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SOKOLIARSKY babylon
Sokoliarsky klub Spojených arabských emirátov EFC 
usporiadal od 3. do 10. decembra 2017 v spolupráci 
s Medzinárodnou asociáciou pre sokoliarstvo 
a ochranu dravých vtákov IAF a univerzitou v Abu 
Dhabi 4. medzinárodný festival sokoliarov. 

BOLI SME NA 4. MEDZINÁRODNOM FESTIVALE SOKOLIAROV V ABU DHABI

Tomáš Krivjanský



NNa festivale sa zúčastnilo vyše 700 
sokoliarok a sokoliarov. Reprezentova-
li 110 klubov a sokoliarskych asociácií 
z 87 štátov s celkovým počtom 75-tisíc 
sokoliarov sveta. 

Mladí i starí
Medzi účastníkmi bolo aj 250 mladých 
sokoliarov, rozdelených na dve skupiny 
(5-15 a 16-25 rokov). Predstavitelia star-
šej generácie odovzdávali nastupujúcej 
generácií skúsenosti a priblížili im soko-
liarske dedičstvo. Medzinárodné úsilie 
o jeho zachovanie, ktoré bolo aj mottom 
festivalu, podčiarkla účasť 27 seniorov 
– priekopníkov súčasného svetového 
sokoliarstva. Oni všetci boli účastníkmi 
1. medzinárodného festivalu sokoliarov 
v roku 1976.
Za Slovenský klub sokoliarov (SKS) sa 
na festivale zúčastnil jeho prezident 
Anton Moravčík a ďalší piati členovia 
výpravy vrátane viceprezidenta klubu 
a zároveň autora tohto príspevku.
Samostatnú výpravu zo Slovenska tvo-
rila sokoliarska mládež pod vedením 
Mgr. Pavla Michala, riaditeľa Základ-
nej školy s Materskou školou M. Hella 
v Štiavnických Baniach, a tlmočníka 
Maroša Karabinoša. Dvanásť žiakov 
tejto unikátnej školy s výučbou sokoliar-
stva pútalo pozornosť účastníkov festi-
valu aj hrou na lesných rohoch, heligón-
kach a spevom.

Lov dropa
Festival bol rozdelený na dve časti 
a do dvoch miest. Od 4. do 6. decem-

bra prebiehal v pevnosti Telal Resort, 
Remah. Do pevnosti sa vchádzalo cez 
skenery pod dozorom polície, tak ako 
na letiskách. Na lov sa museli delegáti 
prihlásiť deň vopred. V spolupráci s do-
mácimi sokoliarmi sa lovili v púšti so so-
kolmi púštne dropy ázijské, a to na ťa-
vách, ale najmä na terénnych autách.

V štyridsiatich stánkoch a stanoch pre-
biehali čulé aktivity. Šili sa čiapočky, 
maľovalo sa na perie alebo sa diskuto-
valo pri pravej arabskej káve či čaji. Vy-
mieňali sa odznaky, vlajočky, darčeky, 
no predovšetkým praktické skúsenosti. 
Bol to doslova babylon národov a ja-
zykov. Na veľkoplošnej obrazovke pre-
mietali filmy. Aj nášho svetoznámeho 
„Sokoliara Tomáša“, v ktorom účinkuje 
6 sokolov Antona Moravčíka.

Aj pre verejnosť
V stredu 6. decembra večer sme sa pre-
miestnili autobusmi ďalej do púšte. Do-
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Na veľkoplošnej obrazovke 
premietali filmy. Aj nášho 
svetoznámeho „Sokoliara 
Tomáša“, v ktorom 
účinkuje 6 sokolov Antona 
Moravčíka.

babylon
Veteráni svetového sokoliarstva 
pred slávnostným ceremoniálom
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Zástupcov mladých 
slovenských sokoliarov prijal 
šejk Sultan Bin Tahnoon.

V emirátoch obdivujú 
sokoliarstvo aj mnohé ženy.

Plánik Telal Resortu, Remah

Sokol s uloveným 
púštnym dropom

Premietanie slovenského 
filmu Sokoliar Tomáš



máci jazdci na koňoch nám tam potom 
v plnom trysku predvádzali napichova-
nie malých terčíkov v piesku na kopije, 
arabskí sokoliari sa zasa prezentovali 
vyšším stupňom výcviku sokolov. Bolo 
to napríklad prenasledovanie vábidla 
upevneného na šnúre za modelom diaľ-
kovo ovládaného motorového lietadiel-
ka.
Vo štvrtok po raňajkách nás previezli 
do hotela Grand Millenium Al Wahda 
v Abu Dhabí. Po ubytovaní nás čakal 
ďalší presun autobusmi do Khalifa par-
ku. Tam sme najskôr pripravovali stany 
s expozíciami a potom sme sa rýchlo 
vrátili späť do hotela, aby sme sa pri-
pravili na spoločenskú udalosť v areáli 
hotela Ritz Carlton. Tu nás čakali sláv-
nostne prestreté stoly s vysvietenými 
priestormi a dvoma veľkoplošnými obra-
zovkami s pódiom uprostred. Pred ním 
už boli usadení vzácni hostia, „veteráni“ 
svetového sokoliarstva. Generálny ria-
diteľ EFC a predseda organizačného 
výboru festivalu Ali Al Mansouri otvoril 
druhú časť festivalu. Fantastickú scené-

riu podujatia dotvárala vysvietená Veľká 
mešita v pozadí. Potom na pódiu sláv-
nostne odovzdali ocenenia účastníkom 
1. festivalu v r. 1976.
V nasledujúcich dvoch dňoch bol Kha-
lifa park so 40 sokoliarskymi objektmi 
a stanmi otvorený pre verejnosť, no 
bezpečnostné opatrenia zostali za- 
chované.  V národných stanoch boli 
spolu tri kluby. Pred každým bol panel 
s názvami a zástavami umiestnených 
štátov. Slovenský klub sokoliarov mal 
samostatný stan č. 25 na čestnom 
mieste pred klimatizovaným VIP pavi-
lónom. 
Hneď ráno sme pokračovali v aranžo-
vaní fotografií a rozvinuli sme 6 prenos-
ných panelov pri stane. Po upozornení, 
že máme k dispozícii aj expozíciu v sta-
ne č. 19 sme tam premiestnili časť foto-
grafií a panely.

Sokoliarska diplomacia
S prípravou, ale aj počas festivalu nám 
veľmi pomohol Ing. Dušan Horniak, 
veľvyslanec SR v Abu Dhabi s man-
želkou Tatianou, ktorých sme mali česť 
privítať v stane SKS. Prekvapením pre 
návštevníkov bol slovenský ľudový kroj 
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pani Tatiany a dobové oblečenie našej 
výpravy z čias Márie Terézie, ktoré bolo 
šité v spolupráci s kostýmovým štúdiom 
Elijana.
Bolo nám veľkou cťou reprezentovať 
Slovensko, slovenské sokoliarstvo, 
naše medzinárodné aktivity, ako aj  
environmentálnu výchovu mládeže 
k sokoliarstvu. Dočkali sme sa sveto-
vého uznania aj od IAF, keď na plenár-
nom zasadnutí v jeseni 2017 v Kirgiz-
sku prijali Slovenský klub sokoliarov 
za člena.
So zreteľom na vysoký vek sa veteráni 
sokoliarstva zdržiavali v klimatizova-
nom VIP pavilóne, kde s nimi zotrvali 
v družnom posedení hodnostári SAE 
na čele so šejkom Khalif om Bin Zayed 
Al Nahyanom, ktorému podpredseda 
EFC Mohamed Al Bowardi a Ali Al 
Mansouri odovzdali dar – šejkovu za-
rámovanú fotografiu z jeho účasti na 1. 
festivale. Asistovali pri tom aj Ing. Du-
šan Horniak a Frits Kleyn z klubu soko-
liarov Holandska. Potom jeho výsosť, 
predseda EFC so synom pozdravili 
nastúpených sokoliarov s dravcami 
na rukách.

Cenná publicita
Oficiálnych predstaviteľov SAE privie-
dol medzi slovenských mládežníkov 
a do stanu SKS veľvyslanec D. Horniak. 
Plynulou arabčinou prezentoval šejkovi 
Al Nahyanovi aktivity nášho klubu. Ta-
kýmto nadštandardným predstavením 
pred najvyššími kruhmi SAE sme získali 
cennú publicitu a kontakty využiteľné pri 
ďalších projektoch. 

Osobitnú pozornosť venoval Zayed Al 
Nahyan emirátskym deťom so sokolmi 
zo sokoliarskeho krúžku EFC, každému 
z nich podal ruku.
Ali Al Mansouri vyjadril radosť z úspeš-
ného priebehu festivalu. Uviedol, že je 
to výsledok neutíchajúcej podpory jeho 
výsosti šejka Khalifa Bin Zayed Al Na-
hyan, prezidenta Spojených arabských 
emirátov a ďalších vysoký predstavite-
ľov Abu Dhabi i SAE.  Informoval, že 
festivaly sa od roku 2011 konajú každé 
tri roky, takže 5. medzinárodný festival 
sokoliarov sa uskutoční v roku 2020.
S našou výpravou sa na záver festiva-
lu prišli rozlúčiť Ali Al Mansouri i Adrian 
Lombard, prezident IAF. n
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Bola pre mňa veľká česť, že som moje 
publikácie SOKOLIARSTVO 1. diel História 
sokoliarstva, SOKOLIARSTVO 2. diel 
Naše dravce a sovy v slovenčine, a tiež 
FALCONRY Past and Present v angličtine 
mal možnosť prezentovať na dvoch 
festivaloch, a aj po tretíkrát sa zúčastniť 
festivalu. Moja úprimná vďaka patrí  
M. Al Bowardimu, A. Al Mansourimu,  
D. Horniakovi a A. Moravčíkovi za to, že tieto 
knihy pokrstili 26. 5. 2017 na Sokoliarskom 
dvore Astur na Hrade Červený Kameň. 
Na mojej webovej stránke si môžete pozrieť 
fotografie z 2. 3. aj 4. festivalu:  
www.krivjansky.sk/index.php/fotogaleria.html.

POĎAKOVANIE

Delegáti SKS s veľvyslancom D. Horniakom a jeho manželkou Tatianou pred stanom Slovenského klubu sokoliarov.

Dar šejkovi Al Nahyanovi 
odovzdávajú Al Bowardi 
a Al Mansouri.

Hodnostárov SAE priviedol 
k stanu slovenskej delegácie 
veľvyslanec D. Horniak.
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