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D
ôstojný úvod stret-
nutia zabezpecila
vernisáž výstavy
k 40. výrociu založe-
nia Ceskosloven-

ského klubu sokoliarov pri
Ceskoslovenskom poIovníckom
zväze v Prahe, ktorej krédom bola
myšlienka: lINelovíme pre korist,
ale pre všetkoto krásne pri love.II
Po prehliadke výstavy v opocen-
skom Letohrádku prevzali v zá-
mockej obrazárni odznaky
a diplomy hostia, predstavitelia
štátnej správy a samosprávy, po-
lovníckych združení a dalších or-

ganizácií, ktoré sa významne
podielali na rozvoji sokoliarstva
pred štyridsiatimi rokmi v Cesko-
slovensku a v terajšej Ceskej re-
publike. Stretnutie pokracovalo
v PoIovníckom združení Doub-
rava sútažou v lietaní sokolov na
vábidlo zavesené na balónoch vo

výške asi 300 metrov nad zemou.
V tejto disciplíne, v ktorej sa orga-
nizujú aj majstrovstvá sveta, prete-
kali siedmi sokoliari. Zvítazil

Ing. Jaroslav Bárta so svojím jed-
norocným sokolím hybridom
v case 1 minúta a 29 sekúnd.

Vo štvrtok ráno sa v kaplnke
zámku uskutocnila trúbená Sväto-

hubertská omša, na ktorej sa zú-
castnili sokoliari spolu so svojimi
dravcami a cestní hostia, a na ná-

dvorí zámku zazneli zvuky lesníc
a lesných rohov. Kladrubské
žrebce v starodávnych záprahoch
priviezli významných hostí
priamo na nádvorie. Príchod so-
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Nechýbali sokoliari a sokoliarky na konoch.

koliarov a sokoliarok na konoch

spolu s historickým sprievodom
pripomenul, že sokoliarstvo zo-
hrávalo v stredovekej spolocnosti
velmi významnú úlohu.

Po slávnostnom otvorení

a príhovoroch, v réžii Ing. Petra
Zvolánka, predsedu Klubu sokol-
níku, nasledoval presun na soko-

liarske polovacky do revírov
v okruhu miest Opocno, Hradec
Králové a Pardubice. Sobota pat-
rila ukážkam výcviku dravcov,
ktoré predviedla skupina Zayfe-
rus z Lednice na Morave.

Pokracovalo sa sokoliarskymi
lovmi, ktoré ukoncil celkový
výrad. Dravce boli výborne pri-
pravené, revíry, dobre zazverené

a výsledkom bolo takmer 200
kusov ulovenej zveri. Bolo to
jedno z najväcších a najprestížnej-
ších stretnutí sokoliarovna svete,
ktoré sa poctom zúcastnených
a úlovkami stalo rekordným
v histórii sokoliarstva. Zo 115

dravcov mali najväcšie zastúpenie

orly, sokoly a jastraby. Slovenský
klub sokoliarov pri Slovenskom
poIovníckom zväze reprezento-
vali a boli vyznamenaní prvý
predseda sokoliarskeho klubu na

Slovensku Ing. Ivan Maroši a sú-
casný predseda klubu Anton Mo-
ravcík.

Ing. Jaroslav Bárta
vypúšt'a svojho

sokola na krúživý
výškový let.
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Dve podujatia,jedno poslanie
Na prelome novembra a decembra uspo-

riadalv košickomJumbo centreDom techniky
už 4. rocnfkmedzinárodnej výstavy Pofovmc-
tvo - Lesmctvo, ktorej odborným garantom je
Slovenský pofovmcky zväz, a 3. rocník Košic-
kej výstavy nožov a chladných zbram. Jej od-
borným garantom je Slovenské technické
múzeum v Košiciach.Generálnym mediálnym
partnerom oboch podujatf bol casopis Pofov-
mctvo a rybárstvo.

Na výstave Pofovmctvo - Lesmctvo sa zú-
castnilo 35 vystavovatelov. Oživemm bol od-
borný seminár, na ktorom odbornfci
z mnohých oblastf referovaUo zákone o lesoch
a jeho aplikácii v praxi, venovali sa ochrane
a prikrmovaniu zveri, doplnkovej výžive pre-
žúvavejzveriz pohladu biologickejochrany po-
rastov, dopadu migrácie jelenej zveri na jej
manažment, vyrušovaniu zveri antropickými'~
vplyvmi a napokon aj novými poznatkami ~
o vplyve výživy na produkciu násadových ~
vajec pri bažantoch. 1'-o

Na Košickejvýstave nožov a chladných zbraní 6
spolupracovali a odborne sa podielali aj Asociácia ~
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nožiarov Slovenska,Cassovia top knieves,Hut- So svojimi výrobkami sa na výstave zú-
nícka fakulta Technickejuniverzity v Košiciach castnilo 29 vystavovatelov.
a Slovenskétechnickémúzeum Košice. TOMÁšKRNJANSKÝ
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