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Re~rezentacný_ples
Reprezentacnýples pol'ovníkov,ktorý sa tento

rok uskutocnil pod záštitou predsedu Národnej
rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského
3. februára, potvrdil, že sa stáva významnýmspo-
locenskýma kultúrnympodujatím. Dostávasa do
povedomiaširokej verejnostiako stretnutie milov-
níkova ochrancovprírodya v nej žijúcej zveri.Na
plese sa zúcastnilotakmer 420 hostí, medzinimi
aj zástupcovia významnýchzahranicných firiem
pôsobiacich na Slovensku.Tí ocenili neopakova-
tel'né spojenie noblesys atmosférouživej prírody
a lesa už pri vstupe do priestorov hotela Holiday
Inn v Bratislave, kde sa ples uskutocnil. Svojský
kolorit podujatia vytvorila výzdobaživými strom-
cekmia smrekovýmivetvickami,výstavapol'ovníc-
kych trofejí preparátorskejdielne z Modry a z po-
lovníckeho múzea vo Svätom Antone, výstavka
pol'ovníckehooblecenia, ktorú na figurínynaaran-
žovalipuškárstvoHermesa firma Betalov,s.r.o.zo Šale.

Reprezentacný ples, ktorý sa stáva tradíciou, pripravila
Mestská organizácia SPZ Bratislava spolocne s Nadáciou
ochranyprírody a vol'nežijúcich zvierat.Užpri príchodevítalo
hostítrio hornistovz PosádkovejhudbyBratislavapOl'ovníckymi
signálmi. Otvorenieplesu zacalo imitáciou ruciacehojelena,

ktoré majstrovsky predviedol
pán Recný.Zazvukulesných ro-
hov nastúpil na tanecný parket
alegorický sprievod vedený bo-
hynoulovuDianousosvojoudru-
žinou,ktorútvorila skupinasoko-
liarov, skupina lukostrelcov,
pol'ovníkovv historických kostý-
mochaspolocníckyDiany- diev-
catá ozdobené líšcími kožuši-

nami. Potom sa ujal slova
predseda MsO SPZ Bratislava
Ing. Jozef Turza, ktorý privítal
všetkýchprítomných,pozvaných

hostí a umelcova podakovalsponzoromplesuza ich podporu.
Potom Ing.Jozef Nosál prítomnýmv krátkosti priblížil cinnost
Nadáciena ochranuprírodya vol'nežijúcichzvierat,ktoráspo-
cíva vo výchovemladej generácie k ochraneprírody a zvierat,
zachovanía zvel'adovanígenofonduzveriv pol'ovnýchrevíroch
a osvetovo-propagacnejcinnosti pol'ovníctva.Zaštyri rokycin-

nosti nadácia iniciovalanadvochzákladných
školách v Bratislave vytvorenie krúžkov
Mladých priatelov pol'ovníctva a prírody.
Materiálne podporuje cinnost týchto krúžkov
v rámci mesta i na celoslovenskej úrovni.
Podpora nadácia smeruje tiež pol'ovníckym
zduženiampôsobiacimv rámciMsOSPZBra-
tislava, ktorým každorocneprispieva na ná-
kup medicinálnychprostriedkovpre ozdrave-
nie vol'ne žijúcej zveri. Nadácia v clánkoch
publikovanýchv odbornýchcasopisochpre-
zentuje poslanie pol'ovníckych organizácií
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a pravidelne sa podiel'a na výstavách "pol'ovníctvo
a oddych", kde propaguje svoje zámery a získava
pre neširokúverejnost.

Poprípitkus generálnymsponzoroma Dianoupán
J.Turzaples otvoril a na parket nastúpili s prvýmtan- li
com mladí tanecníci z bratislavského konzervatória

pod vedenímpedagogickyEvyJaczovej.
V rámci programu, ktorý sa prelínal celým vece-

rom, sa predstavilispeváciSisa Sklovská,IvanOžvát
a Mirka Partlová,mnohýmkrv rozprúdilotrio mladých
huslistiekG-strings.Nasvojesi prišiel každýplesajúci
pár, do tanca i na pocúvanie im hrali dve tanecné
hudobné skupiny a zaspievat si mohli s I'udovou
hudboubratovKuštárovcov.

K sprievodnýmakciám patrili ukážkyprác našich
popredných nožiarov - Dušana Bacu z Levíc,Jána
Jackuliakaz Hnúštea MilošaGrnaz Bratislavy.Svoje
majstrovstvov lukostrel'bev priebehu celého vecera
predvádzalPavolSobota.KdispozíCiibolaaj laserová
strelnica,zapožicanápuškárstvomHermes,pri ktorej
bolo neustále živo. Najúspešnejšiesi pocínala pani

Jackuliaková,ktorá nedala šancu mužskémupokoleniu ani
v jednej z premietaných disciplín. Na plese nechýbala ani
tombola s hodnotnými cenami, medzi ktorými hostia našli
gul'ovnicu CZ 550 kalibru 7 x 64, brokovú kozlicu Huglu

'"' 12/70,70, porovníckupozorovaeiuoptiku, sklo a keramiku
s pol'ovníckymimotívmi, pol'ovníckuliteratúru, predplatné
odbornýchcasopisova mnoho dalších zaujímavýchdarce-

. kova upomienkovýchpredmetov.
:==! Podakovaniepatrí prípravnémuvýborplesu,ktorýaj touto

cestou dakuje všetkýmpartnerom a sponzorompodiel'ajú-
\ t"'1 cim sa natejto kultúrno-spolocenskejakcii. Súto: CODECON

s.r.o., ALLTECs.r.o., ASSA profi s.r.o., CANONSlovakia,
s.r.o., JUDr Ivan Copák., dm drogérie markt, s.r.o., EPOS

O Ing. Miroslav Mracko, ERIK- zbrane a strelivo, GENERALIPoistovna, a.s., HERMESa.s., JUDr. Anton Chrastina,
Ing. MariánLipka,MMPARTNERSs.r.o.,PALMA- TUMYSa.s.,

N PaRPRESSs.r.o., POINTSSlovenskos.r.o., POLPRESSs.r.o.,

- 2006

Pol'ovníkKURUC,PRESPORs.r.o.,
PROGASTs.r.o. BA, Prvá sta-
vebná sporitel'na, a.s., Puškár-
stvo Hermes spol. s r.o., Slo-
venská reštaurácia a pizzeria
Dominika, Slovtepmont a.s.,
Vinárstvo Ing. Hacaj, Vrablec
Drobný tovar Malacky, WEPSlo-
vakia s.r.o.,Zbrane,strelci a lovci
a ZVEREXs.r.o.

Pripravil: l..Mesároš,
v spolupráci s MsOSPZBratislava


