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Polemický názor na vekové triedy

Raticová zver
na muške

Ako si
divinu
ošetríme...
...takú ju budeme mať

Tisíc
malých
zrkadiel
Podustva
je ryba pre
športovcov

Rybačka
na dierkach

S českými rybármi sme lovili z ľadu

Cena 1,49 € (45 Sk)



Spací vak Navajo Extréme 220 predstavuje
novú technológiu. Je robustný, pred-

určený na záhaľčivé potulky
a ľahko sa ošetruje. Má

hlavový otvor a dobre
chránené lôžko zo 40 D Ribstop polyamidu, s hodvábnou

tepelne izolovanou vložkou. Umelé vlákno prijíma
málo vlhkosti a veľmi rýchlo sa znovu vysuší. Vak

je optimálny na táborenie. Orientačná cena je
180 € (5 422,70 Sk). Zdroj: www.vaude.com.

Ultraľahký,
vzdušný, rýchlo zmontova-
teľný bivakovací stan BIVI je určený pre jednu
osobu. Hliníkové tyče vytvárajú pohodlný priestor. Stan
sa hodí na turistiku a horolezectvo. Orientačne stojí 150 € (4 518,90 Sk).

Zdroj: www.vaude.com.

Pred zimou nás
ochráni aj ru-
kávnik s jem-
nou hrejivou
Micro-Polar-
fleece podšív-
kou, vreckom
na zips, nastavi-
teľným remeňom
a otvormi pre ruky s obopína-
cími gumami.

Zdroj: www.jaegermagazin.de.

Varič CubTM je sta-
bilný, robustný,
s malou spotrebou
plynu pri varení, vrá-
tane sieťového
vrecka na osvetlenie.
Je veľmi spoľahlivý,
koncipovaný aj pre
väčšie hrnce a varný
výkon je až po
okraje plameňa kon-
štantný. Varič má kovovú kon-
štrukciu, plameň siaha do výšky osem centimetrov, čas varu je
tri minúty, priemer dosadacej plochy hrnca 121 milimetrov,
hmotnosť 227 gramov, výkon až do 3 000 wattov, čas horenia
110 minút. Varič Talon™ je odľahčená novinka so skráteným
časom varenia. Má hmotnosť len 105 gramov, vyrobený je
z nehrdzavejúcej ocele a hliníka. Plameň má precízne regulo-
vaný. Priemer dosadacej plochy hrnca je 110 milimetrov, čas
horenia 90 minút. Na variče platí ročná záruka.

Zdroj: www.brunton.com, www.kirou.com.

trhové novinky
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Plecniak Blaser Expedicion je špe-
ciálne vyrobený pre poľovnícke
potreby zo špičkového, nešuš-

tivého materiálu s náterom,
ktorý odpudzuje vodu, a s neprie-

pustným zipsom. Ergonomicky vy-
stužené vnútro slúži na prepravu

ulovenej zveri. Plecniak má zabudo-
vaný vak na pitnú vodu s hadičkou,

priehradku na ďalekohľad a obsa-
huje prikrývku. Ochranné veko zo-
spodu je v signálnej farbe. Na boku
sú príchytky na zbraň. Veľkosť plec-

niaka je 75 plus 10 litrov. Zdroj:
www.kodiak.de,

www.blaser.de

Neodmysliteľný plecniak Rýchlo uvaríme

Spací vak na potulky

Rukavice Ontário s vypra-
covanými koženými
detailmi a Gore-Tex
membránou majú
jemnú podšívku a uzá-
very na zápästí. Sú sto-
percentne nepremokavé
so špeciálnym vrstve-
ním na vnútornej ploche
rúk pre optimálne držanie
pažby zbrane, vo veľkostiach S až
XXL. Orientačná cena 79 € (2 380 Sk).

Zdroj: www.seeland.com

Aby ruky nepremrzli

Podšitý rukávnik

Stranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ, www.krivjansky.sk

Bivakovací stan

Užitočné
a praktické



Lovili
„operené strely“

Posledné dva mesiace v roku sú
poľovníckou žatvou. Poľovníci vtedy lovia
olovenými strelami zajace a bažanty. Na
Slovensku sa im už tridsaťsedem rokov
snažia konkurovať novodobí sokoliari
s „operenými strelami“.

Tomáš Krivjanský
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Slávnostný výrad: Na lesnici trúbi
Ing. Miroslav Micenko.



N
ejde tu však o kon-
kurenciu, ale skôr
o zážitok z lovu. Po-
kiaľ sa olovenými
strelami dosahujú za

deň aj niekoľkostokusové výrady,
úlovky „operených striel“ sa dajú
v závere dňa spočítať na prstoch.
Heslom sokoliarov však je: „Ne-
lovíme pre korisť, ale pre všetko
to krásne pri love!“

Slovenský klub sokoliarov
pri Slovenskom poľovníckom
zväze, SKS pri SPZ, vznikol
v roku 1971 na Vysokej škole les-
níckej a drevárskej vo Zvolene
pod vedením prof. Ing. Pavla
Hella, CSc. a Ing. Jozefa Sládeka.
Od začiatku svojej existencie or-
ganizuje každoročne stretnutia,
na ktorých sa zúčastňujú soko-
liari nielen takmer z celej Eu-
rópy, ale aj z ostatných
kontinentov, najčastejšie z Ázie
a zo Severnej Ameriky.

Prvé sokoliarske stretnutia
na Slovensku sa uskutočnili v ro-
koch 1971 a 1972, a to v reví-
roch Vysokej školy veterinárskej
v Košiciach pod vedením
doc. Ing. Michala Špeníka, CSc.
Ďalšie sa konali v revíroch Ma-
jetku stálej celoštátnej poľnohos-
podárskej výstavy a Vysokej
školy poľnohospodárskej v Nitre
v rokoch 1973 a 1974 pod vede-
ním Ing. Alexandra Bakoša. Na-
šich sokoliarov od začiatku
zastrešili a prichýlili odborníci
na vysokých školách, kde sa vy-
učuje predmet poľovníctvo. Po-
mohli tak obnoviť tradíciu
najstaršieho spôsobu lovu s dra-
vými vtákmi, sokoliarstvo.

V Českej republike sa soko-
liari stretávajú na medzinárodnej

úrovni na zámku v mestečku
Opočno pod Orlickými horami,
v revíroch okresov Hradec Krá-
lové a Pardubice. So zreteľom na
zazverenie malou zverou sa pre-
važná časť slovenských stretnutí
s medzinárodnou účasťou ko-
nala v poľovníckych združeniach
na juhozápade Slovenska, v okre-
soch Galanta, Komárno a Nové
Zámky, ale nielen tam.

Horné Saliby: V posledných ro-
koch už tradične organizujeme
stretnutia sokoliarov v areáli ter-
málneho kúpaliska medzi obcami
Diakovce a Horné Saliby, v rovi-
natej časti južného Slovenska
medzi okresnými mestami Ga-
lanta a Šaľa. Areál kúpaliska
Horné Saliby postupne zveľaďujú
a modernizujú. Minerálna voda
tam vyviera z hĺbky 1 559 metrov
a na povrchu má teplotu 67 stup-
ňov Celzia. Pôsobí blahodarne na
pohybové ústrojenstvo, čo počas
stretnutia vo veľkej miere využí-
vajú naši aj zahraniční sokoliari na
zregenerovanie síl po celodennom
namáhavom kráčaní často po orá-
činách.

Tridsiate šieste medzinárod-
né stretnutie sokoliarov sa usku-
točnilo v tomto areáli v októbri
2008 pod dohľadom prezidenta
klubu Antona Moravčíka a vedú-
ceho lovov Ing. Alojza Kaššáka,
člena prezídia klubu a odborné-
ho poradcu chovu. Na podujatí
sa zúčastnili sokoliari z Anglicka,
Belgicka, Českej republiky, Poľ-
ska, Rakúska, zo Srbska a Slo-
venska s 52 dravcami, a to so 16
orlami skalnými, s orlom jastra-
bovitým, 18 sokolmi rárohmi,
sťahovavými a krížencami,

sokoliarstvo
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(ceny sú uvedené vrátane DPH)

Zastupujeme bieloruské
spoločnosti DIPOL a NAYVIS.

tthunt@tthunt.sk
0905 147 921

4x

5x

OSTRÝ ZRAK AJ V NOCIOSTRÝ ZRAK AJ V NOCI
KVALITA - CENA - SPOĽAHLIVOSŤ

Navštívte nás na

www.tthunt.sk
a pozrite si
ponuku nových prístrojov
DIPOL Gen 1 a 2+

IR –
prídavný laserový infražiarič

F120 6x

D 216

D 212
892,9 €
26 900 Sk

90 mW

229 €
6 900 Sk

D211 3,6x
akciová cena

627,3 €
18 900 Sk

D 141
726,9 €

21 900 Sk

846,4 €
25 500 Sk
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Nástup: Do
Horných Salíb
pricestovali sokoliari
zo siedmich krajín.



sokoliarstvo
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10 jastrabmi lesnými, šiestimi
kaňúrmi okrúhlochvostými
a s myšiakom červenochvostým.

Sokoliari lovili v štyroch
okresoch a piatich poľovníckych
združeniach: v okrese Galanta
v PZ Dudváh Abrahám, v okrese
Šaľa v PZ Dolný Váh Žiharec,
v okrese Dunajská Streda v PZ
pri urbariátoch Orechová Potôň,
Dolná Potôň a Michal na Ostro-
ve, a v okrese Komárno v PZ Ba-
žant Dedina Mládeže a PZ Drop
Kolárovo. Revíry boli vynikajúco
zazverené. Počas troch dní ulo-
vili 64 kusov zveri, z toho 44 za-
jacov, 20 bažantov a tiež túlavú
mačku. Na deň to bolo v prie-
mere 21,7 úlovku. Na jedného
dravca počas troch dní a nespo-
četného množstva útokov pri-
padlo 1,25 úlovku. Tu jasne
vidieť markantný rozdiel medzi
účinnosťou, ale najmä
výkonnosťou olovených a „ope-
rených“ striel. Účastníci považo-
vali výsledok lovu za vynikajúci,
pretože ho dosiahli so svojimi
zverencami napriek daždivému
počasiu, ktoré sprevádzal silný
vietor.

Zbraň vo vetre a daždi nestrá-
ca účinnosť, tá závisí od schop-
ností a daností strelca. Ak
nevyčistíme strelnú zbraň, prinaj-
horšom začne hrdzavieť. Ale aj
najlepšie vycvičený dravec s nad-
priemernými útočnými vlastnos-
ťami prichádza pri každom
útoku v protivetre o veľa síl. Sa-
mozrejme, že prenasledované za-
jace to počas lovu perfektne
využívali. V poslednom momen-
te útoku dravca urobili kľučku do
protivetra a dravec tak namiesto
do koristi zaťal pazúrmi do
zeme. Znovu vyštartovať za zaja-

com proti vetru nedávalo žiadnu
nádej na úspech a po niekoľkých
pokusoch to vzdávali najmä orly.
Nuž a dravec pri celodennom no-
sení v daždi na rukavici stráca po
niekoľkých útokoch obratnosť,
pretože má premočené perie
a musí sa osušiť. Kto si myslí, že
dravec zásobuje sokoliara chut-
nou divinou, veľmi sa mýli. Na-
pokon, pri sokoliarskom love
platí nepísané pravidlo, že jeden
dravec môže za deň uloviť maxi-
málne štyri kusy zveri. Veľký po-
diel na úspešnom stretnutí mala

aj vysoká profesionalita členov
hostiteľských poľovníckych zdru-
žení, ktorí dokonale poznajú
svoje revíry a pohony organizo-
vali k maximálnej spokojnosti so-
koliarov. Tí zase predviedli
v obciach, v materských a základ-
ných školách ukážky dravcov
s príletmi.

Dargov: Tretie medzinárodné
stretnutie sokoliarov sa uskutoč-
nilo v novembri 2008 v areáli ho-
tela Biele Studničky – Dargov
pod záštitou profesora Ing. Jura-
ja Cibereja, CSc., viceprezidenta
Slovenského poľovníckeho zväzu
a Jozefa Gališina, predsedu Oko
SPZ Trebišov, pod odborným

dohľadom organizátora Ľubo-
míra Englera, člena prezídia SKS
pri SPZ a Andreja Bajusa, poľov-
ného hospodára Poľovníckeho
združenia Ternava Sečovce.

Na podujatí sa zúčastnili
sokoliari z Belgicka, Českej re-
publiky, Holandska, Nemecka,
Rakúska, Ukrajiny a zo Sloven-
ska s 34 dravcami. Konkrétne
s 18 orlami skalnými, dvoma jas-
trabmi lesnými, šiestimi kaňúr-
mi okrúhlochvostými a ôsmimi
sokolmi rárohmi, sťahovavými
a krížencami. Poľovali v trebišov-
skom okrese v revíroch poľovníc-
kych združení Ternava Sečovce
a Bažant Trebišov. Počas troch
dní ulovili 39 kusov zveri, z toho
27 zajacov, štyri srny a srnčatá,
dve líšky a šesť bažantov, ako aj
túlavú mačku. Na deň to vyšlo
v priemere 13,3 úlovku. V rámci
akcie tak na jedného dravca pri-
padlo 1,18 úlovku.

Dvanásť kandidátov z celého
Slovenska zároveň úspešne ab-
solvovalo sokoliarsku skúšku
pred komisiou v zložení prezi-
denta klubu Antona Moravčíka,
tajomníka klubu Ing. Štefana
Petrikoviča a Ing. Ivana Maro-
šiho. Komisia v zmysle organi-
začného poriadku klubu priznala
skúšku aj piatim žiakom Strednej
lesníckej školy v Banskej Štiav-
nici, na ktorej sa vyučuje soko-
liarstvo ako nepovinný predmet.

Po výrade sa uskutočnil „po-
sledný pohon“ za účasti takmer
sto sokoliarov a sokoliarok, ako
aj ich sympatizantov, členov
a funkcionárov poľovníckych
združení, ktorí si pochutnali na
pečených kačiciach s lokšami
a guláši z diviaka. �

�

V trebišovskom okrese:
Úvod bol opäť v plnej paráde.

Sokoliar, dravec
a korisť: Peter Križan
s orlom skalným, ktorý
práve ulovil srnu.

Privítanie na východe:
Stretnutie otvorili Juraj Ciberej
(vľavo) a Ľubomír Englér.
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