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Druhý diel "Sokoliarstva"
s podtitulom "Naše dravce a sovy"
má vdaka takmer tisícke nádherných
snímok charakter reprezentatívnej
fotografickej monografie. Ako
vyplývaz názvu, autor sa podrobne
venuje jednotlivým druhom dravcov
a sov. Po úvodných kapitolách,
zameraných na anatómiu, fyziológiu
a taxonómiu dravcov a sov, nasleduje
hlavná cast monografie - opis,
charakteristika, rozmnožovanie,
spôsob lovu, rozšírenie, odchov

a sokoliarske využitievšetkých dravcov a sov, ktoré sa na našom území co i len
sporadicky vyskytujú.Publikáciu uzatvára galéria slovenských sokoliarov a sokoliarok.

EPOS, 336 strán
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V stredoveku a ranom novoveku bol
lov neoddelitel'nou súcastou života

aristokratickej spolocnosti, no zverina
mala stabilné miesto aj na stoloch
meštanov a poddaných. Tí však nemohli
legálne pol'ovat, a tak radi a casto
pytliacili. Kedže zver sa považovala
za súcast pozemku, a teda vlastníctvo jeho majitel'a, pytliactvo sa
posudzovalo ako krádež. Pytliacilo sa v lesoch, na poliach, ale aj
v rybníkoch ci riekach. Kniha vznikla na základe výskumu trestnoprávnych
pramenov a prináša autentické pol'ovnícke i pytliacke príbehy. Jej
súcastou je niekol'ko pol'ovníckych poriadkov, ktoré boli základom
represívnych opatrení proti pytliakom.
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Havran, 240 strán, v ceštine

Tretie, aktualizované a doplnené vydanie
publikácie pre vyznávacov a priaznivcov
svätého Huberta. Jej autor Ing. Jifí Hanák, CSc.,
naslovovzatý odborník, v nej zhrnul všetky
informácie, ktoré by mal poznat nielen pol'ovník
z povolania, ale každý, kto sa chce pol'ovníctvu
venovat tak, ako sa patrí. Kniha sa zameriava na
konštrukciu a stavbu pol'ovných zbraní, na strelivo,
metodiku strel'by z brokovníc aj gul'ovníc. Ponúka
poznatky o balistike, praxi strel'by na rôznu zver,
o pol'ovníckej výbave a zásadách správania v lese.
Nechýba množstvo technických údajov, tabuliek,
grafov a inštruktážnych nákresov.

TeMi, 182 strán, v ceštine
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VLADIMíR
DOLEŽAL

v poradí
štvrté
vydanie
obl'úbenej
kuchárskej
knihyponúka
vyše 300
originálnych
receptov
na prípravu
zveriny a rýb.
Väcšinu
z nich autor
zozbieral od
pol'ovníkov
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a rybárov, no prináša aj recepty špecializovaných
reštaurácií. Knihaobsahuje farebnú prnohu
a ilustrácie.
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Dona, 196 strán, v ceštine
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Autor JifíKfivánekje dlhorocným
pracovníkom hospodárskej úpravy
lesa. Vo svojom rozprávaní cerpá
z bohatej pol'ovníckejpraxe, ktorú
získal ako lovec aj sprievodca.
Obycajné i neobycajné príbehy nás zavedú do vojenských
výcvikovýchpriestorov, ich zachovalej prírody a nekonecných
lesov. Udalosti a postavy sú autentické. Knihaprináša
ojedinelé svedectvo o územiach, na ktoré I'udskánoha casto
nevkrocila niekol'ko rokov, ako aj pohl'ad do zaujímavého
a pestrého života zveri i do vnútra I'udskejduše.

Rubico, 168 strán, v ceštine
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BRUNO HESPELER

Hlavnými témami tejto pol'ovníckej prírucky
sú správanie a potreby zveri. Odpovedá
tiež na otázky týkajúce sa vplyvu pocasia na
zver a bežnú pol'ovnícku prax. Neponúka
ešte viac "techniky", ale skôr viac citu pre
to, co môžete vonku nájst, vidiet a pocut.
Nechýba ani kapitola o pol'ovných psoch.

Praktická kniha sa týka množstva "obycajných" vecí, ktorých
význam casto podcenujeme alebo na ne zabúdame. Autor je
skúsený a milo skeptický praktik a jeho rady nám urcite dobre
poslúžia.

Grada, 200 strán, v ceštine
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