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V Opočne pod Orlickými horami zasadala dňa 
24. 2. 2012 sokoliarska rada Klubu soko-

liarov Českomoravskej poľovníckej jednoty. 
Prerokovala program členskej schôdze, ktorá 
sa uskutočnila v Kodymovom národnom dome 
v Opočne nasledujúci deň (25. 2. 2012). 

Ďalej sa zaoberala: 
- vyhodnotením III. medzinárodného festivalu sokoliarstva, 

ktorý sa v decembri 2011 konal v meste Al Ain v Spojených 
arabských emirátoch, 

- vyhodnotením odchovov dravcov členmi klubu za roky 2010 
a 2011, 

- zhodnotením 44. stretnutia sokoliarov v Opočne v roku 
2011, 

- škodami spôsobenými dravcami na domácom zvieratstve 
vo vzťahu k náhradám za straty na hydine, holuboch a 
kačiciach, ktoré poškodené chovateľské zväzy vyčíslili na 
desiatky miliónov korún ročne. Členovia sokoliarskej rady 
sa zhodli, že k tejto problematike musí zaujať stanovisko tak 
klub, ako aj ČMMJ a v spolupráci s ministerstvom poľnohos-
podárstva navrhnúť riešenia,

- návrhmi na uskutočnenie 45. stretnutia v Opočne v roku 
2012, 

- zámerom zriadenia sokoliarskej expozície v Múzeu Ohrada 
neďaleko zámku v Hlbokej nad Vltavou a 

- organizačnými záležitosťami. 
Na záver prerokovala návrhy na ocenenie členov klubu, pričom 
členskej schôdzi navrhla schváliť udelenie „Ocenenia pri príle-
žitosti zápisu sokoliarstva na zoznam UNESCO za spoluprácu 
pri rozvoji sokoliarstva“ spolu s medailou aj trom členom Slo-
venského klubu sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze, 
a to Antonovi Moravčíkovi, Ing. Alojzovi Kaššákovi a Tomášovi 
Krivjanskému.
Nasledujúci deň si účastníci členskej schôdze mohli zakúpiť 
sokoliarsky výstroj (najmä rukavice, čiapočky pre dravce, pútka, 
obratlíky, roľničky, vábitká, brašne, tašky, vesty a rôzne pomôc-
ky), ktoré v stánkoch ponúkali jednotliví výrobcovia. Záujem bol 
aj o sokoliarske knihy autora článku, DVD o československom 
sokoliarstve, ktorého autorom je Zdeno Vlach z Bratislavy, ako 
aj nástenné kalendáre, ktoré nafotili sokoliari Zdeněk Tunka 
z Unánova pri Znojme a Tibor Bédi z Bratislavy.
Záverom chcem sokoliarskym priateľom v Čechách a na Morave 
popriať, aby im ich dravce pripravili  veľa pekných chvíľ pri vý-
cviku i počas lovu v prírode.

Text a foto: 
Tomáš Krivjanský

www.krivjanský.sk
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