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54 Kniha pro Vás:

Sokoliarstvo, 1. díl - História sokoliarstva
Vážení ctenári, dovolte mi predstavit ze souborné monografie moji první knihu Sokoliarstvo, 1. dí/- História sokoliarstva,
kterou ve slovenštine vydalo vydavatelství Epos v Bratislave. Dozvíte se v ní o historii sokolnicví ve svete v následujících
kapitolách:
1. Úvod, 2. Lov na našem území od prvopocátku, 3. Historie sokolnictví (cca 4500 let); Nimrod, Chetité a "Bogazkab" v malé AsH (cca 3300 let), Asirané
a "Chorsabad" v prední Asii (722-681 pr. n. 1.),Asie - Sibir, Cína - Japonsko - Korea (2698 pr. n. l. - 1868 n. 1.), Indie (400 pr. n. l. - 500 n. 1.),Orient - Persie -
Palestina - arabské kultury (500 pr. n. l. - 800 n. 1.),Asijští Nomádi - Hunové - Avari (cca 2500 pr. n. l. - 796 n. 1.),Evropa a dnešní území Cech (cca 1000 pr. n. l.
- 643 n. l.), Praslované, sokolnictví a klerus (506-1464), Svatý Bavon, Císar Karel Veliký a kapitulárie (cca 500-822), Velká Morava (cca 830-925), Vznik uher-
ského státu (714-1000), Starovéké Uhry (1000-1342), Stredovéká Evropa (980-1223), Cingischán (1162-1227), Fridrich II. Hohenštaufský - "Sokolí císaf"

(1194-1250), Rozmach sokolnictví v Evropé (1213-1438), Batuchán a Kublajchán (1235-1294), Sokolnictví na dnešním území Slovenska (1156-1293), Evropa-
Asie (1260-1584), Nitranský sokol raroh (1504-1560), Stfedovéké sokolnictví na dnešním území Cech a Slovenska (1539-1753) v pozdním stredovéku, Svatý
Trifon a Rusko (1530-1676), Charles d Arcusia - La Fauconníere (1610-1715), Sokolníctví v západní Evropé (1647-1700), Sokolnictví v dramatickém uméní, diplo-
macii a obchodé v 17. a 18. století, Sokolnická sláva pohasíná (1765-1936), Nejznáméjší sokolníci svéta, Renesance sokolnictví, Renesance sokolnictví v USA,
Renesance sokolnictví v Ceskoslovensku. Renesance sokoJnictví na Slovensku, Renesance sokolnictví v zemích bývalého Sovétského svazu, Mezinárodní orga-
nizace myslivosti a sokolnictví, 4. Sokolnictví v historickém vý1varném uméní, 5. Sokolnictví v soucasném vý1varném uméní, 6. Sokolnictví a dravci ve filatelii,
7. Dravci a sovy využívaní v sokolnictví atd.

Kniha má pevnou vazbu, 208 stran, pi'ibližne
625 obrázkCI, z toho pres 85 % barevných.
Prílohou knihy je videozáznam na CD s letovými
ukázkami dravcCl na hrade Rosenburg
v Rakousku, které Ize prehrát v pocítaci (autorem
je Zdeno Vlach z Bratislavy). Prodejní cena knihy
je 449 Kc.

Kniha se bude prodávat v síti vybraných knih-
kupectví a prodejnách mysliveckých potreb
v Cechách.ObjednatjiIzev redakciSveta mysli-
vosti a též v prodejne Pecnianska 6, 851 01
Bratislava, epos@epos.sk, tel.: +421 2/6345
4266, 6241 0802, fax: +421 2/6241 2349 nebo

Žilinská cesta 10, 034 01 Ružomberok,mrac- I
kO.epos@stonline.sk, mrackova.epos@stonline.sk,

tel.: +421 44/4321 016, 4326 112, 4320 570,
4321 309, fax: +421 44/4303602.

SOKOLIARSTVO
Tomáš Krivjanský

Má-Ii nekdo zájem O knihu svenováním, mClže si ji
objednat u autora e-mailem na adrese tkrivjan-
sky@zoznam.sk nebo tkrivjansky86@gmail.com,
telefonicky ci faxem: +421 26231 1157, +421 904
174 257, nebo písemne na adrese Osuského 34,
851 03 Bratislava 5. Pokud by v nekterém myslivec-
kém sdružení, na okresním mysliveckém spolku,
v sokolnickém stredisku Klubu sokolníkCl pri CMMJ
apod. byl zájem o besedu s autogramiádou
a promítnutím barevného, ozvuceného DVD
v nemcine (délka 60 min.) v cene 199 Kc autora
Zdena Vlacha, dovezu knihy pri objednávce minimál-
ne 20 kusClna vlastní náklady.

Tomáš Krivjanský

Váženíctená"i,dovolte mi pi'edstavitsvou knihuP%vnícke stre/ectvo, kterou do ceštiny
pi'eložil její lektor, ing. Jii'í Poncar z Brna, nekdejší vedoucí konstru,!<térZbrojovky Brno
(CSSR).Rozhodl jsem se zpracovat téma lovecké sti'electví jednak proto, že zájem o nej
roste, a jednak proto, že odborných knih o sti'electví je stále málo.

, V knize (ceskáverzevycházípod názvemMysliveckéstfe/ectvíve VydavatelstvíEPOS, s. r. o., Ružomberok)je kom-
plexne zpracovánatématika loveckéhostfelectví,pricemžpublikaceobsahujetémef všepodstatnéo tomto oboru.
Na 255 stranách knihy formátu A4 ctenár najde informace týkajícíse delení zbrani a streliva,náboju do kulovnic
v (SSR a (R, deformacf základnich typu loveckýchkulových stfel po stfe./bedo balistickéželatiny,balistickýchhod-
not nábojCldo kulovnic, balistiky, dráhy letu strely v optimální nástreiné vzdálenosti, nastrelení kulové zbrane,
náboju do brokovnic (SSR a (R, zápalek, maximálnfho dostrelu, strelby na zvef atd. Nechybí pasáž venovaná
odpovedi na otázku, jakou zbran si koupit. Kniha obsahuje informace o kulových a kombinovaných zbraních
vCSSR,(R aSR,o uplatnenízbraníastrelivav praxi,konkrétneo rážích.22 Hornet, .222 a .223 Rem., .243, .308
a .270 Win., 7x57, 7x64, .30-06 Springfield, 8x57 JS,(8x57 JRS,8x57 J, 8x57 JR),8x64 S,,6,5x57,6,5x57 R,7x57
R, 7x65 R, 5,6x52 Ra dalšíchrážíchkulových náboju, vyrábenýchfirmou Sellier& Bellot (vcetne kulovýchnáboju
sestrelamiGameKing- Sierraa Barnes)a 22 zastaralýchráží(60balistickýchtabulek).(tenár je seznamovánse
základnímifyzikálnímijednotkamipoužívanýmivestrelectvía sjejichvzájemnýmipfepocty, s delenímpopisova-
ných zbraní a rážípodie výkonu, i s loveckouoptikou rozdelenou na pozorovacía zamerovacídalekohledy,lovec-
kou optiku Meopta atd. Do knihy byly zarazenytéž pasážeo brokovýchzbraních a malorážkáchv (SSR, CRa SR,
o flobertkách, o zahranicních zbraních,o overovánízbraní a kontrole stfeliva. Soucástíje prehled znacekzkuše-
ben z doby (SSR, (R a SR,údaje o záverech,bicích a spouštových mechanismech loveckých zbraní, ale také
o vZi:Jikujednotných mysliveckýchorganizací v (R a SRa o vývoji loveckého strelectví,výstavbestrelnic, výkon-
nostníchtrídácha stfeleckýchrekordechSlovenskéhopolovníckehozväzudo koncer.2003.

Kniha má pevnou vazbu a obsahuje pres 500 fotografií a ilustrací (vice než 400 barevných). Prodejní cena je 399 Kc. Prodávat se bude v prodejní
síti knihkupectví, hypermarketCl a vybraných prodejnách loveckých potreb v (echách. Objednat si ji mClžete v redakci Sveta myslivosti a též na
adrese: EPOS- distribúcia, 2i1inskácesta 10, 034 01 Ružomberok, tel. 00421 444 321 016, 444326 112, 444 321 309 nebo v Bratislave 00421
262 412 349, 262 410 802, príp. e-mailem:epos@epos.sk.eposrbk@stonline.sk.Knihu je možné koupit také v prodejne EPOSu
v Bratislave, Pecnianska 6, tel./fax: 00421 263453739.
Pokud by v nekterém mysliveckém sdružení ci okresním mysliveckém spolku CMMJ byl zájem o odber vétšího množství knih (min. 20 kusCl),
mohu knihy pfivézt a zúcastnit se i besedy s autogramiádou. Kontakt: 00421 262 311 157, mobil: 00421 904 174 257.
Závérem nabízím možnost barevné reklamy na zadní stranu obálky knihy a pfímo v knize. Zájemci mne mohou kontaktovat na e-mailové
adrese: tkrivjansky@zoznam.sk. Tomáš KrivjanskÝ, autor


