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ŽiVOT V REV(ROCH

Putovný pohár do,putoval
Na Devínskej Kobyle, ktorá je súcastou

Bratislavy, pol'ujem už takmer štvrt sto-
rocia. Pomenovanie tohto vrchu nesie aj
naše PZ, ktoré pracuje pri Mestskom vý-
bore SPZ v Bratislave. V roku 1984, ked
som vstupoval do združenia, sme striel'a-
li v kamenolome na strelnici spoetickým
názvom - Srdce, ktorý vznikol na zákla-
de tvaru tejto severnej lokality pod Devín-
skouKobylou. Vel'a rokov sme tam strie-
lali gul'ový aj redukovaný trojboj, univer-
zálnu batériu s piatimi a neskôr len tromi
vrhackami a vysokú vežu. Výstavbou síd-
liska Devínska Nová Ves, ktoré siaha až
pod svah kamenolomu Srdce, strelnica
zanikla. Neskôr sme striedavo striel'ali na
strelnici pri ceste do Devína a na strelnici
pri našom pol'ovníckom zariadení Švam-
períky, priamo v revíri, kde sme si vyba-
vovali jednorazové povolenia od polície.
V našom združení sa v roku 1996 zaca-
la éra "Putovného pohára PZ" v strelec-
tve. Ked strelec zvítazil trikrát za sebou,
pohár sa stal jeho vlastníctvom. Prvý roc-
ník v roku 1996, aj druhý v roku 1997 sme
striel'ali iba redukovaný trojboj malokalib-
rovkou na terc líšky a redukovaného srn-
ca a diviaka na 50 metrov, pretože sme
nemali, batériu a vrhacky. Oba roky sa mi
podarilo zvítazit, cím pribudli na mramo-
rový podstavec pohára prvé dve mosadz-
né platnicky s vygravírovaným mojím me-
nom a príslušným rokom. V roku 1998 sa
strel'by nekonali, cím sa len predfžilo mo-
je trápenie s možným tretím vítazstvom
a získaním putovného pohára do vlastníc-
tva. Nuž a aby som to nemal také I'ahké,
kedže chlapci v združení ma poznajú, že
som slabší "brokár", pridali v dalších ro-

koch k redukovanémutrojboju malokalib-
rovkou aj strel'bu brokovnicou na 3-5 vr-
hackovejbatérií. V roku 1999získal pohár
mladý clen Milan Slaštan, ktorý pre pra-
covné zataženie pri výstavbe domu zo
združenia vystúpil. Je to škoda, lebo bol
spolu s Anvdrejom Letkom, ktorý sa odsta- I<\: .
hoval do Ziliny, pol'ovník telom aj dušou.
Obaja boli clenmi krúžku mladých priate-
I'ov pol'ovníctva, ktorý som v našom po-
l'ovníckom združení okrem funkcií stre-
leckého referenta, financného hospodára
a kronikára, dlhé roky viedol. V roku 2000

~
~l

získal pohár Dalibor Globan. O rok neskôr ;jl
ho odovzdal Milanovi Vinklerovi a znova 'l
ho získal v roku 2002. Po siedmich rokoch
sadla "rocná mora" pre Dalibora, ktoré-
mu sa tiež crtala šanca na tretie vítazstvo
a tým aj trvalé získanie pohára. Znova sa
potvrdilo, že dve vítazstvá nestacia, pre-
tože v roku 2003 získal pohár František
Ovádek. Zákonom c. 190/2003 Z. z. z 23.
apríla 2003 o strelných zbraniach a stre-
live s úcinnostou od 1. januára 2004 bo-
la zrušená možnost jednorazovej strel'-
by. Odvtedy striel'ame spolocne s další-
mi združeniami pol'ovníckych spolocnos-
tí na strelnici Plácek - chata PS v Záhor-

skej Bystrici malokalibrovkou redukovaný
trojboj a brokovnicou na tzv. americkom
trape s piatimi streleckými stanovištami
a jednou automatizovanou vrhackou so
zásobníkom na 70 tercov s plynulou zme-
nou výšky a uhla vrhaného terca, takže
strelec nevie, do ktorej strany a ako vyso-
ko mu terc vyletí. Zavedením aj brokovej
disciplíny moje šance na získanie pohá-
ra z roka na rok klesali. Uvedomil som si,
že ako cerstvý šestdesiatnik už nemám

Marek Martinovic - držite/' Putovného
pohára PZ Devínska Koby/a.
"nárok" na mladších, a tak som posled-
né tri rocníky nestriel'al, ale iba rozhodo-
val a vyhodnocoval terce. V rokoch 2004
a 2005 zv'ítazil mladý clen nášho združe-
nia Marek Martinovic, pre ktorého po de-
viatich rokoch, tiež nastala "rocná mora"
z možného tretieho vítazstva v nasledu-
júcom roku. Do tretice sa mu to podarilo
24. júna 2006. Putovný pohár Pol'ovnícke-
ho združenia Devínska Kobyla v Bratisla-
ve s vygravírovanými menami po desia-
tich rocníkoch má konecne stáleho ma-
jitel'a a tým "doputoval". Nezostáva nám
iné, len kúpit nový. Ešte sme nerozhodli,
ci aj ten bude putovný.
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