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 2022



Kód: 601
Formát: 210 x 280 mm, 115 g/m2, křída lesklá
Lišta pro přítisk: 210 x 30 mm, z obou stran 
Rozsah: 60 stran
Vazba: kovová spirála Twin-wire
Balení do krabic: po 20 ks
Cena: 130 (115) Kč 

Rembrandt myslivecký kalendář
26. ročník oblíbeného týdenního mysliveckého kalendáře přináší  53 mimořádných  fotografií zvěře od 
domácích i zahraničních fotografů. V kalendáři najdete české kalendárium s jmennými svátky, východy 
a západy Slunce a Měsíce, označení jednotlivých fází Měsíce a doby lovu zvěře. Vazba kalendáře umožňuje 
jeho postavení na stůl i zavěšení na stěnu. Na spodní lištu zajišťujeme firemní přítisky.

prostor pro firemní přítisk

Kód: 606
Formát: 450 x 660 mm, 250 g křída matná, 
listy jsou vyseknuté na spodní straně  
do půlkruhu o průměru 450 mm
Rozsah: 14 listů
Vazba: kovová spirála Twin-wire
Balení do krabic: po 10 ks
Cena: 100 (80) Kč do vyprodání zásob 

Lovecké terče
Willi Herr

DOPRODEJ

Kalendáře pro rok 2022
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Lovecký kalendář
Marek Drha - Krásy Šumavy

V 17. ročníku Loveckého kalendáře vám představíme
fotografa a lesníka Marka Drhu. Jeho snímky nám dávají
nahlédnout do tajuplných zákoutí šumavské přírody a 
odkryjí fascinující svět divokých zvířat, hlavně jelení
zvěře. Kromě všech důležitých údajů pro myslivce 
obsahuje kalendář navíc podrobné tabulky s intenzitou 
nočního osvětlení krajiny Měsícem, dále také velké 
jmenné kalendárium s dobami východu a západu Slunce 
a Měsíce, podrobné doby lovu zvěře a dostatečné místo 
na poznámky.

Kód: 603
Formát: 330 x 480 mm, 200 g/m2, křída lesklá 
Lišta pro přítisk: 330 x 40 mm, z obou stran 
Rozsah: 14 stran

Vazba: kovová spirála Twin-wire
Balení do krabic: po 20 ks
Cena: 140 (125) Kč

prostor pro firemní přítisk
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Kalendáře pro rok 2022

Kód: 604
Formát: 340 x 480 mm, 
170 g/m2, křída matná
Lišta pro přítisk: 340 x 50 mm 
Rozsah: 13 listů
Vazba: kovová spirála Twin-wire
Balení do krabic: po 20 ks
Cena: 170 (150) Kč

prostor pro firemní přítisk

Myslivecký rok
Václav Nasvětil

22. ročník kalendáře Myslivecký rok přináší 
opět reprodukce obrazů přírody ve všech 
jejích ročních podobách od Václava Nasvětila. 
Velkou reprodukci obrazu s drobnou malbou 
zvěře doplňuje české kalendárium. Součástí 
kalendáře je přehled dob lovu zvěře na 
poslední straně.
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Slevy a přítisky na kalendáře 2022
Firmám, organizacím a obchodům nabízíme zajímavé množstevní 
slevy a přítisky na kalendáře

Kód Tituly 2022

Cena v Kč /ks
1 – 9

s DPH
bez DPH 

Cena v Kč /ks 
10 – 39

s DPH
bez DPH 

Cena v Kč /ks
40 – 139

s DPH
bez DPH 

Cena v Kč /ks
140 – 219

s DPH
bez DPH 

Cena v Kč 
od 220 ks 

s DPH
bez DPH

Cena za  
přítisk v Kč /ks 

s DPH
bez DPH 

601 Myslivecký kalendář 2022
130,00 123,00 115,00 106,00 99,00 5,00

107,44 101,65 95,04 87,60 81,82 4,13

603 Lovecký kalendář 2022
140,00 133,00 125,00 116,00 109,00 8,00

115,70 109,92 103,31 95,87 90,08 6,61

604 Myslivecký rok 2022
170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 5,00

140,50 132,23 123,97 115,70 107,43 4,13

606 Lovecké terče (Doprodej)
100,00 80,00 70,00 60,00 50,00

Individuální kalkulace*
82,64 66,11 57,85 49,59 41,32

* u uvedených titulů zajišťujeme přítisk po projednání požadavků a možností se zákazníkem

Množstevní slevy:
Slevy kalendářů se počítají celkovým součtem všech objednaných titulů.
Příklad: objednáte si 30 ks MK + 12 ks LK + 3 ks MR celkem tedy 45 ks kalendářů. Ceny jednotlivých titulů si 
vyhledáte ve 3. sloupci 40 – 139 ks. Při druhé a další pozdější objednávce již hlídáme vaše celkově odebrané 
množství a ceny kalendářů vám zachováme, případně se můžete přesunout i do lepšího cenového sloupce. Je však 
pro nás nemožné zpětně přeceňovat kalendáře již dříve od nás odebrané.

K objednávce kalendářů z vydavatelství Rembrandt nad 7000 Kč obdržíte krabici (10 ks) Loveckých terčů zdarma. 
Akce platí do konce roku 2021, nebo do vyprodání zásob.

Možnost firemního přítisku zdarma nebo se slevou:
Minimální počet kalendářů pro přítisk je 20 kusů. Při rychlém rozhodnutí do konce července 2021 nabízíme 
našim věrným zákazníkům (odběratelům, kteří v posledních třech letech u nás alespoň 2x realizovali objednávku 
na kalendáře) přítisk ZDARMA. Ostatním zákazníkům za poloviční cenu z ceny uvedené v tabulce. Po tomto 
termínu budeme účtovat věrným zákazníkům firemní přítisky za polovinu tabulkových cen a ostatním plnou. Novým 
zákazníkům účtujeme za vytvoření přítisku 200 Kč. Opravy již realizovaných přítisků provedeme zdarma. Dodání 
vlastních podkladů pro přítisk je nutné s námi konzultovat.

Distribuce a platební podmínky:
Kalendáře zasíláme na dobírku. Poštovné účtujeme 10 Kč balné a 95 – 150 Kč podle velikosti, váhy a volby 
dopravce. K zásilce na dobírku účtujeme 20 Kč. Při větším odběru kalendářů účtujeme individuálně dohodnutou 
cenu dopravy. Všechny kalendářové tituly jsou k dispozici od června 2021.

Další informace a podrobnosti vám rádi zodpovíme na:
Rembrandt s.r.o., Všenorská 265, 252 29 Dobřichovice, tel./fax č. 257 712 287, 
e-mail: diana@myslivci.cz

Myslivecký rok
Václav Nasvětil
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Pamětní dřevěné lovecké terče
Vydavatelství Rembrandt nabízí dřevěné lovecké terče. Ty se v dřívějších dobách s oblibou využívaly k mnoha 
slavnostním událostem. Připravili jsme pamětní, jubilejní a pasovací terče ve dvou velikostech a ve třech barevných 
provedeních. Velký terč o průměru 60 cm a velikosti obrazu 49 cm a menší o průměru 45 cm a velikosti obrazu 
34 cm. Terč je vyroben z masivního dřeva (lepené smrkové spárovky), vyztuženého na zadní straně dvěma žebry 
s dlabem pro zavěšení. Je kolorován lihovým mořidlem ve třech odstínech (dub světlý, kaštan tmavý, zeleň), tak 
aby zůstala viditelná struktura dřeva. Technologie tisku umožňuje na lovecký terč umístit (případně dopsat) text 
(jméno, datum, individuální text), případně vytvořit vlastní motiv. Terče lze využít jako ceny při soutěžích, trvalý 
dárek k životnímu jubileu, pro vzpomínku na důležitou událost, jako „pasovací list“ při ulovení významné trofejové 
zvěře, při přijímání mezi myslivce apod.

1802 1803

Lovu zdar k ulovení prvního s
rnc

e

Lo
vu

 zd
ar k

 ulovení prvního jelena
1801

Lo
vu

 zd
ar k

 ulovení prvního divočáka

18051804

Vá
že

né
mu m

ysliv
ci, členu cechu sv. Huberta

S přáním pevného zdraví, ostrého zraku, bystré m
ysli 

a p
řes

né
 m

uš
kyLovu zdar k ulovení prvního je

len
a

Pamětní dřevěné lovecké terče
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Průměr terče Cena terče v Kč vč. 21% DPH

Základní cena v Kč (ZC) 
bez úprav

Již navržený text doplněný 
dle přání zákazníka 
o jméno, případně číslici

40 cm 1500 1800

60 cm 1800 2100

termín dodání týden 2 týdny

 

Lovu zdar k ulovení prvního da
ňk

a

1808

Pasovací terče
Průměr terče 40 cm, cena: 1500 (1400) Kč
1801 Divočák
1802 Jelen
1803 Srnec
1808 Daněk

Pamětní terče
Průměr terče 60 cm, cena: 1800 (1700) Kč
1804 Jelen 
1805 K narozeninám
1806 Sv.Hubert
1807 Přijetí mezi myslivce

Průměr terče Cena terče v Kč vč. 21% DPH

Vlastní motiv nebo text

40 cm 2200

60 cm 2500

termín dodání 4 týdny

 

TERČE 1801–1808 TERČ 1809

1806

Svatý Huberte, patrone náš, orod
uj 

za
 ná

s

Na
 pa

mátk
u přijetí do cechu sv. Huberta

S přáním pevného zdraví, ostrého zraku, bystré m
ysli 

a p
řes

né
 m

uš
ky

1807

Te
xt 

dle p
řání zákazníka

Motiv můžete dodat 
sami, nebo si vybrat 

z naší nabídky 
reprodukcí.

1809

Volitelná barva rámu 
Zobrazené barvy rámu jsou pouze orientační, 
při objednávce si sami zvolte ze tří variant:  
H – hnědá, Z – zelená, O – okrová.

NOVINKA
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Dopisní papíry

730 732731 733

734 735
Dopisni papir.indd   4Dopisni papir.indd   4 31.05.16   17:1731.05.16   17:17 Dopisni papir.indd   3Dopisni papir.indd   3 31.05.16   17:1731.05.16   17:17

736 737
Dopisni papir.indd   1Dopisni papir.indd   1 31.05.16   17:1731.05.16   17:17 Dopisni papir.indd   2Dopisni papir.indd   2 31.05.16   17:1731.05.16   17:17

760 761 762 763

Formát: A4
Dárkové balení: po 25 ks
Cena: 70 (60) Kč

Ke každé sadě zaslané od června do prosince 2021 obdržíte 
zdarma velký Myslivecký betlém od vydavatelství Rembrandt.

Lze objednat také sadu 32 ks,
ve které jsou od každého motivu 2 ks.
764  Sada mix, cena: 90 (75) Kč

765 767766 768
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Pozvánky na lov

742 Na společný lov

741 Divočák se psem

P
ozv

án
ka

Vážený myslivecký příteli, 
dovolujeme si Vás 
pozvat na společný lov.

Pozvánka

P
ozv

án
ka

Vážený myslivecký příteli, 
dovolujeme si Vás 
pozvat na lov.

Pozvánka

P
ozv

án
ka

Vážený myslivecký příteli,  
dovolujeme si Vás  
pozvat na lov.

Pozvánka

P
ozv

án
ka

Vážený myslivecký příteli,  
dovolujeme si Vás  
pozvat na lov.

Pozvánka

729 Zajíc

728 Muflon

P
ozv

án
ka

Vážený myslivecký příteli,  
dovolujeme si Vás  
pozvat na lov.

Pozvánka

P
ozv

án
ka

Vážený myslivecký příteli,  
dovolujeme si Vás  
pozvat na lov.

Pozvánka

727 Daněk

726 Srnec

P
ozv

án
ka

Vážený myslivecký příteli,  
dovolujeme si Vás  
pozvat na

Pozvánka

P
ozv

án
ka

Vážený myslivecký příteli,  
dovolujeme si Vás  
pozvat na

Pozvánka

740 Na společný hon

739 Jelen sika

725 Kachny

724 Na drobnou

P
ozv

án
ka

Vážený myslivecký příteli,  
dovolujeme si Vás  
pozvat na lov.

Pozvánka

723 Divočáci

P
ozv

án
ka

Vážený myslivecký příteli,  
dovolujeme si Vás  
pozvat na lov.

Pozvánka

P
ozv

án
ka

Vážený myslivecký příteli,  
dovolujeme si Vás  
pozvat na lov.

Pozvánka

P
ozv

án
ka

Vážený myslivecký příteli,  
dovolujeme si Vás  
pozvat na lov.

Pozvánka

722 Jelen

Formát: 90 x 210 mm, cena: 5 (4) Kč
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Vážený myslivecký příteli, 

dovolujeme si Vás 

pozvat na akci.

M
yslivecké setkání

Pozvánka

Vážený m
yslivecký příteli, 

dovolujem
e si Vás 

pozvat na lov.

Zadáno pro myslivcePozvánka

Vážený m
yslivecký příteli, 

dovolujem
e si Vás 

pozvat na lov.

N
aháňka

Pozvánka

Pro myslivce

750 – Narození malého myslivce
751 – Myslivecké blahopřání
752 – Myslivecká svatba
753 – Vánoce v lese

751750 752

B
lah

op
řá

ní

Přátelé myslivci Vám přejí 
revír plný hojnosti 
a radosti na společné 
cestě životem

Z ilustrací Ondřeje Zahradníčka vydalo vydavatelství Rembrandt s.r.o., © 2010,
pro tisk připravilo grafi cké studio ZXU

www.myslivci.cz, tel. 257 712 287

B
lah

op
řá

ní

Přátelé zelené krve 
Vám srdečně přejí 
vše nejlepší

Z ilustrací Ondřeje Zahradníčka vydalo vydavatelství Rembrandt s.r.o., © 2010,
pro tisk připravilo grafi cké studio ZXU

www.myslivci.cz, tel. 257 712 287

M
ys

liv
eck

é V
án

oce

Krásný stromek, bílé Vánoce,
hodně dárků, sladké ovoce,
hojnost zvěře na poli i v lese,
ať nám celý rok štěstí nese.

Z ilustrací Ondřeje Zahradníčka vydalo vydavatelství Rembrandt s.r.o., © 2010,
pro tisk připravilo grafi cké studio ZXU

www.myslivci.cz, tel. 257 712 287

753

Myslivecké gratulace
Laminované, otevírací přání
složené na formát 11 x 21 cm,
dodáváme s obálkou
Cena balení: 18 (15) Kč

Odznak k poctě Josefa Selementa

756770

757769

755 – Naháňka
756 – Zadáno pro myslivce
757 – Myslivecká akce
769 – Vánoční přání
770 – PF – Plnou parou vpřed do nového roku

Pozvánky pro myslivce
Laminovaná karta s textem
Formát: 10 x 21 cm
Cena balení: 6 (5) Kč

k prodeji posledních 50 ks
Limitovaná série 300 ks. Každý odznak má jedinečné 
číslo a vlastní certifikát s originálním podpisem autora 
akademického sochaře Antonína Koláře. Odznaky 
byly vyraženy v dílně Romana Provazníka. Velikost 
pobronzovaného odznaku: 3,3 x 3 cm, 
(krabička: 7,3 x 5,3 cm)

Kód: 422 – cena: 400 (380) Kč

Šťastn
é V

ánoc
e

Vážený myslivecký příteli,

do příštího roku Ti přeji 

m
nožství zvěře v honitbě, zdraví 

celé rodině i loveckým
 psům

, 

m
noho osobních i pracovních 

úspěchů a přízeň Sv. Huberta na 

loveckých stezkách!

 

Plnou parou vpřed  

do nového roku!
P

F

Pour Féliciter

Myslivecké tiskopisy
Plány MYSL 001 - 008, povolenky k lovu, hlášení, štítky pod trofej, knihy evidence plomb, evidenční list 
loveckého psa objednávejte na přiloženém objednávkovém listě nebo na www.rembrandt-obchod.cz

755
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Reprodukce obrazů

5275

V katalogu najdete 130 motivů zvěře od pěti 
malířů. Další reprodukce s loveckými motivy 

najdete na www.rembrandt-obchod.cz

5273

Myslivecké 
obrazy

5274

Katalog mysliveckých obrazů
formát: A5, 40 stran

cena: ke zboží z katalogu na 
vyžádání zdarma.

Při objednávce samotného katalogu 
účtujeme poštovné ve výši 70 Kč.

Zvolte si velikost obrazu. 
Uvedené motivy nabízíme 
ve  velikostech 65x48 cm (a) 
nebo 40x30 cm (b)
 
Cena motivu lepeného na 
desce bez rámu 
a – 1.150 (1.000) Kč
b – 650 (550) Kč

Cena v holandském rámu
a – 2.350 (2.150) Kč
b – 1.550 (1.400) Kč

Cena v rámu kůrovec
a – 2.050 (1.850) Kč
b – 1.300 (1.150) Kč

Nové motivy od 
Václava Nasvětila:
5271 Růže
5272 Bažanti v letu
5273 Sojka při 
východu slunce
5274 Říčka Vydra
5275 Zátiší s bažantem 
a koroptvičkami

5271

5272

NOVINKA
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Dárky pro myslivce

• Obrazová kniha 300 x 230 mm
• 176 stran v pevné vazbě
• přes 200 reprodukcí obrazů

cena 430 Kč vč. DPH
Cena pro členy Klubu Galerie
Rembrandt 390 Kč vč. DPH
více na internetových
stránkách

VÁ C L AV  N A S V Ě T I L
N A  Š O U L A Č C E  S  P A L E T O U

P E T R  Š E P L A V Ý

Václav Nasvětil

Pro přátele přírody, milovníky výtvarného umění a příznivce tvorby Václava Nasvětila jsme vydali reprezentativní publi-
kaci s výběrem z jeho děl. V šestnácti kapitolách najdete nejen obrazy, ale také příběhy z jeho mysliveckého života, 
důležité okamžiky, které ovlivnily jeho tvorbu. Osobní pohled je doplněn barvitým popisem zobrazované zvěře a údaji 
doplňujícími téměř 50 let vývoje myslivosti, kterou Václav zažil. 

12 13

Srnčí zvěř se dokázala změnám přizpůsobit a zůstává v honitbách 
s drobnými výkyvy ve stále stejném počtu. Při setkání na nás hledí 
upřímným pohledem a možná se ptá, jestli se dokážeme do budoucna 
poučit.

Václav si oblíbil srnčí zvěř už od chlapeckých let. Když studoval na 
střední zemědělské a mechanizační škole v Roudnici nad Labem, chodil 
o prázdninách na brigádu do statku v Postoloprtech. Jezdil s kombajnem 
při žních a dvakrát se stal svědkem srnčí říje, která se odehrávala přímo 
před jeho očima. Srnčí se kombajnu nebálo, a když Václav kombajn zastavil 
a vypnul motor, mohl ze svého sedadla nekryté kabiny pozorovat srnčí 
námluvy z první řady hlediště přírodního divadla. Práce s kombajnem byla 
dobře placená brigáda. Vydělal si 4000 Kčs. To byl v té době ředitelský plat. 
Otec mu 2000 Kčs přidal a Václav si koupil první motocykl – vyřazeného 
policejního půllitra. 

Svého prvního srnce ulovil díky velkorysosti hospodáře v jejich 
sdružení. Alois Kříž byl hlavním kynologem na okrese Louny. On jej 
doprovodil a půjčil mu kulovnici, kterou Václav nemohl mít. Tu si koupil 
až po sametové revoluci, kdy získal zbrojní průkaz podle nových pravidel.

Na Václavových plátnech se srnčí zvěří najdeme nejčastěji tři 
témata – říji, srnu se srnčetem a portrét v kopřivách. Působivá srnčí říje 
v  detailu na pozadí obilného pole i ve volné krajině, kdy srnec honí srnu. 
Žluté, okrové až oranžové barvy letní říje září sluncem a připomínají nám 
atmosféru jednoho z nejhezčích období mysliveckého roku, kdy myslivci 
s vábničkami zkouší svůj um. 

Srna se srnčetem je pro Václava symbolem mateřství a zachování 
rodu. Opět v plenéru nebo v detailu u keře obsypaného květy. Právě letní 
čas srnčích námluv a kladení srnčat umožňuje Václavovi využívat při 
zpracování námětu pestrost polního kvítí a keřů, které maluje s velkou 
oblibou, láskou a zručností.

Portréty srnců v kopřivách jsou někdy z ánfasu a jindy zezadu 
s pootočením hlavy k divákovi. Kopřivy v popředí dodávají scénám 
hloubku, vytvářejí dojem detailu umístěného v reálném prostoru. Zároveň 
nám ukazují obyčejné a všudypřítomné kopřivy jako působivý dekorativní 
prvek v krajině.
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Jelen
Jelen je mystická zvěř. Jeho zpodobnění najdeme 

ve všech kulturách po celé zeměkouli od paleolitu až 
po současnost. Nejedna legenda o nalezení pramene, 
založení města či kláštera je spojena s lovem jelena. Jelen 
doprovázel řeckou Artemis i římskou Dianu. S křížem 
mezi parožím se zjevil sv. Eustachovi i Hubertovi. Sv. 
Jiljí je spojen s laní postřelenou šípem, která u něho našla 
ochranu. Dodnes se zachovala pranostika: O svatém Jiljí 
jdou jeleni k říji. 

Les se probouzí do zářijového rána. První 
mrazíky vykreslují na listech kapradí krajky a tráva 
se třpytí jinovatkou. Paprsky pronikají korunami lesů 
a proměňují jinovatku v rosu. Lesní palouky se halí do 
nadýchané peřiny mlžného oparu.  Ticho probouzejícího 
se dne prořízne mohutný hlas troubícího jelena. Hlavní 
jelen na říjišti dává najevo svým sokům, kdo je zde králem. 
Laně se v klidu pasou opodál, a když se nějaká zatoulá, 
přiběhne vladař říjiště a hned jí vrátí zpět k tlupě. Hlídá 
si své vyvolené a dává pozor na ministranty, kteří chtějí 
využít jeho nepozornosti a zapojit se aktivně do říje. 

Zkušení myslivci jelenáři v troubení jelena 
rozeznávají, co se právě na říjišti děje. Jak je jelen starý, 
silný a kde se nachází. Toužebný hlas mladého, středně 
starého i starého hledajícího jelena střídá hlas jelena u laní. 
Odpovídá na výzvy soků, odbíjí boční jeleny, krátkým 
staccatem sbíjí laně dohromady. A když na sebe narazí 
dva stejně silní jeleni, z nichž ani jeden nehodlá ustoupit, 
dojde k souboji. Hlas troubení je plný síly a odhodlání 
podstoupit zápas na život a na smrt. S hlavou sklopenou 
a s parohy zakleslými do sebe snaží se jeden druhého 
vytlačit a zahnat z říjiště. Poraženého soupeře vyprovází 
vítězný ryk vladaře. Po chvílích zápasů a pokládání laní 
přichází odpočinek. Tiché mrmlání a broukání dává tušit, 
že se nedaleko v kališti chladí odpočívající jelen. 

Znalostí hlasových projevů jelena využívají 
myslivci při vábení. Dokonce v této dovednosti soutěží 
a ti nejlepší se mohou utkat na Mistrovství Evropy ve 
vábení jelenů, kterého se účastní nejlepší vábiči ze 14 
států střední Evropy. Naši vábiči získali několikrát první 
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Kytice ve svých zátiších vkládá Václav do různých 
keramických nebo porcelánových džbánků, oprýskaných 
konvic, váz z litého skla. Někdy poslouží hmoždíř 
nebo plechovka. Použité nádoby dodávají jeho zátiším 
punc prosté přirozenosti a vesnické idyly. Přesto působí 
vznešeně a hlavně vesele. S obrazem květinového zátiší 
od Václava si domů přinesete pohled na pestrou kytici 
s pozitivní energií, která rozzáří pokoj, domácnost i mysl.

Také v ilustracích využívá květiny ve spojení 
s motýly, čmeláky a ptáky. Babočky kopřivové se vyhřívají 
na kopretinách, i když mlsným sosáčkem nasávají nejraději 
nektar pupavy obecné, čertkuse lučního nebo chrastavce 
rolního.

148

Jeřabiny, jablka, ptačí zob, jalovec a další 
bobuloviny s oblibou vyhledávají kvíčaly již od 
podzimu a v zimním období. Přelétávají z místa na 
místo v početných hejnech a při tahu vytvářejí až 
několikasetčlenné houfy. Jestliže si za cíl své hostiny 
vyberou vinici, tak je na pohromu pro vinaře zaděláno 
během krátké chvíle. Dříve byly odchytávány na lep 
nebo loveny. Jejich zvěřina byla považována za delikatesu 
i proto, že díky požívání jalovcových bobulí má kořeněnou 
chuť. Nadívané kvíčaly byly ozdobou nejedné slavnostní 
hostiny na panských dvorech.

149

Vlčnovjan a Vlčnovjanka se skleničků.
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Nejmladší Sůkal z Nového Poddvorova a Kyjovjanka.
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Kód: 423

NOVINKA
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Obrazy Jaroslav Prouza
výpravná publikace v dár-
kové krabičce

Hrneček Červenka  
Kód: 413
Cena: 190 (180) Kč

Dekorační dečka s výšivkou
Kód: 915

Velikost: 45 x 31 cm 
Cena: 250 (240) Kč

Tácek Červenka
Velikost: 18 x14 cm  
Kód: 414
Cena: 105 (95) Kč

Obličejová maska
(2 velikosti)
Cena: 245 (235) Kč

4211/V Na čekané – velká sv.zel.
4211/M Na čekané – malá tm.zel.
4212/V Jsem z toho jelen– velká sv.zel.
4212/M Jsem z toho jelen – malá tm.zel.

Podložky Červenka (6 ks)  
Kód: 989
Cena: 290 (280) Kč

Myslivecká a vánoční hudba
710 CD Veselá koleda  150 (140) Kč
712 CD A máme tu svátky 150 (140) Kč
424 CD Fum, Fum ... koledy letem světem 190 (180) Kč
744 CD Myslivecká jízda 150 (140) Kč

Kód: 721
Cena: 490 (450) Kč

712

744

424

710
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Plyšové hračky. Vyrobeno ze zdravotně nezávadných materiálů, lze prát ručně, teplota vody do 30 °C.

Kód Název Cena v Kč 

412/m Kačer s hlasem 220 (200)

9498 Teriér s vodítkem 380 (360)

9493/m Koloušek malý 280 (260)

9470 Kmotra liška 340 (320)

9497 Jezevčík sedící drsnosrstý 400 (380)

9501/v Kamzík velký 360 (340)

9489 Fretka 360 (340)

9471/m Jezevec malý 220 (200)

9472/m Ohař štěně 250 (230)

9477/v Divočák velký 320 (300)

9477/s Divočák střední 300 (280)

9497

9472/m

9489

9493/m 9471/m

9477/v/s

9470

9501/v

412/m

9498

Dárky malé myslivce
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Kovové stavebnice pro 
malé konstruktéry
404   Traktor s přívěsem 360 (340) Kč
405   Vrtulník 290 (280) Kč
406   Sklápěčka 360 (340) Kč
408   Multitraktor 330 (320) Kč
409   Džíp 220 (210) Kč

CD
702   Tuláček liška 190 (180) Kč
711   Všechno je to boží dárek 150 (140) Kč
411   Mamince (J.Seifert) 190 (180) Kč

4402

4420

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

Kód: 4432
Cena: 450 (400) Kč

Dalekohled Axel II
Kód: 975
Cena: 560 (540) Kč

Kapslíkové a gumové náboje  
do dětských zbranízev

4402 Montecarlo – 40 kapslí 60 (55) Kč
4404 Olympic Rifle – 40 nábojů 60 (55) Kč
4420 Super – disc 8 – 160 kapslí 40 (35) Kč
4421 Super – disc 12 – 144 kapslí 40 (35) Kč
4422 Supermatic 13 – 104 kapslí 40 (35) Kč

4422

4421
4404

15



Více informací a větší výběr najdete na www.rembrandt-obchod.cz. Zelené ceny v závorkách platí pro členy klubu 
Galerie Rembrandt. Objednávky přijímáme na adrese: Rembrandt s.r.o., Všenorská 265, 252 29 Dobřichovice nebo 
na čísle 257 712 287, zasílat můžete i na  e-mail: objednavky@myslivci.cz.

Hájovna
V této hře se děti přenesou na hájovnu u lesa, kde 
žije myslivec se svou rodinou. Jako na každé správné 
hájovně mají doma na dvoře psy, kočku, kozu, 
koně, husy a také kohouta se slepicemi. A právě 
slepice lákají lišky z nedalekého lesa za potokem. 
Dvůr hájovny a její obyvatele hlídá pes s myslivcem 
a na hejno slepic dává pozor kohout. Jsou tu i další 
užiteční pomocníci. Lišky se vydávají na lup…, ale 
není to jednoduché. Vítězem hry se stává hráč, jehož 
liška nanosí do nory nejvíce slepic. Hra obsahuje 
hrací plán, karty, žetony s motivem slepic, 4 dřevěné 
lišky a hrací kostku. Celá je uložená v praktickém 
cestovním tubusu.
 
Kód: 4441
Cena: 580 (500) Kč

Revír
Veselá hra pro děti, které se zajímají o práci myslivce 
a o život zvěře v revíru. Hra vychází ze zkušeností 
každého myslivce, který se snaží svou péčí udržet 
ve své honitbě optimální počet zvěře. Hráče čekají 
na jejich cestě revírem milá překvapení i překážky. 
Před ranami osudu, či neúspěchem ochraňují 
hráče pomocné karty veterináře, myslivce se psem, 
krmením nebo vzděláním. Tak jako v opravdovém 
životě přeje štěstí připraveným. Jen těm se podaří 
sestavit rodinky zvěře a zaplnit jimi svůj revír. Hra 
obsahuje hrací plán, točnu, karty zvěře, pomocné 
karty, dřevěné figurky a hrací kostky. Hra je uložená 
v pevné krabici.

Kód: 4440
Cena: 680 (600) Kč

Pexetrio
Rodiny živočichů

V tripexesu najdete příbuzné rodiny 
živočichů náležejících do jedné 
čeledi. Mají mnoho společných 
vlastností, i když někdy jsou navzájem 
velmi rozdílní.

Kód: 4443 
Cena: 30 (25) Kč

Hry pro celou rodinu

NOVÉ FIGURKY

Pexetrio
Na šoulačce za zvěří

Kdo pozná a poskládá nejvíce sad tří 
obrázků ze života zvěře, ten vyhrává. 
Výukové pexeso pro malé myslivce.

Kód: 4442 
Cena: 30 (25) Kč
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