
1

~-
o



Komercní prezentace
Uherskohradištská prodejna firmy ARMS-CZ

.Vybavímei velmi nárocného zákazníka" .

Reportáž
Na návšteve u mladého mistra

Sokolnictví

Sokolnický den ve Starém Bydžove

Z našich honiteb

Ve Frymburku probehl seminár

jihoceskýcha bavorských myslivcu
Zver v nesnázích .

Nové publikace
Kol. autoru: Genetika polovnej zveri

a volne žijúcich živocíchov

T.Krivjanský:Sokoliarstvo,2. diel: Naše dravce a sovy .

B. Škaloud: Liška a vetší šelmy

Z našich honiteb

MysliveckávýrocÍ - leden

ZezahranicÍ

Poslední lec

Po stopách prof. Julia Komárka

Za srncem do Livova(l.) .

Dvojstlely .

Staré zlaté casy

Lovlabutí v jižním Rusku

Zápasmedvedu na zámku Konopišti

Dobrovskýa honba
Elektrickárucnice.

Dobrou chut

Jelení sekaná s orechy.

.32

.33

..36

38

.40

.13

37

.39

.39

..39

.43

.44

.49

. SO

.52

.52

.52

.53

»1 www.svetmyslivDsti.cz

I

-

l!



I
d
l,
II

Je sobota 10. fijna 2009

ráno a do obce Starý

Bydžov na Královéhradecku

se sjíždejí sokoiníci. Stalo se

tak témer presne rok poté, co

jim tamní myslivecké

sdružení poprvé dalo šanci

predvést sokolnické umení

v jejich honitbe. A protože

obe strany byty sprvním

setkáním spokojenJ'J

nebránilo nic tomu, aby na

spolecne prožité okamžiky

po roce navázali.

HISTORIESOKOLNICTVI

NA BYDŽOVSKU

Když v období obou sveto-
vých válek a krátce pred nimi

cvicil na pomezí Novobydžov-

ska ajicínska své jestláby a so-

koly hrabe Bedrich Mensdorff-

-Pouilly. bylo sokolnictví na

evropském kontinentu tesne

pred probuzením z hlubokého,

200 let trvajícího spánku. Byl

to práve hrabe Mensdorff-

-Pouilly, který se spolecne s ne-

meckým vrstevníkem Renzem

Wallerem zasloužil o obnovení

tohoto historického zpusobu
lovu. Na svém chotelickém pan-
ství lovil s jestláby králiky a se
sokoly koroptve a vrány. Byl
neúnavným propagátorem so-
kolnictví a ochráncem dravcu.

Neváhal vyplácet hajným od-
meny za to, že v jejich revírech
dravci bez úhony vyhnízdí. což
byl v té dobe ojedinelý a revo-
lucní, nicméne motivující prí-
stup k dravcum.V plíspevcích

publikovaných ve Stráži mysfi-

vosti dokázal poutavým zpuso-
bem seznamovat mysliveckou
verejnost se sokolnictvím a vy-
bízet k jeho následování. Naby-
té zkušenosti predával svému

synovci Zdenku Sternbergovi.
Ten na aktivity svého strýce

navázala v r. 1969vyšlajeho
kniha Sokofnictví,která se stala

první cesky psanou .sokolnic-
kou ucebnici'. Událo se tak dva

roky po založení Klubu sokolní-
ku pri Ceskémmysliveckém
svazu. Krátce pred vydáním své
knihy emigroval Zdenek Ster-
berg do Rakouska. Por. 1989
se vrátil do vlasti a spravuje
rodový majetek v Ceském
Sternberku.

-------

JIclNŠlt SOKOLNlcl
NAVAzALI NA TRADICl

Clenská základna Klubu sokoi-

níku, který je dnes soucástí Ces-

komoravské myslivecké jednoty.

se postupne rozrostla na více než

500 clenu, kterí jsou sdruženi
ve 21 strediscích.V místech, kde

se u nás zacala psát historie no-

vodobého sokolnictví, pusobí cle-

nové sokolnického stlediska jicín.

jicínské stledisko dnes cítá osm

sokolníku, ktelí zustali verni ty-

pickému dravci ceského sokolnic-

kého obrození - jestlábu lesní-

mu. Ac je stredisko co do poctu

clenu malé, vyvíjí znacnou akti-

vitu v oblasti propagace sokol-

nictví. Na plesech, detských
dnech nebo na každorocní akci

.jicín, mesto pohádek' približují

význam sokolnictví laické verej-

nosti a každorocne organizují

i nekolik loveckých setkání,

z nichž jedno, usporádané v ho-

nitbe MS Zákoutí Starý Bydžov;

si krátce priblížime.

VE STAROBYDŽOVSKÉM

REVIRU

Sokolníky vedené Jaromírem

Nožickou privítali clenové MS

v cele s mysliveckým hospodá-

rem Tomášem Parízkem. Po krát-

kém obcerstvení v lovecké chate

probehl za zvuku borlice Radka

Ságnera tradicní nástup sokolní-
kU a ostatních úcastníku lovec-

kého dne. Starobydžovští mys-

livci kladou velký duraz na

dodržování mysliveckých tradic.

Každýhon porádaný od r. 1968

doprovází trubac, casto se jich

sejde i vice. Poté se sokolníci

v doprovodu pocetné koróny

odebrali do východní cásti ho-

nitby, kde se rozešli k lovu.

MS Zákoutí. hospodarící v pre-

vážne polní honitbe o výmere

1150 ha, poskytlo sokolníkum

s jestláby lesnimi, orlem skal-
ním, americkou kání Harrisovou

a rarohem velkým dostatek 10-

veckých príležitostí. Nejpocetnej-

ší zverí v honitbe je zajíc polni.

jehož stavy clenové sdružení udr-

žují také tím, že v cásti honitby

vUbec neloví. A tak jestrábi, orel

i exotická káne mohli dopoledne

predvést mnoho útokU. Výsled-

kern byli dva ulovení zajíci.

Lovecký den byl rozdelen na

poloviny krátkou svacinou na ná-
vsi obce Stará Skrener. Skrener-

ský katastr je od 60. let minulé-

ho století. kdy se dve sousední



mysliveckéspolecnosti (staroskle-

nerská a starobydžovská) spojily.

soucástí honitby MSZákoutL Be-

hem prestávky sokolníci predvedli

prihlížejícím své dravce. K videní

byly ukázky základního výcviku

dravcU a také imitace lovu zajíce

jestfábem na vlecené kožce. Velmi

zajímavá byla letová ukázka dvou

zástupcU poštolek - naší známé

poštolky obecné a mnohem menší

a pro nás exotické poštolky americ-

ké. Sobema sokolíky a s jejich vet-

ším bratrem rarohem velkým cvici-

telé predvedli letový trénink na

vábítko, které se používá pri výcvi-

ku všech sokolovitých dravcU k zís-

kání letové výdrže a obratnosti

a zároven k privolání sokola.

Odpolední program, ohrožený

deštovou prehánkou, pokracoval po-

malým návratem sokolníkU honit-

bou do míst. kde ráno lovecký den

zacal. Dravci meli ješte nekolik prí-

ležitostí k lovu. Jednu z nich využi-

la káne Harrisova k ulovení zajíce.

VÝRAD

Na výladu leželi tri zajíci. J. No-

žicka podekoval jménem sokolníku

starobydžovským myslivcUm za

výbornou organizaci celé akce a za

možnost strávit vzrušující sokol-

nický den v jejich honitbe. Pri

krátkém vecerním posezení s po-

hoštením predali sokolníci míst-

ním myslivcum malé dárky a došlo

i na vyhlášení _krále lovu'. Tento-

krát se jím stal hostující sokolník

Václav Jícha s orlem skalním, který

ulovil jednoho zajíce. Mezi sokolní-

ky nebývá vždy pravidlern, že se

.králem lovu' stává ten, který se

svým dravcem uloví nejvíce koris-

ti. Sokolníci hodnotí odvahu, výdrž

a um dravcU a stejne tak pronásle-
dované koristi v duchu svého hes-

la .Nelovíme pro korist. ale pro

všechno krásné pri lovu'. Množství

zvere na výladu je podružné.

Druhý sokolnický den ve Sta-

rém Bydžove se vydaril. a tak si

Ize jen prát. aby se všichni príz-
nivci tohoto krásného lovu bez

výstlelu opet za rok sešli.

Sokoliarstvo- 2. diel:

Našedravcea sovy
TomášKrivjanský:Sokoliarstvo,2. diel:Naše

dravcea sovy.Vr.2009 vydalo vydavatelství

EPOS,Ružomberok.Rozsah336stran,témer

900 barevnýcha cernobílýchfotografiía obrázkU,

60pérovek,13mapek.Prodejnícena589 Kc.

V záverulonskéhorokuvyšelve slovenskémnakladatelstvíEPOSdruhýdílknihyvenovanéso-
kolnictví. V prvním dílu, jenž se objevil na pultech knihkupectví v r. 2007, se jeho autor Tomáš
Krivjanský,jeden ze zakladatelu Slovenskéhoklubu sokoiníku,venoval historii lovu s dravci.
v druhém ctenáre podrobne seznamuje s dravci a sovarni žijícími na Slovensku.

Úvod knihy obsahuje informace o sokolnickýchpublikacích, které vyšly po r. 1930 v Ceskoslo-
venskua pojeho rozdelenív r. 1992v oboustátech,a kapitoluvenovanouobecnémupopisuptá-
ku a jejich biologii. Základknihy a 90 %jejího óbsahu tvorí podrobný popis jednotlivých dravcu
a sov:Textje doplnen velkým množstvím kvalitních prevážne barevných fotografií ptáku v ruz-
ných fázích života a v ruzných situacích, za zmínku stojí také pérovky zachycujícinekteré dravce
pri lovu. Publikaceobsahuje rovnež velké množství archivních dokumentárních fotografií ze so-
kolnických akci,zábery odchovu dravcUatd.

Autor pripravil knihu, která poteší sokolníky a uchvátí laiky.Druhým jmenovaným umožní

prostlednictvím erudovaných textu a bohatého obrazového materiálu nahlédnout do života drav-
cu a sov;ale též .pod poklicku' starého zpusobu lovu a zprostredkovat jeho atmosféru. Spolecne
s prvním dílem knihy tak máme k dispoziciucelenou práci, která zevrubne dokumentuje sokolnic-
tví a napomáhá jeho dustojné propagaci.

Ing. David Vaca, Pb.D.
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Sokolnická skupina. FotoPetr Huza

Mysliveckýhospodár TomášPai'ízeka vedoucísokolnické skupi-

nyJaromír Nožicka na ranním nástupu. FotoLibor Votocek
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