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SOKOLIARI

Za účasti 115 aktívnych sokoliarov s dravcami
z Belgicka, Bulharska, Čiech, Francúzska, Ho -
landska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovenska,
USA a Veľkej Británie usporiadal Klub sokolníků při
ČMMJ v dňoch 10. – 14. októbra 2007 v Opočne
pod Orlickými horami, jubilejné 40. sokoliarske
stretnutie s medzinárodnou účasťou.

Začalo sa v opočenskom Letohrádku vernisážou k 40. výročiu
založenia Československého klubu sokoliarov pri Českoslo-

venskom poľovníckom zväze v Prahe s krédom: „Nelovíme pre
korisť, ale pre všetko to krásne pri love“. Po prehliadke výstavy
sa zúčastnení premiestnili do zámockej obrazárne, kde boli
odznakom a diplomom odmenení významní hostia, predstavite-
lia štátnej správy a samosprávy, poľovníckych združení
a ďalších organizácií, ktoré sa významne podieľali na rozvoji
sokoliarstva za uplynulých 40 rokov v bývalom Československu
a v terajšej Českej republike. Potom v Poľovníckom združení
Doubrava pokračovalo stretnutie súťažou v lietaní sokolov na
vábidlo zavesené na balónoch vo výške cca 250 – 300 metrov.

V tejto disciplíne sa organizujú aj majstrovstvá sveta. Pretekali
siedmi sokoliari. Zvíťazil Ing. Jaroslav Barta so svojim jednoroč-
ným sokolím terčkom hybridom (poľovnícky x rároh) v čase 
1 minúta a 29 sekúnd. Na druhý deň ráno sa v kaplnke zámku
konala Svätohubertská omša, na ktorej sa zúčastnili sokoliari aj
s dravcami a čestní hostia za zvukov lesníc a lesných rohov.
Významných hostí doviezli v starodávnych kočiaroch, ťahaných
kladrubskými žrebcami, priamo na nádvorie. Nasledoval prí-
chod sokoliarov a sokoliarok na koňoch a sprievod v histo -
rických kostýmoch, ktorý mal najmä laikom pripomenúť, že so -
koliarstvo zaujímalo v stredovekej spoločnosti veľmi významnú

úlohu. Jubilejné 40. stretnutie otvoril Ing. Peter Zvolánek, pred-
seda KS pri ČMMJ. Potom nasledoval presun na sokoliarske
poľovačky do revírov v okruhu mesta Opočno, Hradec Králové
a Pardubice. V piatok bol nástup na nádvorí zámku s výradom
večer. V sobotu sa po nástupe všetci presunuli na známy kopec
pri meste Opočno, kde skupina Zayferus z Lednice na Mora-
ve predviedla už 40 – té ukážky výcviku dravcov pre verejnosť.
Pokračovalo sa sokoliarskymi lovmi, ktoré boli ukončené  
celkovým výradom za tri dni o 19.00 hod. večer a ukončenie
stretnutia.
Dravci byli výborne pripravené a revíry, v ktorých sa poľovalo,
boli výborne zazverené. Výsledkom týchto priaznivých okolností
bolo, že sa za tri dni ulovilo 194 kusov zveri, 155 zajacov, 
36 bažantov, 2 kusy srnčej a 1 líška. Bolo to jedno z najväč-
ších a najprestížnejších stretnutí sokoliarov na svete, ktoré sa
počtom zúčastnených a úlovkami stalo rekordným v histórií
sokoliarstva. Zo 115 dravcov bolo 37 orlov, 1 orol jastrabo-
vitý, 38 sokolov, 26 jastrabov, 11 kaňúrov okrúhlochvostých 
a 2 myšiaky červenochvosté, ktoré boli v jednotlivých dňoch
rozdelené do 10 a v niektoré dni aj do 11 poľovníckych skupín.
Zo Slovenského klubu sokoliarov pri SPZ boli vyznamenaní
Ing. Ivan Maroši z Bratislavy ako prvý predseda sokoliarskeho
klubu na Slovensku, ktorý sa na stretnutí zúčastnil s berkutiou
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samicou (ázijská for ma orla skalného) a Anton Moravčík, sú -
časný predseda klubu. S dravcami sa ešte zúčastnili Ľubo-
mír Eng lér zo Sečoviec
a Ivan Šarvari z Bra -
tislavy tiež so sami-
cami orlov skalných,
MVDr. Ladislav Molnár
z Perína pri Košiciach
s kaňúrom okrúh lo -
chvostým a Gab riel Var -
ga z Iže pri Ko márne so
sokolom sťa hovavým.
Bez dravcov sa zúčast -
nili Voj tech Hayden,
Tomáš Krivjanský a Mi -
lan Privrel z Bratislavy,
Michal Kozák z Krem -
nice s Ing. Rastislavom
Pavlikom z Banskej By -
strice.
Na záver zostáva sr -
dečne poďakovať všet-
kým, ktorí sa podieľali na úspešnej organizácií a následnom
priebehu sokoliarskeho stretnutia, najmä organizačnému výbo-
ru, poľovníckym združeniam a majiteľom bažantníc, ktorí ochot-

ne poskytli svoje revíry, zúčastneným sokoliarom a sponzorom,
ktorí nemalou mierou prispeli k jeho úspešnému priebehu.

Text a foto: Tomáš Krivjanský

Počet ohrozených druhov živočíchov a rastlín sa minulý rok
naďalej rozširoval, vyhynutiu niektorých druhov sa však podari-
lo úspešne zabrániť, informovali o tom Vo švajčiarskom  Vernieri
27. decembra predstavitelia Svetového fondu na ochranu príro-
dy (World Wildlife Fund - WWF). Gorily, jaguár a rys sa nachá-
dzajú na strane porazených, zatiaľ čo sibírsky tiger a orchidea
patria podľa zoznamu zverejneného WWF medzi šťastlivcov.
Pytliactvo, vírus eboly a politická nestabilita v stredoafrických kraji-
nách zredukovali za uplynulých 25 rokov počty gorilej populácie na
západe kontinentu o 60 percent, uviedol zástupca WWF. Počty
jaguárov v Argentíne, Paraguaji a Brazílii sa v porovnaní s rokom
1990 zmenšili na jednu šestinu až sedminu. Ich bezpečným útočis -
kom zostala iba oblasť Amazonky.  Rys, ktorého populáciu sa poda-
rilo koncom 70. rokov úspešne obnoviť, zaznamenal minulý rok
v severozápadných Alpách prudký pokles výskytu, z ktorého švaj-
čiarske orgány obviňujú najmä pytliakov.
Opatrenia na ochranu životného prostredia však priniesli aj povzbu-
dzujúce výsledky. WWF našiel prvýkrát za uplynulých 30 rokov stopy
sibírskeho tigra severne od rieky Amur v Rusku. Výskumníci zistili, že
niektoré tigre sa presunuli vyše 900 kilometrov na sever a dokonca
prekročili hranice s Čínou. Vo Vietname identifikovali celý rad
nových živočíchov a rastlín, vrátane piatich nových druhov orchideí,
v nových zónach ochrany prírody vytvorených v národnom parku
v provincii Thua Thien Hue. Tri z nových druhov orchideí sú úplne

bezlisté, čo je ojedinelé. Neobsahujú žiadny chlorofyl a žijú na roz-
kladajúcich sa predmetoch ako väčšina húb. Vo Švajčiarsku sa
v tomto roku rozmnožil vo voľnej prírode vzácny sup bradatý po prvý
raz od svojho opätovného vysadenia v roku 1979. 
Na najnovšom Červenom zozname ohrozených živočíchov a rastlín
Svetovej únie ochrany prírody (IUCN) sa nachádza 39 percent
rastlín a živočíchov, pričom počet ohrozených druhov vzrástol na
16.306 z 10.533 druhov v roku 1996. Počet ohrozených druhov
narastá a zastavenie tohto trendu je v nedohľadne, konštatovali
predstavitelia WWF .
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SÚČASNÝ PREDSEDA SLOVENSKÉHO KLUBU
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