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Takéletošnípocátekríjnabylv ma-
lebnémvýchodoceskémmestecku
Opocnenerozlucnespjats meziná-
rodnímsetkánímsokoiníku.Již po
jedenactyricátéseOpocnovednech
8. - 12.10.2008stalodruhýmdo-
movemnejenceskýmsokolníkum,
ale také jejich kolegumz Belgie,
Francie, Holandska,Chorvatska,
Madiuska,Nemecka,Polska,Ra-
kouska,Slovenska,SlovinskaaVel-
kéBritánie.

Opocenskémezinárodnísokol-
nickésetkáníjeprávempovažováno
za nejvetšína evropskémkontinen-
tu. Obdobnejako v predchozích
letechbyl zájemo úcasts dravci
tak velký, že prevyšovalmožnosti
poradatelu.Neúprosnýmlimitem
je totižpocetzapujcenýchhoniteb.
Letošníhosetkání se zúcastnilo
celkem121dravcu,z toho38 jes-
trábulesních,36sokolovitýchdrav-
eu,32orluskalních,1 oreljestrábí,
13 káníHarrisovýcha 1 krahujec,
kteríbyli rozdelenido desetilovec-
kýchskupin,prevážnepodiedruhu.
Stejnejakov predchozíchletechse
neúcastnilinejensokolnícisesvými
dravcii beznich,aletakénašipráte-
léa príznivcisokolnietvía myslivos-

..

ti,zkrátkavšichniti, jejichždušejsou
nespoutanéa svobodné-stejnejako
dravcía jejichžsrdcímje tolikblízké
ušlechtilémottosokoiníku:"Nelpví-
meprokorist,aleprovšeto krásné
pri lovu".

A takvšichni,kteríjsmedoOpo-
cnaprijelipronovézážitky,jsmese

ve ctvrtekprobudilido nádherného
slunecnéhorána,kteréjen podtrhlo
slavnostnínáladuprvníhodne so-
kolnickýchlovu.Stejnejakov pred-
chozíchletechse sokolnícis pocet-
nou diváckoukoronoukaždéráno
predodjezdemdo honitebscházejí
na slavnostnímnástupuna nádvo-
rí zámku.Prvníden se slavnostní-
ho zahájeníúcastnítakécelá rada
významnýchhostuz rad zástupcu
státní správy,samosprávy,mysli-
veckýchsdruženíadalšíchvýznam-
nýchpartnerskýchorganizací,bez
jejichžlaskavépomociaprispeníby
opocenskésetkánínebylotím,cím
je - nejvýznamnejšíakcísvéhodru-
huv Evrope.Poúvodníchprojevech
predsedyKlubusokolníkua pozva-
nýchhostuz rad zástupcusamo-
správy,státnísprávya samozrejme
našímaterskéorganizace- Cesko-
moravskémysliveckéjednotybylo
zahájeno41.mezinárodnísokolnic-
késetkáníaprvnídensokolnických
lovu. Deset loveckýchskupin se
spolus diváckoukoronourozjelodo
zapujcenýchhonitebmysliveckých
sdruženíLibrantice,Dobruška,Bre-
hy- Lohenice,Cernilov,Moravany,
Stežery,Kosicky,ChoustníkovoHra-
dište ,Jasennáa takédo bažantni-
ce v Mochove.Poprvnímloveckém
dnu bylo na vecernímvýraduna
nádvorízámkucelkem62kusuulo-
venézvere.

Druhýmloveckýmdnembyl pá-
tek, kdy pocasíjiž nebylotak prí-
vetivéjako prvníden.Poobvyklém
nástupunanádvorízámkusokolníci

meli možnostse svýmidravcilovit
v honitbáchmysliveckýchsdruže-
ní Bohuslavice,Belec, Bolehošt,
Byzhradec,Opocno - Prepychy,
Ocelice,KosteleckáLhota,Trnov,
JasennáaSmiriceadvesokolísku-
pinylovilyv bažantnicíchv Mocho-
ve a Cerníkovicích.Po vzájemné
dohode Mesta Hradec Králové,
Leteckýchslužeb HradecKrálové
a MSPileticetakéjednasokolnická
skupinanavštívilaprostoryletište.
Pres relativnemenšíprízenpoca-
sí IzetakédruhýdensokolnicKých
lovuvyhodnotitjakovelmiúspešný.
Sokolnícina vecernímspolecném
výraduvzdaliholdcelkem64kusum
ulovenézvere.

Poslednímdnem sokolnických
lovu byla sobota,kdy po ranním
nástupuse sokolnícispolus prihlí-
žejícíminerozjeliihnedza lovy do
honiteb,alenejprveprobehlyukázky
výcvikua létánísesoltolnickycvice-
nýmidravcina Vodetínskémkopci
poblížOpocna,pri nichždivácimeli
možnostshlédnoutnejencelouradu
dravcu,aletakéalesponna chvilku
sestátsokolníkemaokusittenpocit
néstdravcena pesti,nebotmnozí
sokolnícisvédravcenachvílizájem-
cumochotnezapujcili.Poukázkách,
kterése jakoi v predchozíchletech
setkalys pozitivnímohlasemprítom-
nýchdiváku,sokolníkycekaljiž lov
v honitbáchmysliveckýchsdružení
StarýPles,Horíneves,Predmerice,
Tutleky,Opocno- Prepychy,Olešni-
ceuRychnovanadKnežnou,Všesta-
ry,VysokánadLabema KrálovaCI



Lhota.1naposlednídensokolnických
lovubylaprosokolníkys jejichdrav-
ci zapujcenabažantnicev Mochove.
Taképoslednídensoko/nickýchlovu
bylprosokoiníkyapredevšímjejich
dravcevelmiúspešný,kdynatradic-
nímvecernímvýraduleželocelkem
63kusuulovenézvere.

Jak je patrnéz poctu ulovené
zvere,celkemse u/ovilo189kusu,

.Ietošnísetkáníbylopoloveckéstrán-
cevelmiúspešnéavšichniúcastníci
odjíždeliobohaceníokrásnézážitky
a nevšednípodívanouumocnenou
na zacátekríjna nezvykleteplým,
slunecným pocasím. Sokolnictví
však není jen o lovu.Dnešníso-
kolnícise rovnežintenzivnevenují
mnohadalšímcinnostem,napr.od-
chovumdravcu,kdyjen vletošním

...

roceodchovaliclenovéKlubusokol-
níkuna500mládatpredevšímsoko-
lu, rarohu,Drlua jestrábu,tedytech
druhU,kteréjsouzvláštechránený-
mi druhy.K jejichdalšímcinnostem
patrí také péce o handicapované
dravcea sovynalezenév prírode,
které se mnozísokolnícinezištne
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po létavenují.Prestobylodoplatné
legislativyod 1.10.tohotorokupro-
sazenoustanovení,kterézamezuje
tomu,abysokolnícidál tutocinnost
mohlivykonával.Presto,že sokol-
nícidisponujípotrebnoukvalifikací,
zkušenostmii možnostmi- je jimod
1.10.znemožnenoujímatse pora-
nenýchzvláštechránenýchdravcu
asovapecovatone.Pritomzvlášte
chráneníjsouažnavýjimkyvšichni
(to,ževysokýstupenochranyrady
druhUneodpovídájejich bežnému
výskytuponechmenyní stranou).
Soucasnetaké byla znemožnena
jakákolivindividuálnípéce,kteráje
u odborníkanepochybnevysoce
kvalitní.

Naopakv záchrannéstanici,kte-
rá má množstvíhandicapovaných
zvírat, není obecne individuá/ní
pécev takovékvalitea se stejný-
mi zanedbatelnýminákladyvubec
možná.Vždyfkaždý,kdopecujejen
o jednozranenézvíre,ví,kolikcasu
jehoošetrovánímdennestráví.Jak
by mohlvenovatstejnoupécitreba
desítkámpodobnýchprípadu.Pres-
to bezohleduna skutecnépotreby
poranenýchdravcua sov z pouhé
nenávistiksokolnictvía klidem,kte-
rí ho vykonávají,bylado legislativy



prosazenapovinnost neprodlene
predatporanenéhodravceci sovu
dozáchrannéstanice.

Celá vec má také ekonomické
pozadí,zatímcosokolník,kterýse
ujme jednoho, dvou poranených
dravcua poskytujejim maximáiní
individuálnípécizavlastnífinancní
prostredkyav prípadetrvaléhopo-
stiženídravceci sovui smysluplne
využije (napr.k chovu),záchran-
né stanicepro svojicinnostžádají
a potrebujínemalédotace,a to
nejen ze soukromýchzdroju,ale
takéz rozpoctuobcí,kraju,minis-
terstvaživotníhoprostredí,z penez
násvšech.A nelzezavíratocipred
tím, že hromadnápéce je vždy
jen tou pécí základní,nezbytnou
a nikdynemužedosáhnoutkvality
péceindividuální.Pozmenezáko-
naa uloženípovinnostiodevzdávat
všechnynalezenéhandicapované
zvláštechránenéživocichydo zá-
chrannýchstanicbudoupožadavky
stanicna jejich dotaceještevyšší
než doposud.Kamse vytratil ro-
zuma odpovednost,kamsevytra-
til zájem onechhandicapovaných
zvírat?V zájmukohoje legislativa
taktozneužívána?Jesmutné,když
o mnohémrozhodujíod stolulidé
zjevnevecí neznalía pod vlivem
své nenávistik cinnosti,jejíž as-
pektyv celé šíri odmítajíbrát na
vedomí.

S politovánímmusímkonstato-
vat, že v novelizacíchnekolikazá-
konu,kterése dotýkajísokolnictví
a cinnostís ním souvisejících,se
címdálcastejiobjevujíustanovení,
která cinnostsokolníkuvelmi vý-

razneomezujía hranicí.se snahou
o jeholikvidaci.Pokudse dorozho-
dovacíchprocesuv legislativene-
vrátízdravýrozum,mužesestát,že
lidstvodobudoucnabudeochuzeno
omnohétradicnícinnosti- sokolnic-
tvínevyjímaje.

Záverem nezbývá než srdec-
ne podekovatza pomoca aktivitu
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všem,kterísepodílelinaúspešném
poradateiství41. rocníkusokolnic-
kéhosetkánís mezinárodníúcastí
v Opocne,za vstrícnýprístuppak
sokolnícidekujízejménazástupcum
Ministerstvazemedelství,odboruži-
votníhoprostredíazemedelstvíKrá-
lovéhradeckéhoaPardubickéhokra-
je,MagistrátumestaHradceKrálové
aPardubic,mestskýchúraduv Opo-
cne,Dobrušce,Jaromeri,Náchode
aRychnovenadKnežnou,Krajských
veterinárníchsprávv HradciKrálové
a Pardubicích,veterinárníchinspek-
torátUv Rychnovenad Knežnou,
HradciKrálové,Náchodea Pardubi-
cícha Ústredníkomisenaochranu
zvíratprotitýrání.Podekovánípatrí
rovnežzástupcummysliveckérady
Ceskomoravskémysliveckéjednoty,
zástupcumOkresníchmysliveckých
spolkuv Náchode,Rychnovenad

Knežnou,HradciKrálovéa Pardubi-
cích, lesnickýchškol,paníKristine
Colloredo-MansfeldovéapanuJanu
KolowratuKrakowskémuvcetneje-
jich personálua v neposlednírade
takéNárodnímupamátkovémuústa-
vu a správeopocenskéhozámku.
Zásluhunatom,žese ohromnému
množstvíautpovšechnydnypoda-
filovcasdostatzOpocnadohoniteb
a zasezpetbezproblémua taképo
všechstránkáchbezúhonypreckat
parkovánímela skvelá organiza-
ce OddeleníPolicieCR v Opocne.
Zvláštní podekováníza podporu
apomocprizajištováníhonitebaor-
ganizacisetkánínáležíLesumCes-
kérepubliky,s.p.HradecKrálové.

Za ochotu pri umožnenílovu
v honitbách,beznichžbysokolnic-
késetkánínebylomožnousporádat,
pak sokolnícisrdecnedekujívšem

mysliveckýmsdruženíma honeb-
ním spolecenstvum,kterésokolní-
kumsvé honitbyposkytlya stejne
tak dekují majitelumzapujcených
bažantnic.V neposlednírade de-
kuji takévšem,ktefíse podílelina
organizacnímzajištenísokolnického
setkání- tedykolegumsokolníkum
a všem,kteríse jakýmkolivzpuso-
bem,zejménasvouosobníaktivní
pomocía ochotouzasloužilio zdár-
ný prubehakce.Pevneverím,že
presproblémyv legislativeanesná-
šenlivostksokolnictvía sokolníkum,
zvítézízdravýrozuma sokolnictví
nezanikneatradicesokolnictvía 10-
veckýchsetkánízustanezachována
i probudoucígenerace.
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