Vážený pán predseda OPK,
vážení vedúci kancelárií OPK

Klub slovenských poľovníčok a Občianske združenie Devana organizujú dňa 29. januára 2016
prvý reprezentačný ples poľovníkov Slovenska pod názvom Devana Bál. Toto spoločenské podujatie v
priestoroch Expo-arény Incheba Bratislava bude prezentovať súdržnosť poľovníkov a širokej
verejnosti v ich vzťahu k ochrane a zveľaďovaniu genofondu zveri a prírodného bohatstva našej
krajiny. Záštitu nad podujatím prevzal Ing. Tibor Lebocký, prezident Slovenskej poľovníckej komory
a Slovenského poľovníckeho zväzu.
Chceme, aby sa Devana Bál stal svojím obsahom a neopakovateľnou atmosférou už od svojho
prvého ročníka jedným z najvýznamnejších podujatí hlavnej plesovej sezóny na Slovensku. Preto sa
na Vás obraciame s prosbou o spropagovanie bálu v pôsobnosti Vašej Obvodnej poľovníckej komory.
Boli by sme radi, keby sa poľovníci a ich priatelia z Vášho regiónu zúčastnili na plese, pripomenuli si
tradície a históriu poľovníctva a zdôraznili tak jeho spoločenské postavenie. Pre účastníkov je
pripravený bohatý program, alegorický sprievod slovanskej bohyne lovu Devany, v ktorom budú lovci,
sokoliari, kynológovia, lukostrelci i strelci z historických zbraní. Do tanca budú hrať poprední slovenskí
umelci, orchester Vladimíra Valoviča so svojimi sólistkami, hudobná skupina bratov Kuštárovcov,
country kapela Ascalona, tanečná škola Petra Modrovského a iní. Pre gurmánov bude v ponuke
bohatý výber poľovníckych špecialít a slovenských i moravských vín.
Pre Vašu informáciu, cena vstupenky je 70.- € na osobu a pri jednom stole je miesto pre 10
účastníkov. Ubytovanie pre záujemcov je predbežne rezervované v hoteloch Aston a Tatra do 10.
januára 2016. Veríme, že táto ponuka Vás osloví a svojou účasťou na Devana Bále oceníte doterajšiu
prácu Slovenskej poľovníckej komory, Slovenského poľovníckeho zväzu a ich členov v úsilí o
zachovávanie bohatstva našej prírody, kultúry a etikety v poľovníctve.
Bližšie informácie a predaj lístkov na organizačnom výbore plesu:
Tel.: 0903 424 411, e-mail: devanabal@gmail.com a www.klubslovenskychpolovnicok.sk

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.
V Bratislave dňa 16.11.2015
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