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III. Medzinárodný festival sokoliarov v Abú Dabí – SAE 2014 
 
V dňoch 7. až 14. decembra 2014 usporiadal Sokoliarsky klub Spojených 

arabských emirátov – EMIRATES FALCONER‘S CLUB s Abu Dhabi 
Festivalovým výborom kultúrnych programov a dedičstva – ABU DHABI 
CULTURAL PROGRAMS AND HERITAGE FESTIVALS COMMITTEE  
v spolupráci s Medzinárodnou asociáciou pre sokoliarstvo a ochranu dravých 
vtákov – INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR FALCONRY AND 
CONSERVATION OF BIRDS OF PREY – IAF, III. Medzinárodný festival 
sokoliarov v Abu Dhabí v Spojených arabských emirátoch pod záštitou 
prezidenta SAE a vládca emirátu Abu Dhabi, Jeho Výsosť šejka Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan (http://en.wikipedia.org/wiki/Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan). 

 
Túto celosvetovú sokoliarsku akciu ďalej podporili: Abu Dhabi Tourism & Culture 

Authority, The Enviroment Agency, Abu Dhabi Falconers Club 2013, Al Ain Zoo, Al 
Forsan, International Sports Resort a mediálni partneri. 

Delegátmi Slovenského klubu sokoliarov boli Anton Moravčík, prezident; Tomáš 
Krivjanský, viceprezident; Martin Krankus, prekladateľ knihy FALCONRY Past and 
Present a tlmočník do angličtiny a Assaf Haitham, oficiálny zástupca klubu pre 
arabské štáty, ktorý sa zúčastnil na vlastné náklady. Delegátmi Slovenského klubu 
sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore (SKS pri SPK) boli MVDr. Ladislav 
Molnár, viceprezident a člen poradného výboru IAF-veterinár (http://www.iaf.org/); 
Ing. Ján Kebísek, člen; Ivan Mala, člen a víťaz súťaže fotografií; Ing. Ľubomír Málek, 
člen a víťaz súťaže kresieb. Samostatnú výpravu tvorili zástupcovia Základnej školy 
s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach – Slovak School 
of Falconry # FALCEDU v okrese Banská Štiavnica. Mgr. Pavel Michal, riaditeľ; Lucia 
Hudecová, žiačka 14 rokov a Dorota Osvaldová spolu s otcom, žiačka 7 rokov. 
Maroš Karabinoš – člen, ktorý už viac rokov pôsobí v írskom Dubline. Na festivale 
uvádzal prezentáciu školy v angličtine. Je to jediná základná škola na svete, kde sa 
predmet „Sokoliarstvo, poľovníctvo a lesníctvo“ vyučuje ako súčasť pravidelných 
školských osnov. Práve vzdelávanie detí k sokoliarstvu bolo na festivale predstavené 
v samostatnom stane, v ktorom mala expozíciu aj uvedená škola 
(http://www.zakladnaskola.com/?id). 

Zástupcovia Slovenska odlietali z rakúskeho Swechatu o 11,10 hod. Airbusom 
Industrie A320, ktorý mal prílet do Abu Dhabi o 19,50 hod. s časovým posunom 3 
hodiny. 

Na rozdiel oproti roku 2011 na II. festivale v Al Ain, nás autobusy čakajúce na 
letisku v Abu Dhabi neviezli do hotelov. Čakala nás cesta do púšte. Vyrazili sme 
niečo po 21 hodine. Po diaľnici E 11 sme šli viac ako dve hodiny. Po opustení 
diaľnice bola naším cieľom západná púštna oblasť Al Gharbia, Emirátu Abu Dhabi. 
Konkrétne púštny tábor – „Desert Camp“ so súradnicami 230 58´ na sever a 540 11´ 

na východ od mesta Abu Dhabi. V púšti pred táborom sme okolo polnoci absolvovali 
prezentáciu. Robil ju Jevgenij Schergalin, konzultant IWC, archivár Falconry Heritage 
Trust-UK (http://www.falconryheritage.org/viewItem.php), člen poradného výboru IAF 
pre verejné informácie a člen organizačného výboru festivalu. Každý dostal tašku 
s písomnými materiálmi o programe festivalu. Boli v anglickom, arabskom, čínskom, 
španielskom a ruskom jazyku. Sponzorovaní delegáti dostali modrú, a delegáti 
cestujúci na vlastné náklady, zelenú pásku, ktoré si upevnili na zápästie. Konečne 
okolo 01,30 hodine po polnoci sme dorazili do cieľa. V tme sme ho videli z autobusu 
už z veľkej vzdialenosti. Obrovský stanový tábor bol perfektne osvetlený. Postavený 
bol v dookola, široko – ďaleko sa rozprestierajúcej púšti. Mal kapacitu na ubytovanie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
http://www.iaf.org/
http://www.zakladnaskola.com/?id
http://www.falconryheritage.org/viewItem.php
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a stravovanie pre 1008 osôb, zložených zo zahraničných a domácich delegátov, 
sokoliarov s dravcami a obsluhujúceho personálu. Desert Camp si môžete pozrieť na 
videu (http://www.falconryfestival.com/). 

Desert Camp mal obdĺžnikový tvar s hlavným vstupom uprostred dlhšej, severnej 
strany. V jeho strede dominoval najvyšší a najväčší stan – „jedáleň“ so 100 veľkými 
okrúhlymi stolmi v niekoľkých radoch vedľa seba. Pri každom stole bolo po 10 
stoličiek. Všetky boli potiahnuté bielym textilom. Z každého rohu, popri stenách stanu 
smerom do jeho stredu, boli umiestnené švédske stoly s dobrotami o akých sa Vám 
môže len snívať. Dominovali arabské, ale aj európske a svetové jedlá. Mäsité, 
bezmäsité, ryby, morské plody, cestoviny, rôzne druhy pirohov, sladké, slané, 
omáčky, šaláty – majonézové, zeleninové, ovocné, zákusky pudingy a ovocie. No 
a samozrejme nealkoholické nápoje, vrátane čajov a kávy. Všetko to neustále 
dopĺňali nenápadní čašníci v čiernych oblekoch, prípadne len v nohaviciach s bielymi 
košeľami a motýlikom pod krkom. 

Na južnej strane „jedálne“ bol druhý, najväčší, konferenčný stan – „kino“. Mal šesť 
uzavretých kabín na tlmočenie, širokouhlé plátno na premietanie a takmer 250 
stoličiek uložených v radoch za sebou. Prebiehali tu prednášky a konferencie 
s premietaním filmov a videí. Podlahu tvorili perzské koberce. Pod nimi boli ešte 
obyčajné koberce. Tie boli prakticky v celom tábore. Na všetkých cestičkách pomedzi 
stany. Samozrejme aj k WC. Nanosený piesok z kobercov, viac krát denne zmetal, 
určený personál. 

Piesok bol tak jemný, že až do Desert Campu bola spevnená cesta pre autobusy 
a zásobovacie autá. Organizátori neodporúčali delegátom, ktorí prišli na vlastné 
náklady, aby sa na autách požičaných v Abu Dhabi, pustili mimo tábora hlbšie do 
púšte. Najviac po 500 metroch im hrozilo uviaznutie. A to nielen im, ale aj domácim 
záchranným vozidlám. Piesok však príjemne pôsobil na bosé nohy. Ráno chladil 
a cez deň a večer zase hrial chodidlá. Preto prevaha z nás chodila naboso alebo len 
v sandáloch. 

Po východnej a západnej strane „jedálne a kina“ boli v dvoch asymetricky 
rozmiestnených štvorcoch, postavené stany na ubytovanie. V každom štvorci 3 stany 
v 6 radoch t. j. 18 stanov. Štyri štvorce krát 18 = 72 stanov. Vo vnútri boli osvetlené 
dvomi lampami. Umiestnené boli na drevených koloch, ktoré podopierali stan. Na 
každom boli dve 2 zásuvky na nabíjanie mobilov a batérií. Pod nimi bola PVC 
stolička s operadlom. Po dlhšej strane stanu bolo sedem postelí s plachtou, 
podhlavníkom a paplónom. Oproti ním na druhej strane boli na hrubých matracoch 
veľké, spacie vaky. Podlahu pokrýval koberec. Vo vnútri, hneď pri vchode stála 
drevená, štvorposchodová skrinka. Mala štyri na kľúč zatváracie dvierka. Do nich 
sme odkladali cennejšie veci. Najmä fotografické kamery a fotoaparáty, ktoré boli 
jemným pieskom najviac ohrozené. V jednom stane mohli prenocovať 14-ti, krát 72 
stanov, dáva neuveriteľné číslo 1008 osôb. 

Napriek vysokým teplotám okolo 35 až 37 stupňov okolo obeda, bolo nadránom 
iba 5 až 7 stupňov Celzia. Viacerým to nevadilo a spali v spacích vakoch pod holým 
nebom v púšti. 

V juhozápadnom rohu tábora boli stany domácich sokoliarov a folklórnych 
tanečníkov. Postavené boli v tvare širokého „U“. Štyri v základnom rade. Dva po 
bokoch a veľký spoločenským stan v strede medzi nimi. 

Po bočných stranách každého štvorca zloženého z 18 ubytovacích stanov, boli 
vedľa seba v dvoch priestranných kontajneroch WC. Samostatné pre mužov a ženy. 
V každom po 10 so sprchami. Oproti ním 10 keramických umývadiel so zrkadlami. Aj 
tu určený personál počas celého dňa udržiaval čistotu. 

http://www.falconryfestival.com/
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Na východnej aj západnej strane „kina“ boli postavené dva veľké a vysoké stany 
pre dravce. So zreteľom na teplo boli na dlhších bočných stenách odvetrané 
sieťovinou. Tu odpočívali dravce na klátikových a oblúkových posedoch po cvičnom 
lietaní – útokoch na vábitko. Je to pár krídiel z koristi, ktoré sú upevnené na podložke 
z kože s dlhým remeňom. Koža je vyplnená pieskom. Remeň je uchytený na dlhej, 
ohybnej žrdi. Hovorí sa jej aj „bič“. Sokoliar točí vábitkom nad sebou a provokuje 
dravca k útokom. Je to veľké umenie. Sokoliar musí v poslednom zlomku sekundy 
uhnúť vábitkom tak, aby ho sokol nechytil do pazúrov. Podľa záujmu a vytrvalosti 
dravca, môže byť útočných náletov aj viac desiatok. Na vábitku je medzi krídlami 
dvomi remienkami uviazané mäso. Slúži ako návnada pred a zároveň odmena pre 
dravca po chytení vábitka. V arabských krajinách je najčastejšou korisťou sokola 
africký alebo ázijský púštny drop tzv. Hubári. Najčastejšou korisťou jastraba je púštny 
zajac, ktorý je takmer o polovicu menší od nášho zajaca poľného. Vyšším stupňom 
výcviku sokolov bolo prenasledovanie vábitka upevneného na šnúre za modelom 
motorového lietadielka, ktoré je ovládané elektronicky. Vrcholom letových ukážok 
sokolov však boli útoky na vábitko, uchytené na šnúre, upevnenej za vernou 
motorovou maketou púštneho dropa – Hubári. Človekom elektronicky ovládaný stroj, 
svojím pohybom veľmi hodnoverne napodobňuje let dropa v prírode pri unikaní pred 
dravcom. 

Južnú dlhšiu stenu tábora, pred stanmi pre dravce uzatvárali dva veľké, 
spoločenské stany. Boli postavené v tradičnom arabskom štýle s červenými 
kobercami na podlahe, červenými epedami a vankúšmi po celom obvode na sedenie 
a popíjanie čaju, kávy, ale aj jedenie na zemi. Od ostatných bielych stanov sa 
odlišovali aj čiernou farbou zvonku, a krásnymi červenými textíliami na vnútorných 
stenách. Pred nimi na južnej strane otvorenej do púšte boli kamenné ohniská, pri 
ktorých sa podávala káva a čaj. 

Tu prebiehali neformálne diskusie. Bol to doslova „Babylon národov a jazykov“. 
Tvorilo ho viac ako 800 sokoliarok a sokoliarov z 92 krajín sveta: Afganistan, 
Alžírsko, Argentína, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bahrajn, Bangladéš, 
Belgicko, Bielorusko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Brazília, Bulharsko, Česká 
republika, Čile, Čína, Dánsko, Egypt, Ekvádor, El Salvador, Estónsko, Filipíny, 
Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, India, Indonézia, Irán, Írska 
republika, Japonsko, Jordánsko, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Kanada, Katar, 
Kazachstan, Kolumbia, Kórea, Kuba, Kuvajt, Kirgizsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, 
Maďarsko, Malta, Maroko, Mexiko, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Nórsko, Nový 
Zéland, Pakistan, Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 
Rumunsko, Rusko, Saudská Arábia, Severné Írsko, Slovenska republika, Slovinsko, 
Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo – Veľká Británia, Spojené štáty 
americké, Srbsko a Čierna Hora, Škótsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Sýria, 
Taiwan, Taliansko, Tadžikistan, Thajsko, Tunis, Turecko, Turkmenistan, Ukrajina, 
Uruguaj, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Wales a Zimbabwe. 

V strede medzi dvoma tradičnými, spoločenskými stanmi, čiže priamo pred 
východom z „kina“, bola vytvorená spoločenská „aréna“. Boli to kóje postavené 
z drevených kolov s vonkajšími stenami a strechou z trstiny. V každej boli načerveno 
natreté lavice s operadlami a stolíky. Smerom do púšte bola aréna otvorená. Tu 
nastupovali sokoliari s dravcami na rukách. 

Tu tiež vystupovali domáci folklórni umelci – tanečníci s tenkými, dlhými paličkami 
za doprovodu malých bubnov. Držali ich v jednej ruke a druhou na ne udierali. 
Skupinu tvorilo asi 50 mužov vrátane detí. 
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Tu sa aj cvičili sokoly v útokoch na vábitko, ťahané motorovým modelom dropa – 
Hubári. Všetci ostatní mohli pohodlne, posediačky a chránení pred prudkým slnkom 
sledovať stále sa meniaci, ale o to zaujímavejší program. 

V pondelok doobeda – 8. 12. 2014, priviezol personál úplne nové, ešte v igelite 
zatavené sedacie súpravy. Tie potom vymenili v kójach, namiesto drevených lavíc v 
základnej časti „U“ arény. Poobede takmer 50 vybraných sokoliarok a sokoliarov 
z celého sveta s dravcom na ruke mali tú česť, pozdraviť sa a podať si ruku 
s korunným princom Abu Dhabi, Jeho Výsosťou Mohammed bin Zayed Al Nahyan. 
S každým z nich sa priateľsky porozprával. Potom nasledovali tradičné tance 
domorodcov, odetých celí v bielom. Nazvem ich „folklórne“ tance. 

Nakoniec prišiel zlatý klinec programu. Sokoliar vypustil sokola, ktorý veľkými 
oblúkmi neustále stúpal do výšky. Ďalší sokoliar odštartoval motorový model 
„púštneho dropa – Hubári“ so zaveseným vábitkom na lane, na ktoré začal sokol 
okamžite z výšky útočiť. Nastala poriadna vzdušná naháňačka, ktorú všetci sledovali 
so zatajeným dychom. Samotný princ vstal a podišiel niekoľko krokov dopredu, aby 
mohol lepšie sledovať útoky sokola. Domorodec majstrovským ovládaním makety 
unikajúceho dropa, pred niekoľkonásobnými útokmi sokola, držal všetkých 
prizerajúcich niekoľko minút v napätí. Pripravil nám pekný, vzrušujúci zážitok. 
Vrcholom majstrovstva však bolo, že dokázal maketu dropa nasmerovať pred arénu, 
kde sme všetci stáli a rukami si clonili oči proti slnku, pri sledovaní tohto veľkolepého 
divadla. Nakoniec urobil taký manéver, že sa sokolovi podarilo “uloviť“ dropa 
v priestore pred arénou, tesne pred nohami prizerajúcich sa sokoliarov. Potom 
sokoliar, ktorý vypúšťal sokola, ho prebral z „úlovku“ na rukavicu. Nasledoval 
oduševnený potlesk divákov. Potleskom nešetril ani samotný korunný princ. Na záver 
sa pristavil pri domácich ženách a dievčatách v pravom krídle arény. Tu nám 
zahalené v čiernych šatách so závojmi na tvári pripravovali na otvorených ohniskách 
alebo varičoch na plyn miestne špeciality. 

Potom vzácna návšteva, Jeho Výsosť Mohammed bin Zayed Al Nahyan, korunný 
princ SAE (https://www.cpc.gov.ae/en-us/thecrownprince/Pages/default.aspx) 
nastúpil do bielej Toyoty, ktorou sa odviezol za Desert Camp k pristavenému 
vrtuľníku, s ktorým odletel do Abu Dhabi. 

Večer pokračoval účasťou Jeho Excelencie Mohammed Ahmed Al Bowardi, 
výkonného riaditeľa Abu Dhabi Agentúry pre životné prostredie, podpredsedu 
Mohamed Bin Zayed Species Conservation fondu a Medzinárodného fondu pre 
ochranu dropov – Hubári (https://www.mubadala.com/en/who-we-are/board-of-
directors/mohammed-ahmed-al-bowardi; 
http://www.adioc.ae/the-conference/speakers/he-mohammed-al-bowardi.aspx). 

Na mojej webovej stránke vo fotogalérií 
(http://krivjansky.sk/index.php/fotogaleria/fotky-2011/sae-1112-al-ain-hotel-city-
season-hotel-rotana.html) si môžete pozrieť fotografie, z II. festivalu v roku 2011 v AL 
Ain, ale aj z tohto III. Festivalu v Abu Dhabi v roku 2014. Tu som HE Bowardimu 
venoval v roku 2011 moju prvú knihu o sokoliarstve v slovenčine. Druhú som mu 
venoval v Holandskom Valkenswaarde v roku 2013. Večer v Desert Campe som ho 
poprosil, či by nebol ochotný stať sa „krstným otcom“ mojej prvej knihy o sokoliarstve 
v angličtine – FALCONRY Past and Present. Vyjadril sa, že mu to bude cťou. Žiaľ 
mojím organizačným zlyhaním sa krst knihy neuskutočnil. Verím, že sa tak stane pri 
najbližšej príležitosti (http://eshop.krivjansky.sk/book.php?id=1). 

V Desert Campe sa mohli účastníci festivalu každý večer prihlásiť na druhý deň 
ráno alebo poobede na sokoliarske lovy v púšti. Nový poľovný revír bol asi 
sedemkrát väčší ako ten v roku 2011 pri meste Al Ain, ktorý mal rozlohu 21 km 
naprieč. To umožnilo trom alebo štyrom skupinám loviť naraz v rovnakom čase. 

https://www.cpc.gov.ae/en-us/thecrownprince/Pages/default.aspx
https://www.mubadala.com/en/who-we-are/board-of-directors/mohammed-ahmed-al-bowardi
https://www.mubadala.com/en/who-we-are/board-of-directors/mohammed-ahmed-al-bowardi
http://www.adioc.ae/the-conference/speakers/he-mohammed-al-bowardi.aspx
http://krivjansky.sk/index.php/fotogaleria/fotky-2011/sae-1112-al-ain-hotel-city-season-hotel-rotana.html
http://krivjansky.sk/index.php/fotogaleria/fotky-2011/sae-1112-al-ain-hotel-city-season-hotel-rotana.html
http://eshop.krivjansky.sk/book.php?id=1
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Takto si vyskúšalo oveľa viac ľudí lov tradičným spôsobom so sokolmi na ťavách 
a jastrabmi – harismi na koňoch. Skoro ráno, už od 6,00 hod., takmer do obeda, 
a každé poobedie od 14,00 hod. do večera sa v púšti lovili s dravcami dropy 
a zajace. 

Záujemcov o lov previezli autobusy z  Desert Campu do ďalšieho centra v púšti. 
Tu bolo ustajnené viac ako 60 tiav a 20 koní. Skupinu štyroch tiav uviazaných za 
sebou vždy viedol domorodec na pešo. Na prvej ťave sedel tiež domorodec so 
sokolom na ruke, chránenej „mangalou“. Je to válcovitý obal z textilu, ktorý namiesto 
koženej rukavice používanej v ostatnom svete, chráni ruku sokoliara pred ostrými 
pazúrikmi sokola. Za ním po jednom traja zahraniční účastníci na ťavách uviazaných 
za sebou. Tri až štyri takéto skupiny tvorili samostatný lovecký celok, ktorý lovil 
v púšti navzájom na dohľad. 

Sedenie na ťave nebolo jednoduché, pretože ťavy boli jednohrbé. Takže sme 
nemali oporu chrbta o druhý hrb ťavy. Naopak sedlo vytvorené z diek bolo posunuté 
úplne na zadok ťavy. Rozkročenie pri sedení bolo dosť náročné. Stabilitu v „sedle“ 
sme udržiavali pritláčaním stehien na telo ťavy. Viacerí s tým mali problémy. Vpredu 
na sedle bola väčšinou kovová konštrukcia, ktorej sme sa držali. To bol jediný pevný 
bod. Po dvoch až troch hodinách „jazdy“ po púšti sme mali krátku, 10-15 minútovou 
prestávku, kedy sme mali možnosť zostúpiť z tohto korábu púšte. Ťava si pred tým 
sadla na všetky štyri nohy, aby sme konečne my dočiahli nohami do piesku. Ten 
túžobne očakávaný okamih však viacerých prekvapil, pretože nohy chytajúce krč, 
ledva uniesli váhu tela. Poniektorí sa tak ocitli v neželanej polohe v piesku. Nie menej 
náročné to bolo aj pri nasadaní na ťavu a jej postavenie sa na všetky štyri. Najprv sa 
postavila na zadné nohy. Ak ste sa vtedy zlé držal a nedostatočne nahol dozadu 
hrozilo, že preletíte cez krk ťavy dopredu a skončíte o dva aj tri metre nižšie v piesku. 
Niektorým sa to aj podarilo. Hneď na to sa však ťava z pokľaku postavila aj na 
predné nohy. Ak ste sa rýchlo nenahol dopredu, tak znovu hrozil pád. Najmä pri zlom 
držaní sa rukami vpredu za konštrukciu sedla, ale aj opačným záklonom a 
predklonom celého tela. To však nebolo všetko. Takmer každý mal na krku 
fotoaparát, a niektorí ešte aj kameru. Tu vznikal problém, že pri knísavom pohybe 
ťavy mali tendenciu búchať vzájomne o seba. Jediná možnosť bola, že jeden prístroj 
musel byť vzadu na chrbte, aby ste dokázal jednou rukou ovládať druhý vpredu. 
Hrdinovia, ktorý to chceli robiť oboma rukami bez toho, aby sa jednou rukou držali 
vpredu za sedlo, väčšinou skončili v piesku. 

Pri týchto nevýhodách to malo jednu nespornú výhodu. Z tej výšky sme videli 
dostatočne ďaleko a snažili sa v piesku s pomiestne roztrúsenými trsmi čiastočne 
zelenajúcich sa, ale poväčšine vysýchajúcich kríkov, zbadať púštnych dropov Hubari. 
Takmer vždy to však prvý zaregistroval domorodec so sokolom na prvej ťave. 
Niekedy aj na vzdialenosť 300 až 500 metrov. Nato sa celá skupina začala 
približovať ku koristi. Na pokyn vedúceho sokoliara skupina zastala a on vypustil 
sokola. Po vyplašení dropa peším domorodcom sa sokol snažil dropa doletieť 
a uloviť. Sledovať tento rytiersky boj niekoľkonásobne menšieho dravca s veľkým 
vtákom, navyše vyzbrojeným dlhým, špicatým zobákom ako aj dlhými nohami bol 
nezabudnuteľným zážitkom. Som rád, že sa mi to podarilo nafotografovať. 

Tomuto všetkému však predchádzal „Program odchovu dropov – Hubári“. Začal sa 
v roku 1960. Po mnohých rokoch sa podarilo odchovať prvých 90 mláďat. 
V súčasnosti Medzinárodný fond pre ochranu dropov – Hubári 
(http://www.houbarafund.org/en/contents/home) vypúšťa každoročne 46 000 
ázijských (Chlamydotis macqueenii) a afrických (Chlamydotis undulata) dropov späť 
do ich prírodných biotopov v Spojených arabských emirátoch, Maroku a 
Kazachstane. Doteraz bolo vypustených viac ako 260 tisíc vtákov. 

http://www.houbarafund.org/en/contents/home
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Drvivá väčšina účastníkov festivalu sa zhodla v názore, že sokoliari sú v 
konečnom dôsledku „zodpovední“ za zachovanie dropov – Hubári, najmä 
prostredníctvom uvedeného medzinárodného fondu. 

Neďaleko Desert Campu boli vysadené aj „lesné“ plochy, ktoré tvorili nízke stromy 
a kríky. Tu sa lovili púštne zajace pochôdzkou na pešo alebo na koňoch s použitím 
našich jastrabov (Accipiter gentilis) a tzv. amerických jastrabov – Harris Hawk 
(Parabuteo unicinctus). Hovorí sa im aj tmavé jastraby. Hniezdia na kaktusoch 
v strednej Amerike. Oproti našim lovia v skupine. Útočia viacerí naraz na jednu 
korisť. Pritom sa navzájom nenapádajú, čo je veľká výhoda pri love. Ako lesník 
podotýkam, že „púštny les“ nemá nič spoločné s klasickým lesom inde vo svete 
(http://www.ead.ae/know-your-environment/forestry/). 

Tí, ktorí nemali záujem o lov alebo sa naň fyzicky necítili, ale aj tí po love, mali 
možnosť vypočuť si odborné prednášky, ktoré prebiehali v „kine“. Napríklad: Dr. 
Javier Ceballos zo Španielska – Sokoliarska etika. Haroon Latif z Pakistanu – Výcvik 
jastrabov v Pakistane. Dr. Nick Fox – Sokoliarstvo a využitie robotickej koristi. Maroš 
Karabinoš zo Slovenska/Írska – Vzdelávanie v sokoliarstve. Atef Jenhani z Tunisu – 
Sokoliarstvo v Tunise. Kent Carnie z USA – Vývoj severo-amerického sokoliarstva 
a jeho vplyv na celý svet. Prof. Sigrid Schwenk z Nemecka – Sokoliarska história. Dr. 
Ulambuyaryn Erdenebat z Mongolska – kniha o histórií sokoliarstva v Mongolsku, 
ktorú som si s ním zamenil za moju FALCONRY Past and Present. Noriko Otsuka 
z Japonska – Recenzia starovekých rukopisov o sokoliarstve v Japonsku. Dr. 
Alexander Sorokin z Ruska – Zachovanie sokola loveckého v Rusku. Raul Pacchiano 
z Mexika – Zachovanie dravcov v Mexiku. Pre rozsiahlosť tém ich nemôžem 
vymenoval všetky. 

Delegáti sa mohli ďalej zúčastniť praktických seminárov. Napríklad: Kamran Khan 
z Pakistanu – Budúcnosť sokoliarstva v Pakistane, Iráne, Indii a Afganistane. 
Huischeng Chen z Číny – Budúcnosť sokoliarstva v Číne a Taiwane. Bakyt 
Karnakbayev z Kazachstanu – Budúcnosť sokoliarstva v Ázií. Dr. Bohumil Straka 
z Českej republiky – Stretnutie Poradného výboru IAF. MVDr. Ladislav Molnár zo 
Slovenskej republiky – Manažment sokoliarskych vtákov a mnoho ďalších. 

Veľa času venovali delegáti aj tréningu letových ukážok s dravcami, ktoré boli 
prípravou pre vystupovanie v aréne na festivale národov v Al Forsan Sport Club 
v Abu Dhabí od štvrtka do soboty. 

Nezabudnuteľné boli večery so západom slnka nad púšťou a diskusie pri 
otvorených ohniskách so šálkou pravej arabskej kávy a čaju. 

Centrom tábora bol vstupný priestor do „jedálne“. Tu boli na paneloch informácie 
o dennom programe ako aj prihlasovanie sa na ďalší deň. Buď na už spomenuté 
praktické lovy do púšte alebo celodenné exkurzie autobusmi do Abu Dhabi. 

Delegáti zo Slovenska sa zúčastnili exkurzie do Veľkej mešity – Grand Mosque 
Jeho výsosti šejka Khalifa bin Zayed Al Nahyan, prezidenta SAE a vládcu Abu Dhabi; 
Sokoliarskej nemocnice – Abu Dhabi Falcon Hospital (ADFH) a absolvovali aj 
návštevu „Festivalu národného dedičstva“, ktorý sa konal v rámci osláv Štátneho 
sviatku – 43. výročia vzniku Spojených arabských emirátov. 

Podľa vyjadrenia Jeho Výsosti, šejka Zayed Bin Mansoor, ministra pre 
prezidentské záležitosti, predstavuje Veľká mešita veľkú citovú a morálnu hodnotu 
pre obyvateľov SAE a ich vedenie. Postavili ju v rokoch 1996 až 2007 na ploche viac 
ako 12 hektárov bez vonkajších parkových úprav a plôch na parkovanie aut. 
Vonkajšie opláštenie je z bieleho macedónskeho mramoru. Vnútorné plochy 
z talianskeho, indického a čínskeho mramoru. Pri piatkových modlitbách pojme naraz 
40 tisíc veriacich. Z toho hlavná modlitebňa viac ako 7 tisíc. Rozmery: dĺžka 420 m, 
šírka 290 m, výška domu 85 m. Mešita má 82 kupol, ktoré majú sedem rôznych 

http://www.ead.ae/know-your-environment/forestry/
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veľkosti. Ďalej štyri minarety o výške 107 m. Náklady na výstavbu boli 2 miliardy 
dirhamov (545 miliónov USD). Svetové prvenstvo má koberec v hlavnej modlitebni 
s rozlohou 5 627 m2 a hmotnosťou 35 ton (http://www.szgmc.ae/en/). 

Sokoliarska nemocnica – Abu Dhabi Falcon Hospital (ADFH) je hlavnou turistickou 
atrakciou SAE. Zriadila ju Agentúra pre životné prostredie Abu Dhabi dňa 3. 10. 1999 
(http://www.ead.ae/eng-faisal-ali-al-hammadi/). Počas svojej štrnásť ročnej existencie 
prijala viac ako 67 tisíc „pacientov“ – sokoly. Ročne prijíma okolo 9 tisíc sokolov 
v hodnote 1 milióna dolárov na vyšetrenie a liečbu. Od svojho vzniku je jednou z 
najviac renomovaných nemocníc pre sokoly v oblasti Perzského zálivu. Má aj svoje 
chovné centrum, ktoré pracuje na vrátení niektorých druhov sokolov späť do voľnej 
prírody. Podľa vyjadrenia riaditeľky nemocnice Dr. Margit Müller bolo doteraz 
vypustených späť do pôvodných biotopov v Pakistane, Iráne a Kazachstane viac ako 
1 300 sokolov (http://www.wam.ae/en/news/emirates/1395276605317.html). Táto 
najväčšia veterinárska nemocnica pre sokoly na svete je zároveň aj centrom 
sokoliarskej medicíny vo svete. Ako jediná má právo vydávať sokolie pasy. Jej širokú 
základňu klientov v SAE, dopĺňajú klienti zo v Saudskej Arábie, Kataru, Kuvajtu a 
Bahrajnu. 

Ako prvá verejná inštitúcia v Spojených arabských emirátoch poskytuje od roku 
2006 komplexné služby veterinárnej starostlivosti nielen pre sokoly, ale aj pre všetky 
druhy vtákov a hydiny (http://www.falconhospital.com/). 

Na „Festivale národného dedičstva“ v rámci osláv Štátneho sviatku – 43. výročia 
vzniku SAE nás organizátori veľmi milo prekvapili. Hneď po vystúpení z autobusu 
nás privítali a uviedli do areálu. Po skončení prehliadky pre nás zorganizovali 
spoločnú večeru. 

Dňa 2. 12. 1971 sa sedem emirátov zjednotilo pod jednou vlajkou a vytvorili 
Spojené arabské emiráty. Jednota siedmich emirátov je rozhodujúcim dôvodom 
vynikajúcich výsledkov, ktoré krajina dosiahla. „Duch únie bude žiť celé roky, preto je 
potrebné premýšľať nad minulosťou a nezabudnúť na ňu. Zároveň vzdať hold a úctu 
za múdrosť a prezieravosť veľkým otcom národa – šejkovi Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, šejkovi Rashid Bin Saeed Al Maktoum a ďalším členom Najvyššej rady ako 
aj súčasným vodcom, ktorí vybudovali štát na takých silných základoch“, povedal 
šejk Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, minister kultúry, mládeže a komunitného 
rozvoja 
(https://www.zawya.com/story/National_Day_celebrations_to_reflect_spirit_of_the_u
nion__Nahyan-GN_14062014_150633/). 

V stredu 10. 12. 2014 skoro ráno sme sa všetci delegáti presunuli autobusmi 
z Desert Campu na priestranné parkovisko pred športovým areálom Al Forsan Sport 
Resort v Abu Dhabi. Je to obrovská trávnatá plocha v tvare širokého obdĺžnika, ktorú 
po stranách lemovali veľké, zelené stromy s bohatými korunami. Netrúfam si 
odhadnúť jej rozmery, ale predstavu si môžete urobiť z už uvedeného videa). 

Hlavný vchod bol hneď vedľa parkoviska v jednom rohu obdĺžnika. Tvorili ho dva 
vysoké stĺpy, hore s premostením a uvítacími transparentmi. Vnútri po oboch 
stranách vchodu boli stany informátorov. Každé ráno nás vítali a večer vyprevádzali 
s neustálym úsmevom na tvári. Bez rozdielu, či to boli ženy alebo muži. Hneď po 
vstupe do areálu nás ohromil, na prvý pohľad nespočítateľný počet bielych stanov, 
hýriacich všetkými farbami vlajok zúčastnených štátov. Doslova stanové mestečko. 
Vstup doň lemovali uzavreté kóje – 10 vpravo a 9 vľavo. Predajcovia z celého sveta 
v nich ponúkali všetko, čo so sokoliarstvom súvisí. Za nimi boli po oboch stranách 
WC na hotelovej úrovni. Vľavo za kójami boli tri stany s občerstvením s PVC stolmi a 
stoličkami pre cca 300 ľudí. Uprostred predajných stánkov stál v tradičnom štýle 
postavený, priestorný stan domácich účastníkov zo SAE, bez bočných stien po 

http://www.szgmc.ae/en/
http://www.ead.ae/eng-faisal-ali-al-hammadi/
http://www.wam.ae/en/news/emirates/1395276605317.html
http://www.falconhospital.com/
https://www.zawya.com/story/National_Day_celebrations_to_reflect_spirit_of_the_union__Nahyan-GN_14062014_150633/
https://www.zawya.com/story/National_Day_celebrations_to_reflect_spirit_of_the_union__Nahyan-GN_14062014_150633/
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stranách. V ňom nás vítali domáci sokoliari so sokolmi na rukách alebo na posedoch. 
Celý tento vstupný priestor uzatvárali veľké, drevené prístrešky 6 x 4 m, navzájom 
pospájané po 8 v dvoch oblúkoch. Tvorili ich expozície zástupcov sokoliarskeho 
klubu SAE, klubu dedičstva SAE, sokoliarskej nemocnice SAE, fondu pre ochranu 
dropov – Hubári, Al Ain ZOO a Saluki centrum. Samostatný priestor bol aj pre 
tradičné podávanie arabskej kávy a fotografický automat. 

Prístrešky boli v strede predelené, aby sa mohlo plynulo prejsť do „Pavilónu 
arabských sokoliarov“. V skutočnosti otvorená plocha pre už známe folklórne tance 
domorodcov s paličkami a bubnami. Pri nej boli postavené dva veľké, tradičné stany. 
V nich boli umiestnené veľkorozmerné panely ďalších štyroch arabských krajín. 
Napravo od nich bol ešte menší, tradičný stan. Vľavo boli ďalšie dva malé, tradičné 
stany s tromi prístreškami, medzi nimi. 

Za Pavilónom arabských sokoliarov boli postavené ďalšie dva stany. Jeden slúžil 
ako „Dámsky parlament“ a druhý ako „Spoločenská miestnosť“. Za ním bolo ďalších 
päť stanov s občerstvením. Pri nich boli rozostavené PVC stoly so stoličkami pre cca 
500 ľudí. 

Stanové mestečko ďalej tvorili národné stany. Pred každým bol postavený vysoký 
panel s názvom a vlajkou štátu. Naviac, pred každým viala štátna zástava na vysokej 
žrdi. Spolu ich bolo 60. Z toho: 28 internacionálne, 2 severná a 2 východná Európa, 2 
Južná Afrika, 7 Južná Amerika, 3 východná Ázia, 5 tábor Spojeného kráľovstva – 
Veľkej Británie, 5 kočovných, mongolských stanov – jurty s okrúhlym pôdorysom 
o priemere 8 metrov, 2 pestrofarebné, severoamerické, indiánske stany – típí, 2 
škandinávske a baltické krajiny, 2 balkánske krajiny. 

Ďalej ho tvorilo 13 veľkých stanov „Medzinárodných iniciatív“, zameraných na 
exponáty: 1. Výstava psov, 2. Vzdelávanie sokoliarov, 3. IWC administratíva, 4. IAF 
výstava, 5. Sokoliari, 6. Obrazy a umenie, 7. Fotografie, 8. Dedičstvo, 9. Sokoliarsky 
archív Stredného východu, 10. Ochrana dravcov, 11. Ochrana koristi, 12. 
Rehabilitácia a 13. Umenie – Christian Alston. 

Medzi nimi boli umiestnené stoly so stoličkami na neformálne rozhovory, 
respektíve na pokračovanie „Babylonu národov a jazykov“. Napravo od nich, na 
kratšej strane obdĺžnika, bolo v dvoch stanoch situované „Medzinárodné výstavné 
centrum“. 

Celý komplex dopĺňali v ľavom rohu na spojnici s vchodom tri rodinné stany spolu 
s detskými atrakciami. 

Vedľa nich bol druhý komplex s občerstvením. Skladal sa tiež z troch stanov s 
PVC stolmi a stoličkami pre cca 300 ľudí. 

V náprotivnom rohu boli dva stany, ktoré slúžili ako modlitebné miestnosti. Za nimi 
bolo obrovské, verejné odpočívadlo. Bola to obrovská stanová strecha na šiestich 
drevených koloch bez bočných stien. Pod ňou odpočívali najmä návštevníci s deťmi 
na textilných sedačkách. Bolo to prakticky uhlopriečne, v náprotivnom rohu, oproti 
vchodu do areálu. Tu boli tiež umiestnené WC. 

Na náprotivnej, dlhšej strane obdĺžnika bola postavená hlavná tribúna. V strede 
s tromi veľkými, zakrytými stanmi pre VIP hostí a najvyšších predstaviteľov SAE. 
Vpravo od nej boli dva stany, ktoré slúžili VIP hosťom ako vstupná hala. Hneď vedľa 
nich vpravo boli tiež WC. 

Pred tribúnou bola hlavná aréna. V nej sa uskutočňoval každý deň (od stredy do 
soboty) hlavný program festivalu. Bol to trávnatý, provizórne ohradený priestor 
o veľkosti minimálne futbalového štadióna s prechodom vpravo k stanu s dravcami 
a zoradišťu sokoliarov. 

Oproti tribúne na druhej strane arény bol priestor pre divákov, ktorý uzatvárali 
národné stany, a už spomínané mongolské jurty. Na pravej strane arény bola 
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veľkoplošná obrazovka, na ktorej sa naživo v priamom prenose premietala činnosť 
v aréne. Umožnila tak sledovať program aj vzdialenejším divákom. Hneď vedľa 
obrazovky boli dva boxy komentátorov. Zo schodov jedného som denne fotografoval 
program v aréne. 

Po tribúne s hlavnou arénou, bol druhou dominantou stanového mestečka, 
obrovský a vysokánsky stan so sieťovinou odvetranými bočnými stenami pre dravce, 
sokoly, jastraby a orly. 

V protiľahlom rohu, uhlopriečne k hlavnému vchodu, bol východ z areálu. Po 
prechode dvojprúdovej, hlavnej cesty, ktorú lemovali pestrofarebné záhony kvetov, 
sme prišli k prírodnému amfiteátru. Bol to betónový kotol s kruhovými terasami, 
obklopený palmami. Vystúpaním po terasách amfiteátru sme sa dostali na plochu 
pred hotelom Al Forsan. V jeho vnútorných, ale najmä vonkajších priestoroch sa 
stravovali všetci delegáti zo stanového mestečka. Tu sa uskutočnila aj dvojdňová, 
plenárna konferencia IAF a počas troch dní tu prebiehali odborné prednášky. 

V stredu sa všetci národní delegáti, hneď po vystúpení z autobusov na parkovisku, 
rozišli do svojich národných stanov, ktoré vyzdobili a vybavili exponátmi pre 
návštevníkov. Ostatní sa rozišli do špeciálnych – pracovných stanov, v ktorých tiež 
inštalovali exponáty, dopravené organizátormi festivalu. 

Po zariadení stanov sa všetci premiestnili autobusmi na obed a ubytovanie v 
exkluzívnych hoteloch Alof Hotel, Centro Hotel Rotana a Premier Inn, ktoré boli 
vzdialené necelých 20 minút jazdy. 

Poobede nás organizátori previezli autobusmi do Sokoliarskeho klubu SAE – The 
Emirates Falconers´ Club (EFC) v Abu Dhabi (http://www.middle-east-
online.com/english/?id=53933). Klub zastupuje sokoliarov v Spojených arabských 
emirátoch. Založený bol v roku 2001. Jeho hlavnou náplňou je zachovanie tradícií 
sokoliarstva pre budúce generácie. Najmä prostredníctvom série vzdelávacích a 
ochranárskych iniciatív. Aktívne sa angažuje v medzinárodných otázkach, ktoré majú 
vplyv na sokoliarstvo. Je zapojený do projektov ochrany dropov – Hubári, 
prehodnotenia klasifikácie voľne žijúcich sokolov podľa dohovoru a programu OSN 
pre životné prostredie, a do ochrany sťahovavých druhov. Najviac sa však zasadzuje 
a podporuje medzinárodné snahy jednotlivých štátov sveta o zápis sokoliarstva do 
Reprezentatívneho svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva 
UNESCO. 

Podľa vyjadrenia Majid Al Mansouri, výkonného riaditeľa EFC, založenie klubu je 
v súlade s víziou šejka Zayed bin Sultan Al Nahyan a doplnenou víziou šejkom 
Hamdan bin Zayed Al Nahyan – prispievať k zachovaniu populácie sokolov vo svete. 
Okrem iného sa to deje aj tak, že sokoliari na Arabskom polostrove púšťajú po zimnej 
sezóne vycvičené sokoly na slobodu. Čiže na jar ich pustia a v jeseni ich znova 
chytajú. V zime ich potom používajú na lov. Takto sa to každoročne opakuje. 

Návštevou v sokoliarskom klube sme si znova pripomenuli priateľskú atmosféru 
z Desert Campu. Navyše umocnenú podávaním večere pod holým nebom 
a popíjaním čaju, či kávy. Na celej ploche klubu, nám ponúkali čaj usmievaví 
domorodci s kanvicou a pohárikmi v ruke. Pri otvorených ohniskách pod nočnou 
oblohou, zase ponúkali pravú arabskú kávu, po ktorej bol problém zaspať, ale aj po 
čaji. 

Čerstvé spomienky umocnili priateľské zvítania s domácimi sokoliarmi so sokolmi 
na rukách, chránených mangalou alebo odpočívajúcimi na posedoch, pred doteraz 
najväčším tradičným stanom, aký som mal možnosť vidieť. Spredu bol otvorený, bez 
steny. Hýril červeno-bielymi vzormi. Možno aj preto pôsobil tak mohutne. Mám pocit, 
že mu veľa nechýbalo do dĺžky 100 m. 

http://www.middle-east-online.com/english/?id=53933
http://www.middle-east-online.com/english/?id=53933
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Kyvadlová doprava autobusmi medzi hotelmi a stanovým mestečkom s arénou pre 
„Grand parádu“ bola až do ukončenia festivalu bez problémov. 

Vo štvrtok – 11. 12. 2014 pokračoval „Tretí medzinárodný festival sokoliarov“ 
už v stanovom mestečku a v aréne areálu Al Forsan Sport Resort. 

Za prítomnosti Jeho Výsosti šejka Mohammed bin Zayed Al Nahyan, korunného 
princa SAE, festival slávnostne otvoril Majid Al Mansouri, výkonný riaditeľ 
Sokoliarskeho klubu SAE. Zdôraznil, že sokoliarstvo je veľmi dôležité, pretože siaha 
do hlbín arabskej kultúry. Dokonca obraz sokola je aj v štátnom znaku SAE. 
Sokoliarstvo bolo v Arábii praktizované po tisícky rokov. Nie len ako nutnosť obživy, 
ale aj ako zdroj socializácie a vývoja krajiny. V súčasnosti sa stalo kultúrnym 
dedičstvom. Sokoliarsky festival reprezentuje toto kultúrne dedičstvo ako jednu z 
foriem jeho zachovania. Myšlienku festivalu odštartoval šejk Zayed v roku 1976. 
Oživla v roku 2011, keď bolo mesto Al Ain a sokoliarstvo v SAE zapísané na 
Reprezentatívny zoznam UNESCO pre nehmotné, kultúrne dedičstvo ľudstva, najmä 
vďaka multi-národnej iniciatíve vedenej SAE. „Stretnutie viac ako 800 ľudí z 92 krajín, 
je najväčším stretnutím sokoliarov vo svete. Plánujeme ho usporiadať každé tri roky," 
povedal Al Mansouri. 

Na festivale mal každý štát svoj vlastný národný stan s rozmermi 5 x 5 
metrov. Väčšie štáty alebo viac štátov spolu, napríklad „balkánske“ mali dva spojené 
stany, t. j. 5 x 10 metrov. V každom stane bola zavedená elektrina. K dispozícií bol 
videoprehrávač s veľkým televízorom – plazmou, veľké ventilátory na stojanoch a 
stoly so stoličkami. Organizátori podľa požiadaviek jednotlivých štátov vytlačili 
z vopred zaslaných podkladov, veľkorozmerné fotografie a transparenty, ktoré 
nainštalovali v stanoch pri ich stavbe. Ďalšie exponáty, banery, fotografie a rôzne 
sokoliarske pomôcky priniesli samotní delegáti. Tu sa snažil každý štát predstaviť 
veľa vecí o sokoliarstve a kultúre svojej krajiny. Drvivá väčšina delegátov si priniesla 
so sebou národné kroje. Takmer každý klub sa snažil rozlíšiť jednotným oblečením. 
Minimálne to boli rovnako sfarbené tričká so znakom alebo logom klubu. 

Súčasťou festivalu bola aj výstava fotografií, umeleckých diel, šperkov a 
kostýmov, ako aj prezentácia umenia pozvaných spevákov, tanečníkov, básnikov a 
spisovateľov špecializovaných na sokoliarstvo. 

Niektorým delegátom sa podarilo spojiť aj s veľvyslanectvami svojich štátov 
v SAE, ktoré im pomáhali pri národnej prezentácií na festivale a poskytovali 
všestrannú podporu a pomoc. Tu by som chcel vyzdvihnúť veľvyslanca Slovenskej 
republiky v Abu Dhabi p. Ing. Dušana Horniaka s manželkou Tatianou, ktorých 
organizátori oficiálne pozvali na otvorenie festivalu, kde zaujali čestné miesta na 
hlavnej tribúne. S poďakovaním kvitujem ich návštevu spolu s p. Ľubomírom 
Lúčanom, zástupcom veľvyslanca s rodinou v stane „Expozícia dedičstva – Heritage 
exhibit“, kde som bol organizátormi pracovne zadelený. Pracovali sme v týme 
sokoliarskeho dedičstva pod vedením Dávida Horobina spolu s jeho otcom Johnom 
Horobinom ako aj  Paulom Beecroftom z Anglicka a Petrom Deversom zo Spojených 
štátov amerických. Veľvyslanec so zástupcom spolu s rodinami tiež navštívili 
expozíciu Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických 
Baniach ako aj národný stan Slovenskej republiky. O to väčšia bola naša radosť, keď 
nás navštívili spolu s rodinnými príslušníkmi aj v ďalší deň. 

Počas troch dní, sokoliari z mnohých národov predvádzali svoje dravce a 
tréningové techniky v zriadenej aréne. Každé poobedie o 16,00 hodine sa konalo 
slávnostné, národné defilé – Grand paráda. Sokoliari zo všetkých zúčastnených 
krajín, pochodovali s dravcami na ruke popred hlavnú tribúnu. Po vzore olympijských 
hier bola väčšina delegácií oblečená v rovnošatách alebo v národných krojoch. 
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Každú výpravu viedol reprezentant príslušnej krajiny, ktorý niesol štátnu zástavu 
a ďalší tabuľku s názvom štátu. 

Sokoliarov z tribúny pozdravovali a odmeňovali potleskom, vrcholní predstavitelia 
SAE a zástupcovia usporiadajúcich organizácií. Taktiež veľvyslanci jednotlivých 
štátov a ďalší hostia, ktorých písomne pozval sám prezident SAE. 

Súbežne s festivalom prebiehala v konferenčných priestoroch hotela Al Forsan 
dvojdňová konferencia IAF, ktorej v prvý deň predsedal Jeho Excelencia Dr. Awad Ali 
Saleh zo SAE a druhý deň Dr. Andrew Dixon z Anglicka. 

Každý deň sa konali prednášky a semináre, na ktorých odborníci z celého sveta 
diskutovali na témy týkajúce sa ochrany dravých vtákov, zachovania ich 
prirodzeného prostredia (potenciálnej koristi), sokoliarskeho vzdelávania, veterinárnej 
starostlivosti, využitia psov pri sokoliarskom love, praktického sokoliarstva, 
rehabilitácie dravcov, vytvorenia svetového internetového fóra na podporu 
sokoliarstva, ako aj zachovania sokoliarstva ako kultúrneho nehmotného dedičstva 
ľudstva, zápisom sokoliarstva v ďalších štátoch sveta do zoznamu UNESCO. 

V prvý deň konferencie IAF oznámilo Nemecko, Taliansko, Pakistan a Kazachstan 
svoj zámer, pripojiť sa k SAE a ďalším 13 štátom, v ktorých je už sokoliarstvo 
zapísane na Reprezentatívny zoznam národného, kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Naopak, niektoré národy vyjadrili obavy, že sokoliarstvo v ich krajine umiera, pretože 
je lov s dravcami u nich zakázaný. "Lov je len časť sokoliarstva! Je tam oveľa viac, 
tradícií, ktoré sú naň naviazané. Nakoniec, sokoliarstvo je odkaz, kultúrny symbol, 
spôsob, ako učiť svoje deti o tomto dedičstve“, zdôraznil Jeho Excelencia Dr. Awad 
Ali Saleh, predseda akčného plánu UNESCO pre sokoliarstvo. Práve deti boli prvými 
návštevníkmi festivalu, ktorý bol otvorený štvrtok ráno v Al Forsan Sport Resort v 
Abu Dhabi. 

„Dvojdňový seminár, organizovaný Úradom pre cestovný ruch a kultúru Abu Dhabi 
(TCA) prinesie rozšírenie nádeje pre Nemecko, Taliansko, Pakistan a Kazachstan 
spoločne so Spojenými arabskými emirátmi, Kráľovstvom Saudskej Arábie, Kataru, 
Maroka, Sýrie, Belgicka, Rakúska, Maďarska, Francúzska, Českej republiky, 
Mongolska, Kórei a Španielska. Začlenenie týchto štyroch krajín je ďalším logickým 
krokom po pripojení Rakúska a Maďarska v roku 2012. Spoločný medzinárodný 
postup poskytuje záruky pre všetky krajiny, ktoré spĺňajú požiadavky na prihlásenie“, 
povedal Dr. Nasser Ali Al Humair, riaditeľ odboru TCA nehmotného kultúrneho 
dedičstva Abu Dhabi 
(http://www.uaeinteract.com/docs/Abu_Dhabi_to_host_UNESCO_state_parties_falco
nry_expansion_workshop/67108.htm). 

Festival končil v sobotu – 13. 12. 2014 v otvorenom prírodnom amfiteátri pred 
hotelom Al Forsan spoločenským večerom. Na terasách boli okolo stolov 
rozmiestnené tradičné arabské pohovky. Dole na ploche boli za stolmi s nerezovými 
nádobami pripravení čašníci, ktorí nám za doprovodu arabskej hudby, ponúkali jedlá, 
zákusky, ovocie a nápoje. Na záver vystúpila arabská hudobná skupina. Po tomto 
prekrásnom večeri, plným dojmov a nezabudnuteľných zážitkov sme si uvedomili, že 
festival skončil. Čakala nás už, iba cesta autobusmi do hotelov a pobaliť sa domov. 

Popri národných delegátoch sa na festivale zúčastnilo mnoho ďalších úradníkov 
sokoliarskych organizácií, odborníkov, výskumných pracovníkov, vystavovateľov, 
trénerov sokoliarstva, spisovateľov, umelcov, maliarov, sochárov, fotografov a 
novinárov špecializovaných sa na sokoliarstvo z celého sveta. 

„Prvý krát boli hosťami v Spojených arabských emirátoch delegáti v meste Al Ain v 
decembri 2011. Po druhý krát na tomto III. Medzinárodnom festivale sokoliarov v Abu 
Dhabi. Tentoraz však máme ešte viac účastníkov – viac ako 800 sokoliarov, z ešte 

http://www.uaeinteract.com/docs/Abu_Dhabi_to_host_UNESCO_state_parties_falconry_expansion_workshop/67108.htm
http://www.uaeinteract.com/docs/Abu_Dhabi_to_host_UNESCO_state_parties_falconry_expansion_workshop/67108.htm
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viac – 92 krajín sveta“, povedal Abdullah Butti Al-Qubaisi, riaditeľ projektov a riadenia 
kultúrnych programov a dedičstva festivalového výboru – Abu Dhabi. 

„Jedným z najdôležitejších aspektov festivalu v tomto roku je konferencia o 
sokoliarstve, kde bude asi 50 expertov diskutovať o všetkých otázkach týkajúcich sa 
sokoliarstva, vrátane akčných plánov UNESCO pre sokoliarstvo“, uzavrel Al-Qubaisi. 
(http://www.dayofdubai.com/news/hoods-luers-yurts-kalpaks-and-mighty-birds-800-
falconers-80-countries-arrive-abu-dhabis-al#sthash.wxPLyXqw.dpuf). 

Posledný večer pred zbalením využili, niektorí vykúpaním v kúpalisku na 20 
poschodí 25 poschodového hotela. Potom sme sa rozlúčili s priateľmi a v 
pripravených autobusoch premiestnili na letisko v Abu Dhabi. Zástupcovia Slovenska 
odlietali spoločne o 02,40 hod. v noci Airbusom Industrie A320, ktorý mal prílet do 
rakúskeho Swechatu o 09,05 hod. znova s časovým posunom 3 hodiny. Tu na nás 
čakali rodinní príslušníci, s ktorými sme sa dopravili domov. 

Som nesmierne šťastný, že vďaka mojím knihám o sokoliarstve som mal tú česť, 
už druhý krát sa zúčastniť tejto veľkolepej, celosvetovej oslavy sokoliarstva. V mene 
všetkých zúčastnených, úprimne ďakujem vrcholným predstaviteľom Spojených 
arabských emirátov, sponzorom a usporiadateľom, za uskutočnenie tohto 
nádherného, pre svetové sokoliarstvo veľmi prospešného festivalu. 

Poznámka autora. V prípade, ak sa Vám niektorý link nezobrazí priamo, tak si ho 
skopírujte do svojho prehliadača. 

 
Text a fotografie © Tomáš Krivjanský, http://krivjansky.sk/ 
Prekladateľky Bc. Zuzana Sroková a MSc. Tatiana Horniaková, Bratislava 
 
Bratislava 10. 11. 2016, Slovenská republika 
 
Všetky moje fotky z festivalu. 
Pozrite si priložené linky: 

http://krivjansky.sk/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/ 
 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141206_0_iff_uae_vienna-
schwechat-airport/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141207_1_desercamp-
dc_registration-before/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141207_2_dc_conference-on-
practical-falconry/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141207_3_dc_practical-falconry/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141207_4_dc_dinner-in-the-
restaurant-tent/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141208_5_dc_he-mohamed-al-
bowardi-and-evening-socials/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141208_1_dc_until-lunch/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141208_3_dc_hh-mohammed-
bin-zayed-al-nahyan-crown-prince-of-abu-dhabi/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141208_4_dc_sand-dune-
cinema/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141208_5_dc_he-mohamed-al-
bowardi-and-evening-socials/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141209_1_excursion_the-sheikh-
zayed-grand-mosque/ 

http://www.dayofdubai.com/news/hoods-luers-yurts-kalpaks-and-mighty-birds-800-falconers-80-countries-arrive-abu-dhabis-al#sthash.wxPLyXqw.dpuf
http://www.dayofdubai.com/news/hoods-luers-yurts-kalpaks-and-mighty-birds-800-falconers-80-countries-arrive-abu-dhabis-al#sthash.wxPLyXqw.dpuf
http://krivjansky.sk/
http://krivjansky.sk/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/
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http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141207_2_dc_conference-on-practical-falconry/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141207_2_dc_conference-on-practical-falconry/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141207_3_dc_practical-falconry/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141207_4_dc_dinner-in-the-restaurant-tent/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141207_4_dc_dinner-in-the-restaurant-tent/
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http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141208_5_dc_he-mohamed-al-bowardi-and-evening-socials/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141208_1_dc_until-lunch/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141208_3_dc_hh-mohammed-bin-zayed-al-nahyan-crown-prince-of-abu-dhabi/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141208_3_dc_hh-mohammed-bin-zayed-al-nahyan-crown-prince-of-abu-dhabi/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141208_4_dc_sand-dune-cinema/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141208_4_dc_sand-dune-cinema/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141208_5_dc_he-mohamed-al-bowardi-and-evening-socials/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141208_5_dc_he-mohamed-al-bowardi-and-evening-socials/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141209_1_excursion_the-sheikh-zayed-grand-mosque/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141209_1_excursion_the-sheikh-zayed-grand-mosque/
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http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141209_2_excursion_the-falcon-
hospital/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141209_3_excursion-to-the-
formula-premises-and-supermarket-rush-berlesque/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141209_4_excursion-and-guests-
43-spirit-of-the-union-uae/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141209_5_dc_final-night/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141210_1_departure-buses-of-
the-desert-camp-into-abu-dhabi-al-forsan/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141210_2_flying-events-and-
social-bbq-at-the-abu-dhabi-falconers-club/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141211_1_af_preparation-tent-
heritage-exhibit/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141211_3_af_participation-in-the-
uae-of-the-ambassador-of-the-slr-ing-dusan-horniak-with-wife/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141211_4_af_public-festival-
closes/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_1_af_representatives-
and-the-national-tents/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_3_af_mansouri_deputy-
ambassador-sr-lucan_saleh-in-a-tent-he/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_4_-af_international-
initiatives-exhibits/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_5_af_arena-events-
grand-parade/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_6_af_refreshment/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_6_af_refreshment/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_7_af_children-tents/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_8_af_restaurants-food-
of-participants/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_9_falconers-gala-dinner-
and-concert/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_10_af_public-festival-
closes/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_1_view-from-rooms-507-
hotel-centro-by-rotana/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_2_yet-look-into-the-tent/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_3_af_arena-events/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_4_af_restaurants-food-
of-participants/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_5_af_during-lunch-you-
had-fun-karts/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_6_af_exposure-of-abu-
dhabi-falcon-hospital/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_7_my-book-in-abu-
dhabi-bought-almost-all-the-world/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_8_af_tent-heritage-exibit/ 
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_9_in-the-centro-hotel-
before-heading-home/ 
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http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141210_1_departure-buses-of-the-desert-camp-into-abu-dhabi-al-forsan/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141210_1_departure-buses-of-the-desert-camp-into-abu-dhabi-al-forsan/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141210_2_flying-events-and-social-bbq-at-the-abu-dhabi-falconers-club/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141210_2_flying-events-and-social-bbq-at-the-abu-dhabi-falconers-club/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141211_1_af_preparation-tent-heritage-exhibit/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141211_1_af_preparation-tent-heritage-exhibit/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141211_3_af_participation-in-the-uae-of-the-ambassador-of-the-slr-ing-dusan-horniak-with-wife/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141211_3_af_participation-in-the-uae-of-the-ambassador-of-the-slr-ing-dusan-horniak-with-wife/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141211_4_af_public-festival-closes/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141211_4_af_public-festival-closes/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_1_af_representatives-and-the-national-tents/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_1_af_representatives-and-the-national-tents/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_3_af_mansouri_deputy-ambassador-sr-lucan_saleh-in-a-tent-he/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_3_af_mansouri_deputy-ambassador-sr-lucan_saleh-in-a-tent-he/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_4_-af_international-initiatives-exhibits/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_4_-af_international-initiatives-exhibits/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_5_af_arena-events-grand-parade/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_5_af_arena-events-grand-parade/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_6_af_refreshment/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_6_af_refreshment/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_7_af_children-tents/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_8_af_restaurants-food-of-participants/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_8_af_restaurants-food-of-participants/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_9_falconers-gala-dinner-and-concert/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_9_falconers-gala-dinner-and-concert/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_10_af_public-festival-closes/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141212_10_af_public-festival-closes/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_1_view-from-rooms-507-hotel-centro-by-rotana/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_1_view-from-rooms-507-hotel-centro-by-rotana/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_2_yet-look-into-the-tent/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_3_af_arena-events/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_4_af_restaurants-food-of-participants/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_4_af_restaurants-food-of-participants/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_5_af_during-lunch-you-had-fun-karts/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_5_af_during-lunch-you-had-fun-karts/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_6_af_exposure-of-abu-dhabi-falcon-hospital/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_6_af_exposure-of-abu-dhabi-falcon-hospital/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_7_my-book-in-abu-dhabi-bought-almost-all-the-world/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_7_my-book-in-abu-dhabi-bought-almost-all-the-world/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_8_af_tent-heritage-exibit/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_9_in-the-centro-hotel-before-heading-home/
http://www.krivjansky.sk/fotogaleria-2014/gallery/20141213_9_in-the-centro-hotel-before-heading-home/
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Jeho Výsosť Šejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan, korunný princ Spojených 

arabských emirátov, 
a vrcholní predstavitelia exekutívy SAE na otvorení festivalu
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