetrio 
Rodinky zvěře

Kdo správně přiřadí jednotlivé členy 
zvířecích rodinek? Hráč, který najde 
nejvíc trojic, vyhrává.

Obj. č. 4438, cena 30 Kč (25 Kč) 

2. CD Myslivecká jízda
Myslivecké písničky v nové úpravě, hraje a zpívá 
Lovecké trio Praha a dětská lidová muzika 
Notičky z Řevnic, 23 písní.
Vydal Rembrandt s.r.o.

Obj. č. 744, cena 220 Kč (180 Kč) 

3. Tuláček liška
Kniha pro děti od 5 – 12 let, přes 100 barevných 
fotografi í. Autoři: Václav Chaloupek a Diana Šeplavá. 
Obj. č. 701, cena 140 Kč (100 Kč)

4. Tuláček liška – CD
Příběh vypráví Pavlína Filipovská, hrají Notičky 
z Řevnic.
Obj. č. 702, cena 220 Kč (180 Kč)

5. Tuláček liška – MC
Obj. č. 703, cena 150 Kč (120 Kč) 
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6. Devon Rifl e
Replika automatické lovecké kulovnice, plastový závěr a zámek s rytinou a obrázkem zvěře. Elegantní 
americká pažba a předpažbí v provedení luxusní imitace tmavého dřeva s ozdobnou botkou pažby. 
Váha 580 g, délka zbraně 90 cm. Zbraň má pevná mířidla, je dodávána s puškohledem a s náboji (kapsle 
a gumové patrony), v dárkovém balení. Slyšitelně střílí, dýmí, je cítit zápach střelného prachu a zároveň  
s ní můžete střílet na terč, dostřel na vzdálenost 10 – 12 m. Doporučujeme dětem starším 5-ti let. 
Náhradní patrony s kapslemi lze doobjednat.

Nabíjení – při natažení závěru se na pravé straně zbraně otevře zásobník na jednu gumovou nábojku, 
který se uzavřením závěru sám zaklapne. Pod puškohledem zasouváme 
13-ti ranné pásky s kapslemi, které při každém výstřelu dýmí.

Obj. č. 4427, cena 1.300 Kč (1.200 Kč) 

7. Max Kayne
Dětský brokový automat je vybaven dvěma zásobníky. Pětiranný zásobník je v závěru zbraně a botka 
pažby skrývá ještě jeden výměnný sedmiranný zásobník. Zbraň je vyrobena z odolného černého plastu, 
americká pažba a předpažbí imituje dřevo v tmavší hnědé barvě. Zbraň v délce 87 cm je dodávána 
společně s látkovým pouzdrem na zbraň v zelené barvě a sadou nábojů (40 ks). Zacházení se zbraní je 
pro děti bezpečné. Zbraň je vhodná i k nošení do lesa. Doporučujeme starším dětem od 6-ti let.

Nabíjení - natažením závěru uvolníme zásobník na pět nábojů. Náboje vložíme do obou zásobníků 
a zásobníky zasuneme zpět do závěru a do botky pažby. Zbraň odjistíme vrácením závěru do výchozí 
pozice. Po každém výstřelu znovu závěr natáhneme a před střelbou vrátíme zpět. 
Posbírané náboje se dají znovu použít.

Obj. č. 4426, cena: 1.300 Kč (1.200 Kč) 
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8. Montecarlo – prestižní set 
Dětská lovecká brokovnice je věrnou replikou dvojky ráže 12, má dvouspoušťový systém jako 
Hammerles s pojistkou a vytahovačem, kovový závěr a zámek s rytinou, elegantní anglickou pažbu 
a předpažbí v provedení luxusní imitace tmavého dřeva s rybinou. Váha 0,978 g, délka zbraně 84 cm. 
Zbraň je dodávána v dárkové krabici společně s pásem na náboje, řemenem a jedním balením nábojů 
(kapsle). Slyšitelně střílí, dýmí a vypadá dokonale jako opravdová zbraň. Jediné nebezpečí je, že si s ní 
budou chtít všichni hrát. Doporučujeme dětem starším 5-ti let. 
Náhradní patrony s kapslemi lze doobjednat.

Nabíjení - náboje se v místě zápalky nabíjejí kapslemi, které se zatlačí do připraveného otvoru a pak 
se náboj vloží do nábojové komory. Po vystřelení se oddělí dutinka náboje od kování a pomocí kolíčku 
přiloženého v balení s kapslemi vytlačíme vystřelenou kapsli z kování a toto vrátíme zpět 
do dutinky náboje. Náhradní kapsle se vkládají do kapsičky na nábojovém pásu.

Obj. č. 4401, cena 2.500 Kč (2.200 Kč)

9. Náhradní balení nábojů Montecarlo
Kapsle jsou určeny pouze pro brokovnici Montecarlo, 
balení obsahuje 40 kapslíků, dvě patrony a vytahovací kolíček.

Obj. č. 4402, cena 70 Kč (60 Kč)

10. Náhradní balení gumových nábojů
Balení obsahuje 40 ks gumových střel, které jsou využitelné i pro další 
„střílející“ zbraně. Slouží k trefování se do terčů a lze je 
používat opakovaně, dokud je nepoztrácíte. 

Obj. č. 4404, cena: 70 Kč (60 Kč)
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11. Edison cal. 12 - Montecarlo - singl
Dětská lovecká brokovnice je věrnou replikou dvojky ráže 12, má dvouspoušťový systém jako 
Hammerles s pojistkou a vytahovačem, kovový závěr a zámek s rytinou, elegantní anglickou pažbu 
a předpažbí v provedení luxusní imitace tmavého dřeva s rybinou. Váha 0,978 g, délka zbraně 84 cm. 
Zbraň je dodávána samostatně s jedním balením nábojů (kapsle). 
Řemen a nábojový pás je možné objednat zvlášť (obj.č. 4432). Slyšitelně střílí, dýmí a vypadá dokonale 
jako opravdová zbraň. Jediné nebezpečí je, že si s ní budou chtít všichni hrát. Doporučujeme dětem 
starším 5-ti let. Náhradní patrony s kapslemi lze doobjednat.

Nabíjení - náboje se v místě zápalky nabíjejí kapslemi, které se zatlačí do připraveného otvoru a pak 
se náboj vloží do nábojové komory. Po vystřelení se oddělí dutinka náboje od kování a pomocí kolíčku 
přiloženého v balení s kapslemi vytlačíme vystřelenou kapsli z kování a toto vrátíme zpět do dutinky 
náboje. Náhradní kapsle se vkládají do kapsičky na nábojovém pásu.

Obj. č. 4431, cena 1.550 Kč (1.450 Kč)

12. Edison set
Řemen na zbraň a nábojový pás pro Montecarlo.
Samostatné balení řemenu na zbraň a nábojového pásu pro dětskou loveckou brokovnici Montecarlo. 
Obojí je vyrobeno z hnědé koženky s podšitím v kombinaci dvou barev.
Pás je určen pro 24 patron a má kapsičku, délka 55-80 cm.

Obj. č. 4432, cena: 450 Kč (400 Kč)

12. Edison set
ň ábojový pás pro Montecarlo.

h ásu pro dětskou loveckou brokovnici Montecarlo.

rším 5-ti let.

abíjení - náboje se v místě zápalky nabíjejí kapsle
e ná oj vloží do nábojové komory. Po vystřelení se oddělí dutinka

nábo

Obj. 

ení  
áboj vloží do nábojové komory. Po vy
ženého v balení s kapslemi vytlačíme vystřelenou kapsli z kování a tot

oje. Náhradní kapsle se vkládají do kapsičky na nábojovém pásu.

 č. 4431, cena 1.550 Kč (1.450 Kč)

o dětskou lo
nky s podšitím v kombinaci dvou barev.
á kapsičku, délka 55-80 cm.

Kč)

kou loveckou brokovnici Monteca

6



Reprodukce obrazů Václava NasvětilaDětské zbraně

13. Wichita Antik
Dvanáctiranná bubnová puška Wichita antik, pažba a hlaveň v provedení z kvalitního plastu, kovový 
zámek a bohatě zdobený závěr s rytinou ve stříbrné patině, americká pažba v imitaci dřeva s rybinou 
na coltové rukojeti. Váha zbraně 420 g, délka 77,5 cm. Zbraň má pevná mířidla, přídavný puškohled, 
gumový řemínek, kapacitu 12 ran. Kapsle Super-disc 12 jsou přiloženy. Vhodné pro děti od 4 let.

Obj. č. 4429, cena: 800 Kč (750 Kč)

14. Enfi eld Antik
Osmiranná zlamovací bubnová puška Enfi eld Antik, pažba a hlaveň v provedení z kvalitního plastu, 
kovový zámek a bohatě zdobený závěr s rytinou ve stříbrné patině, americká pažba v imitaci dřeva 
s naznačenou coltovou rukojetí. Váha zbraně 300 g, délka 65,5 cm. Zbraň má pevná mířidla, přídavný 
puškohled, gumový řemínek, kapacitu 8 ran. Kapsle Super-disc 8 jsou přiloženy. 
Vhodné pro děti od 3 let.

Obj. č. 4430, cena: 580 Kč (520 Kč)
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15. Texas Ranger Set 
Osmiranná opakovačka s kovovým závěrem a zámkem s bohatou rytinou, pažba kvalitní imitace dřeva. 
Délka zbraně 64,5 cm. V sadě je i bubínkový osmiranný revolver s kovovou hlavní s rytinou, délka 
19,8 cm. Obě zbraně jsou baleny v okénkové krabici s puškohledem, páskem a zdobeným pouzdrem 
na revolver. Vhodné pro děti od 3 let. Dvoje kapsle jsou přiloženy.

Obj. č. 4405, cena: 1.100 Kč (1.000 Kč)

16. Jefferson 
Broková winchestrovka Jefferson třináctiranná v krásném provedení s bohatou rytinou na kovovém 
závěru a zámku. Anglická pažba a předpažbí v imitaci tmavého dřeva s kresbou. Délka zbraně 80 cm, 
váha 0,834 kg. Vhodná pro děti od 4 let. Kapsle jsou přiloženy.

Obj. č. 4406, cena: 1.200 Kč (1.100 Kč)
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17. Carson revolver
Replika osmiranného westernového bubínkového revolveru. 
Provedení pevný plastový rám, hlaveň i zámek s bohatou rytinou, rukojeť kvalitní imitace dřeva 
s orlem. Kapacita 8 ran. Délka zbraně 21 cm. Povrchová úprava černá. Dodáváme 
v krabičce s jedním balením nábojů Super-disc 8. Vhodné pro děti od 4 let.

Obj. č. 4423, cena: 200 Kč (170 Kč)
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20. Super – disc 8
Kapsle pro osmiranné zbraně, v balení 160 ran.
Obj. č. 4420, cena: 40 Kč (30 Kč)

21. Super – disc 12
Kapsle pro dvanáctiranné zbraně, 
v balení 144 ran.
Obj. č. 4421, cena: 40 Kč (30 Kč)

22. Supermatic 13
Kapsle pro třináctiranné zbraně, v balení 104 ran.
Obj. č. 4422, cena: 40 Kč (30 Kč)

18. Navy 
Replika westernového bubínkového revolveru. Provedení ocelový rám, kovová hlaveň i zámek s bohatou 
rytinou, střenka kvalitní imitace dřeva se znakem indiána. Kapacita 8 ran. Délka zbraně 22,5 cm, váha 300 g. 
Povrchová úprava patina starostříbrná matná. Dodáváme v krabičce s balením nábojů Super-disc 8.

Obj. č. 4408, cena: 500 Kč (450 Kč)

19. Frontier Antik
Replika westernového bubínkového revolveru. Provedení ocelový rám, kovová hlaveň i zámek s bohatou 
rytinou, střenka kvalitní imitace dřeva se znakem poloviny vozového kola. Kapacita 12 ran. Délka zbraně 
25 cm, váha  362 g. Povrchová úprava patina starostříbrá matná. Dodáváme v krabičce s jedním 
balením nábojů Super-disc 12.

Obj. č. 4410, cena: 550 Kč (500 Kč)
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18. Navy 
Replika westernového bubínkového revolveru. Provedení ocelový rám, kovov
rytinou, střenka kvalitní imitace dřeva se znakem indiána. Kapa
Povrchová úprava patina starostříbrná matná D

Obj. č. 4408, cena



24. Sioux Set
Westernový set s bubínkovým revolverem typu 
colt, se zdobeným opaskovým pouzdrem na zbraň, 
opaskem a šerifskou hvězdou. Délka zbraně 20,4 cm,
povrchová úprava černý plast, rukojeť imitace 
dřeva, váha 76 g, kapacita 8 ran (kapsle). Dodáváme 
v krabičce s balením nábojů. 
Vhodné pro nejmenší děti od 3 let.

Obj. č. 4411, cena: 300 Kč (250 Kč)

23. Long Boy
Replika osmiranného westernového bubínkového 
revolveru typu colt.
Provedení pevný plastový rám, dlouhá hlaveň v černé 
úpravě, rukojeť v kvalitní imitaci dřeva s rybinou. Kapacita 
8 ran. Délka zbraně 39 cm. Dodáváme s koženkovým 
pouzdrem k připevnění na opasek a s jedním balením 
nábojů Super-disc 8. 
Vhodné pro děti od 4 let.

Obj. č. 4424, cena: 290 Kč (260 Kč)
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25. Wild West
V dárkové soupravě je westernová jednohlavňová kulovnice Bison - opakovačka v ultralehkém 
provedení z kvalitního plastu, anglická pažba v imitaci dřeva s plastickým obrázkem bizona, pevná 
mířidla, kapacita 13 ran (kapsle), délka 66 cm, váha 270 g. Osmiranný bubínkový revolver s povrchovou 
úpravou černěný, délka 20,4 cm, střenka imitace dřeva s rytinou a opaskové pouzdro, 
opasek a lehký klobouk. Náboje přiloženy. Vhodné pro děti od 3 let. 

Obj. č. 4413, cena: 1.100 Kč (1.000 Kč)
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26. Jungle set
V soupravě je puška Wichita antik s kompletní výbavou k „cestě do džungle“. 
Dvanáctiranná bubnová puška Wichita antik, pažba a hlaveň v provedení z kvalitního plastu, kovový 
zámek a bohatě zdobený závěr s rytinou ve stříbrné patině, americká pažba v imitaci dřeva s rybinou 
na coltové rukojeti. Váha zbraně 420 g, délka 77,5 cm. Zbraň má pevná mířidla, přídavný puškohled, 
kapacitu 12 ran. Dárková souprava obsahuje navíc pevný klobouk - přilbu, který si může dítě nastavit 
podle velikosti hlavy, zelenou plastovou butylku na nápoj, dalekohled a kompas. 
Kapsle Super-disc 12 přiloženy. Vhodné pro děti od 4 let.

Obj. č. 4428, cena: 1.100 Kč (1.000 Kč)
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27. Supertarget 
Sportovní bubínkový revolver se speciální černou 
matnou úpravou, prstová střenka v imitaci dřeva. 
Kapacita 6 ran, délka zbraně 19 cm. V balení 
s dvěmi skládacími lahvičkami, plastovými terčíky 
a gumovými náboji, které se dají používat 
opakovaně. 
Vhodné pro děti od 4 let.

Obj. č. 4414, cena: 500 Kč (450 Kč)

28. Six OK
Dva sportovní bubínkové revolvery ráže 38‘ 
pro sourozence nebo kamarády, vhodné pro 
závody, se speciální černou matnou úpravou, 
střenky v imitaci dřeva s rýhováním. Kapacita 
8 ran, délka zbraní 22 cm, váha 132 g. Baleno 
v krabici společně se střelnicí a dvěmi baleními 
gumových nábojů, které se dají používat 
opakovaně. 
Vhodné pro děti od 4 let.
Obj. č. 4415, cena: 900 Kč (800 Kč)

(450 Kč)
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29. Multitarget Set 
Dvě sportovní zbraně - bubínkový revolver ráže 38‘ se speciální černou matnou úpravou, střenka 
v imitaci dřeva s rýhováním. Kapacita 8 ran, délka zbraně 22 cm, váha 132 g. Sportovní osmiranná 
kulovnice s pažbou Monte Carlo, patent USA, s odlehčeným rámem, s pevnými mířidly, s nasouvacím 
puškohledem. Délka zbraně 73 cm, váha 366 g. V krabici 81x31 cm jsou uloženy dvoje gumové náboje 
a různé terče. Vhodné pro děti od 6 let, menší děti potřebují pomoci při natahování spouště. 

Obj. č. 4416, cena: 1.200 Kč (1.100 Kč)
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31. Target Game
Sportovní osmiranný bubínkový 
revolver, délka zbraně 28 cm, baleno 
se střelnicí a gumovými náboji 
k opakovanému použití.

Obj. č. 4433, cena: 400 Kč (350 Kč)

30. Bob Lawson
Sportovní pistole se speciální černou matnou 
úpravou, prstová střenka v imitaci dřeva. Kapacita 
zásobníku 5 ran, délka zbraně 32 cm. V balení 
s targetovými terčíky a gumovými náboji, které se 
dají používat opakovaně. 
Vhodné pro děti od 6 let.

Obj. č. 4425, cena: 500 Kč (450 Kč)
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32. Dynamic Gun – Deluxe 
Jednoranná soutěžní pistole typu „Beretta“ se zásobníkem na 3 gumové projektily.
Zbraň měří 24 cm, váží 246 g. Je vhodná pro děti od 5 let. LIMITOVANÁ SÉRIE.
Provedení: dřevěná rukojeť se zdobením, hlaveň pevný šedý plast, pevná mířidla. 
Zbraň je uložena v šedém pouzdře společně se 30 náboji. 

Obj. č. 4417, 

cena: 1.200 Kč (1.100 Kč)
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Obj. č. 4417, 

cena: 1.200 Kč (1.100 Kč)č



33. United Police Set
Policejní set s osmiranným bubínkovým revolverem, délka zbraně 
13,5 cm, se zdobeným pouzdrem na zbraň. Pro nejmenší děti. 
Kapsle přiloženy.

Obj. č. 4434, cena: 300 Kč (250 Kč)

34. U. N. Force Set
Malá sada obsahuje pistoli – délka 19,5 cm, 
opasek a pouzdro na zbraň. Pro děti od 
4 let. Náboje Supermatic 13 přiloženy.

Obj. č. 4436, cena: 350 Kč (300 Kč)

č (250 Kč)

35. Gamma Force Set
V policejní soupravě je kompletní výbava malého ochránce (odznak, puškohled, opasek, pouzdro 
na zbraň), dlouhá puška (délka 61,5 cm) i pistole (délka 17,5 cm) na 13 ran. Pro děti od 5 let. Náboje 
Supermatic 13 přiloženy.

Obj. č. 4435, cena: 800 Kč (700 Kč)

t
li – délka 19,5 cm, 
ň. Pro děti od 
3 přiloženy.

300 Kč)

5 an. Pro děti od 5

Kč)
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Revír

„Ahoj děti,
pojďte si hrát na 
myslivce!“

Nová původní myslivecká hra. Chcete přiblížit svým dětem práci myslivce a život zvěře v myslivecké honitbě? Zahraj-

te si s nimi veselou mysliveckou hru Revír. Hra vychází ze zkušeností každého myslivce, který se snaží svou péčí 

udržet ve své honitbě optimální počet zvěře. V naší nové hře hráči sestavují rodinky zvěře tak, aby jimi zaplnili svůj 

revír. Na jejich cestě revírem je ovšem čekají milá, ale i nepříjemná překvapení. Před ranami osudu, či neúspěchem, 

ochraňují hráče  pomocné karty veterináře, myslivce se psem, krmením nebo vzděláváním. Tak, jako je to v oprav-

dovém mysliveckém životě i při hře přeje štěstí připraveným. Hra je určena pro celou mysliveckou rodinu. Človíčci 

myslivci byli vyrobeni v chráněné dílně Gerlich Odry.

Obj. č. 4440, cena: 680 Kč / 600 Kč

36. TH 3 Laser Gun
V sadě najdete laserovou pistoli (30 cm) na deset ran, centrální laserový senzor, brýle a dvě
baterie AA. Veselá zábava pro celou rodinu.

Obj. č. 4437, cena: 800 Kč (700 Kč)

„Ahoj dě

Obj. č. 4437, cena: 800 Kč (700 Kč)

ěti,
si hrát na 
e!“

t ran, centrální laserový senzor, brýle a dvě
odinu.

ěti,
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Objednávky přijímáme 
• telefonicky či faxem na č. 00420 257 712 287
• e-mailem na diana@myslivci.cz
• v internetovém obchodě na  www.myslivci.cz
• na objednávkovém listě (součástí katalogu)
• písemně na adrese:
Rembrandt s.r.o., Všenorská 265, 252 29 Dobřichovice
Po předchozí telefonické domluvě si můžete veškerý sortiment ve skladu Rembrandt s.r.o. 
na výše uvedené adrese prohlédnout a osobně zakoupit.
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