Myslivecké sdružení STOLEČEK Lipí, o.s., Lipí 14, Manětín, IČ 26625253
DORUČOVACÍ ADRESA: MVDr. Richard Bílý, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

tel: 377 333 822, fax: 377 333 829, e-mail: stolecek.lipi@email.cz

Poplatkové naháňky na zvěř černou a sika - 2013.
Termín akce: 15. a 16. 11. 2013 od 8 hod.
honitba Stoleček u Manětína 719 ha
uživatel honitby MS STOLEČEK Lipí, IČ 266 25 253
Sraz: Manětín, okres Plzeň-sever, v 8 hod. v Zámecké restauraci na náměstí v Manětíně
www.zamek-manetin.cz http://www.manetin-zameckarestaurace.ic.cz

Ráno příjezd, polévka, kontrola dokladů. Zahájení na zámku – odjezd cca 1 km do honitby
Zajistíme i Vaše ubytování v Loveckém klubu Hubert, Rabštejn nad Střelou 32, Manětín –
250,- Kč (11€) za noc, http://www.rabstejn32.wz.cz (cca 10 min. jízdy do honitby)
Org. zajištění: 4-5 lečí, po druhé leči společná svačina u lovecké chatky v honitbě
Lovit se bude zvěř černá - sele, lončák a všechny kusy do 70 kg,
sika - kolouch, laň

smluvní cena 2 600,- Kč za 1 štont ( 110 € )/den
ulovení trofejového jelena nebo kňoura za příplatek:
jelen sika osmerák + 10 000,- Kč (400 €)
jelen sika šesterák + 6 000,- Kč (250 €)
kňour nad 4 roky + 6 000,- Kč (250 €)
dospělá bachyně a jelen špičák se neloví ! Pokuta 5 000,- Kč (200 €)
počet střelců omezen, optimálně 25- 30
počet honců a závodčích 15 + 2
předpokládaný výřad cca 15 ks
ukončení a výřad v cca 17 hod. u lovecké chatky v honitbě – odjezd Zámecká restaurace
- zvěřinu možno odkoupit po výřadu : sika 70,- Kč/kg, černá 50,- Kč
- případné trofeje nutno předložit na výstavu ( min. foto )
- potřebné lovecké doklady nutno mít s sebou!
Závazné objednávky jednotlivců i skupin a bližší informace: stolecek.lipi@email.cz
Kontaktní osoby: David Šlesinger + 420 777 55 11 77 slesinger@rafia.cz
Richard Bílý
+420 606 90 09 39 richardbily@seznam.cz
Pojištění pro cizince: naše hromadná pojistná smlouva u České pojišťovny: 3 měsíce za 300,- Kč
nutno seznam lidí alespoň 5 dnů předem – jméno a příjmení, rodné číslo/datum narození, adresa
pobytu v EU a čísle loveckého lístku.
Lovecký lístek pro cizince: na 5 dní 50,- Kč
Na 30 dní 70,- Kč nebo celý rok – nutný již opis/výpis z rejstříku trestů v ČR
(k tomu je potřeba jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum a místo narození) !
Doložit: žádost, plnou moc, ofotit pas nebo OP, LL ze země pobytu, české pojištění nebo
evropské pojištění s tím, že musí být doložen úřední překlad zahraniční pojistné smlouvy.
Vyřízení 5 denní LL + pojištění na 5 dní zařídíme komplet za 20 €.
Lovu Zdar / Weidmannsheil!

