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Druhého júna usporiadal Sokoliarsky dvor
ASTUR na hrade Červený Kameň, neďaleko obce
Častá, Medzinárodný deň detí s letovými ukážka-
mi sokoliarskych dravcov. Prívlastok medziná-
rodný platil dvojnásobne, lebo sa na ňom zúčast-
nili rodičia s deťmi z Čiech, Francúzska, Ja -
ponska, Litvy, Maďarska, Nemecka, Poľska,
Ruska, Slovenska a Veľkej Británie. Počas celé-
ho dňa znel na hrade Červený kameň šťastný
džavot detí a prevládali úsmevy dospelých nad
ich šťastím a majstrovstvom sokoliarov, ktorí
predvádzali letové ukážky pernatých dravcov.

Do Sokoliarskeho dvora ASTUR
bolo vstupné len pre dospelých.
Deti si mohli úplne zblízka 
po zrieť viac ako 50 dravých vtá-
kov a sov na sokoliarskych
posedoch a vo voliérach, spolu
s krkavcami čiernymi a glezgom
hrubozobým, v klietke hneď pri
vstupe. Niektoré odvážnejšie si
ich mohli na sokoliarovej ruke aj
pohladiť  alebo priamo pred
ostatným obecenstvom vyskú-
šať prílet dravca na svoju ruku.
Manželia Alena a Jozef Dúhovci
s Monikou Grúberovou z Bra -
tislavy a výtvarníčkou Vilmou
Holickou z Trnavy pripravili „det-
ský areál“ vyzdobený balónikmi,
v ktorom nechýbali kresliace
potreby, výkresy, vecné ceny
a sladkosti, ako aj klobúčiky pre

dievčatá a čiapočky pre chlapcov. V dvojkolovej súťaži deti
písomne navrhovali mená pre samčeka sokola rároha (Falco
cherug) a samičky z umelého odchovu Antona Moravčíka, prezi-

denta Klubu slovenských sokoliarov pri Slo venskom
poľovníckom zväze. Pri vstupe do „detského areálu“
obdržal každý súťažiaci kartičku, s ktorou absolvoval
päť  stanovíšť. Na prvom napísalo dieťa, alebo rodič
na prednú stranu kartičky návrh mena, ako by sa
podľa neho mal volať sokolí samček a samička. Na
druhom deti bojovali so strašiakom. Ten predstavo-
val zlého ducha ničiaceho prírodu a snažili sa ho
spútať veľkým kruhom, ktorý mu há dzali na krk. Na
treťom stanovišti našli deti hniezdo dravca. Na lopat-
ke museli doň dopraviť vypadnuté vajíčko, ktoré

Sokoliarsky 
medzinárodný deň detí

LETOVÚ UKÁŽKU
VÝRA SKALNÉHO PREDVIEDOL
M. BOBRÍK Z TRNAVY

KRSTNÝ LIST SAMČEKA PIPA
ODOVZDÁVA KRSTNÉMU OTCOVI
R.KATRENIANOVI
A. MORAVČÍK A PANI DÚHOVÁ

DETSKÝ AREÁL PRIPRAVILI MANŽELIA
A. A J. DÚHOVCI (VPRAVO) 
S M. GRÚBEROVOU (V STREDE)  
Z BRATISLAVY A VÝTVARNÍČKOU
V. HOLICKOU Z TRNAVY (VĽAVO) 

ZO ZDRUŽENÍ A KLUBOV
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nahradila tenisová loptička. Tomu, kto
nedočiahol alebo nedohodil, ochotne
pomáhali organizátori, ale aj rodičia.
Keďže v každom dieťati drieme talent, tak
štvrtý štand na lavičkách v tieni stromov
bol chvíľkou tvorivého oddychu. Deti mali
nakresliť obrázok svojho najobľúbenej -
šieho hrdinu z ríše zvierať alebo strom,
kvetinku, ktoré sa im najviac páčia.

Pripomenuli si tým, že  príroda a všetky živé tvory v nej máme
radi a snažíme sa ich chrániť. Pod obrázkom nesmelo chýbať
meno dieťaťa a vek. Kresbu si dieťa odnieslo na piate stanoviš-
te s tabuľami, kde sa výkres ihneď vyvesil, aby sa mohli všetci
prítomní potešiť pohľadom na nich. Po splnení úlohy dostali
deti na každom stanovišti pečiatku na kartičku. Tú odovzdali 
na poslednom, šiestom nesúťažnom poste s občerstvením, kde
ho konečne čakal balíček sladkostí. Kto mal chuť, dostal
k tomu omastený chlebík s čerstvou cibuľ kou, alebo koláč,
oboje z pekárne v Častej. Po prvom aj druhom kole bola vyhod-
notená najkrajšia kresba podľa vekových kategórií a komisia
vybrala najvýstižnejšie návrhy mien pre sokoly. Pred obedom aj
popoludní sa uskutočnilo žrebovanie navrhnutých mien. 

Boli vyhlásené a vecnými cenami odmenené prvé tri deti za
návrhy v každom kole. Zároveň víťazné mená zapísali do krst-
ných listov sokolov. Vyžrebovaný víťazný autor mena „Pipo“ pre
samčeka sokola rároha, Riško Katrenian z domova postihnu-
tých detí v Trnave a autor mena „Alfa“, pre samičku sokola,
Danko Bedenský, sa stali krstnými rodičmi sokolieho páru.
Spolu s krstnými listami im odovzdali voľné vstupenky do 
areálu Sokoliarskeho dvora Astur, aby mohli svoje krstniatka
navštevovať častejšie.   
Pred 18-tou hodinou končil detský deň na hrade Červený
kameň letovými ukážkami dravcov: výrov skalných, myšiakov
lesných, kaňúrov okrúhlochvostých, sokola rároha, sokola tma-
vého a orla krikľavého, ktorý predvádzal takmer 300 metrov
dlhý prílet z hradného nádvoria, dole do sokoliarskeho dvora.
Pri niektorých ukážkach nechýbal aj letmý kontakt detských
hláv, ale aj rodičov s krídlami prelietavajúcich dravcov, čo vyvo-
lávalo nadšenie všetkých prítomných. Najviac však u britských
a japonských turistov. Zástupcovia televíznej redakcie Halali
zdokumentovali krásny začiatok júna – Mesiaca poľovníctva
a ochrany prírody.

Autor: Tomáš Krivjanský
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DETI SI MOHLI ÚPLNE
ZBLÍZKA POZRIEŤ VIAC

AKO 50 DRAVÝCH VTÁKOV
NA POSEDOCH

A VO VOLIÉRACH

NEZAHÁĽAL ANI Ľ. KĽÚČIK,
ŠÉFREDAKTOR A KAMERAMAN
TV MAGAZÍNU „HALALI“

SOKOL TMAVÝ FALCO BIARMICUS
NA VÁBIDLE
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