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Reprezentacný ples

polovníkov 2 OO5
PavolPeši, ktorízaspievaliznámemuzikálovéaoperetnémeló-
die. Do tanca i na pocúvaniehrali hudobnéskupinyClub84,
Proroka I'udováhudbabratovMuchovcovzTerchovej.

Tú správnuatmosféru koloritu dotvorila výstavapol'ovníc-
kych trofejí z preparátorskej dielne z Modry a z pOl'ovníckeho

múzeavo Svätom Antone, výstavka pol'ov-
níckeho oblecenia, ktorú pripravila a naa-
ranžovala firma Puškárstvo Hermes a vý-
stava obrazovs pol'ovníckoutematikou od
akademického maliara Viktora Bilcíka. K

sprievodným akciám patrili ukážkyrezbár-
skych a kovoryteckých prác, s ktorými sa
prezentovaliJaroslav Švarc a jeho spoloc-
níci. Svojemajstrovstvov lukostrel'bev prie-
behu celéhovecera predvádzalpán Sobota
a predstavila sa aj spolocnost Sofiana,
ktorá ponúkla mal'ovanieportrétov, alebo
kópiestarýchmajstrovzameranýchnatému
pol'ovníctva.

Na plese sa prezentovala aj Nadácia
ochrany prírody a vol'ne žijúcich zvierat,
ktorá v tombole pre svojich priaznivcova
darcovpripravilapeknéa hodnotnédarceky.

LUKOSTRELECPÁNSOBOTA A CASTSKUPINYSOKOLIAROVOOTVÁRALIATMOSFÉRUDÁVNYCHCiAS Boli medzinimi gul'ovnicaz Uhersko-brodskej
zúcastnilovyše380 pol'ovníkova hostí, pre ktorýchbol pripra- zbrojovky, perkusná gul'ovnica majstra Bercika, pol'ovnícka
vený pestrý kultúrny program. Užpri príchodevítalo hostí trio pozorovaciaoptika, sklo a keramikas pol'ovníckymimotívmi,
hornistov z Posádkovej hudby Bratislava pol'ovníckymi sig- pOl'ovníckaliteratúra, predplatné odbornýchcasopisov,rôzne
nálmi. Naúvodplesuvšetciprítomnísozáujmomvzhliadlivide- pol'ovníckepotrebya mnohodalšíchzaujímavýchcien.
oprojekciou s pôsobivými zábermi na jeleniu ruju. Za zvukov Hlavnúcenu,gul'ovoicuCZ550, kal. 30-06 Springzískalpo-
lesnýchrohov nastúpil na tanecný parket alegorickýsprievod, I'ovníktelom i dušou, Karol Petržílkaz Bratislavy.Ako redakcii
vedenýbohynoulovu Dianou,so svo-
jou družinou,ktorú tvorila skupinaso-
koliarovpod vedenímA. Moravcíkovej,
skupina pol'ovníkov v historických
kostýmoch a hostesky, spolocnícky
Diany- dievcatá ozdobenélíšcimi ko-
žušinami. Bohyna lovu, známa tele-
vízna rosnicka Klaudia Guzováuvád-

zala celý nasledujúci program. Potom
prítomnýchprivítal predsedaMestskej
organizácie SPZBratislava Ing. Jozef
Turza,ktorý slávnostne ples otvoril. V
rámci programusa predstavili majstri
Slovenska v spolocenských tancoch
Andrej Hromádka a Aneta Orosiová,
dámske violoncelové trio zo Sloven-

skej filharmónie, skupina moderného
tanca AcademyStreetDance a mladí
herci a speváci Aneta Mihályiová a

MestskáorganizáciaSlovenskéhopol'ovníckehozväzuBra-
tislava spolocne s Nadáciou ochrany prírody a vol'nežijúcich
zvierat usporiadala 11. februára v priestoroch hotela Holiday
Inn užtradicný reprezentacnýples pOl'ovníkov,nad ktorým pre-
vzal záštitu prezident republiky Ivan Gašparovic.Na plese sa
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ZACIATOK PLESU PATRIL BOHYNI LOVU DIANE SO SPRIEVODOM.

povedal,urcite túto dobrú puškuvyužije, lebo nejednkrát mal
možnoststakou strierat.ClenomSPZjeroku 1978a podl'ajeho
slov patrímedzitú staršiu gardu.Jeclenommestskejorganizá-
cie SPZa jeho porovnýmrevíromsú Rusovcea Cunovo."Toto
porovníckezdruženiemá50 clenov,
bohužial' v tomto roku nám koncí

prenájom revíru. Terazzacíname
dalšiu etapu, založilisme novúpo-
rovnícku spolocnost, ktorá bude
fungovat na trochu iných princí-
poch.Tentoporovníckyspolokje vy-
tvorený na základe zákonao zdru-
žovaníobcanov.Cakámeuž len na

rozhodnutie ministerstva. Napriek
tomu zostávam clenom SPZ, pre-
tožetúto organizáciuuznávam.Zá-
kon o pOl'ovníctveje aj pre tento
spolokzákladomjeho cinností.Ako
sa bude rozvíjat ukážebudúcnost.
Cosa týka prípravynovéhozákona
o pol'ovníctve,pre radovýchpol'ov-
níkovjeho paragrafysa prejaviaaž
ked bude platný. Císlo 0011 mi v
tombole prinieslo hlavnú cenu - gu-
I'ovnicuCZ550, len dúfam, žeto nie je žart a tá puška bude
nová,dodal s úsmevomK. Petržílka.Humornéchvíle zažili aj

výhercoviastrelenej zve-
riny, konkrétnebažantov,
z ktorýchjeden sa v teple
tanecnej sály prebral k
životu a poriadne vy-
strašil nežné úcastnícky
plesu.

Organizátori plesu
podakovalivšetkýmpart-

neroma sponzorom, ktorí sa podiel'alina tejto kUltúrno-spolo-
ceskejakcii, okreminýchASSAProfis.r.o.,AutocentrumKatka,
BGS- Distribution, CANONSK Bratislava, Companyconsult ,
ERIK- zbranea strelivo,GeneraliPoistovnaa.s., HARUM-

MEDZI CESTNÝMIHOSTAMIBOL AJ PREZIDENTSPZ ING. MARIÁN LIPKA

video, foto, štúdio, Hotel Holiday Inn, JuVin, SlovenskýGrob,
KON-RADs.r.o., Minerálne vody Prešova.s., ORGECOspol s

r.o., Palma- TUMISa.s., PaRPRESS
s.r.o., PivovarCODECON,POINTSSlo-
vakia s.r.o., Pol'ovníkKURUC,POLP-
RESS,Preparovanietrofejovej zveri -
Modra,PRESPOR- obchodnécentrum,
Progasts.r.o., PuškárstvoHERMES,
RONACrystala.s. LednickéRovne,
SlovenskáreštauráciaPetržalkapi-
ceria DOMINIKA,Slovtepmonta.s.,
TECPROMs.r.o.,VillaVinoRacaa.s.,
VITANASlovensko,VRABLEC- domáce
a pol'ovníckepotreby,Zbrane,strelcia
lovci,Zverexadalšie.

VÝHERCOVIPRVEJ CENY KAROLOVI PETRŽILKOVI (TRETí ZI:AVA) ZAGRATULOVALI PREDSEDA MsO SPZ ING. JOZEF
TURZA, SPONZOR IVAN HRNCiARI K A PREDSEDA OSVETOVEJ KOMISIE MsO SPZ ING. JOZEF NOSÁL

Pripravenév spolupráci
s MsDSPZBratislava




