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V dnoch26.-29.januára2006 sa v brati-
slavskej Inchebe uskutocnila výstava Pol'ov-
níctvo a oddych. Bola síce viac o oddychu
ako o pol'ovníctve,ale urcite splnila svoj úcel.
V tomto termíne sa pod strechou bratislav-
skej Incheby uskutocnilo aj niekol'kodalších
výstav- popri Pol'ovníctvea oddychu to boli
výstavy zamerané na cestovný ruch, šport,
gastronómiu, stroje a technológie, obalové
technológie, baliacu techniku a cestovatel-
ské filmy(najlepším filmomtretieho rocníka
cestovatelského festivalu Camera Slovakia
sa stalo Putovanie Slovenskom známeho re-
žiséra Pavla Barabáša).

Na výstave Pol'ovníctvoa oddych nechý-
bali naši poprední vystavovatelia pol'ovníc-
kej literatúry, zbraní a streliva, optiky, no-
žov, pol'ovníckehooblecenia, obuvi, klobú-
kov, šperkov, preparátorstva, múzejníctva,
lesníckeho školstva a iných. .Z vydavatel'ov
pol'ovníckejliteratúrysa na výstave zúcast-
nili PaRPRESS a EPOS. Stredná lesnícka

š~ola a Stredné odborné ucilište lesnícke
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na výstave domino-
vali a vel'mivýrazne
sa podiel'alina pre-
zentácii pol'ovníc-
kych sprievodných
akcií zameraných na
ukážky sokoliarstva, pol'ovníckychzvyklostí
a tradícií, ukážky výradu ulovenej zveri a hry
na lesnicu. Nechýbali ani módne prehliad-
ky pol'ovníckeho oblecenia. Najvýraznejšie
bol na výstave zastúpený žiarsky.región, na-
kol'kopopri už spomenutých zástupcoch les-
níckeho školstva dotvárali koloritvýstavy Po-
l'ovníckemúzeum vo Sv. Antone a ZOO pre-
paratórium - Ján Bahno zo Žiaru nad Hro-
nom.

Zlatým klincom sprievodných akcií boli 2.
majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení
zveri. Ich organizátormi boli Halali, Hubert-

lov, Múzeum vo Sv.
Antone a firma Šo-
mek. Odborným ga-
rantom bol Sloven-
ský pol'ovníckyzväz
a mediálnym partne-
rom redakcia Pol'ov-
níctvo a rybárstvo.
Národnú odbornú
jury tvorili poprední
slovenskí odborní-
ci na vábenie zveri
v zložení: Peter Li-
hocký, Ing. Milan
Micura, Ing. Marián
Šebo a Ing. Eduard
Pokorný.

Na majstrov-
stvách sa mohli zú-
castnit mladí ná-
dejní vábici vo veku
od 15 do 21 rokov.
Samozrejme, že tí-
to nádejní adepti sú
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žiakmi stredných lesníckych škôl a ucilišta,
kde sa pripravujú budúci profesionálni po-
l'ovníci. Organizátori majstrovstiev pripravi-
li pre sútažiacich najtažší sútažný poriadok,
aký sa doteraz na majstrovstvách SR a Eu-
rópy ešte nevyskytol. Združili disciplíny dote-
rajších sútaží vo vábení jelenov s disciplína-
mi vo vábení ostatnej zveri, co kládlo vel'mi
vysoké nároky na znalosti, skúsenosti a vá-
bicské zrucnosti sútažiacich.

Sútažilo sa v siedmich disciplínach: napo-
dobnovanie hlasu mladého jelena hladajúce-
ho jelenice, jelena, ktorý ovládol criedu jele-
níc, jelena vyhrážajúceho sa súperovi, napo-
dobnovanie hlasu rujnej srny, placu srncata,
hlasu diviaka a vreštania zajaca. Všetci sú-
tažiaci zvládli tieto nárocné a velmi rozmani-
té disciplíny skutocne majstrovsky a odborná
porota, ktorá nepoznala poradie sútažiacich,
nevidela ich a posudzovala iba podla hlaso-
vého prejavu, mala skutocne tažkú úlohu ur-
cit poradie. Po scítaní udelených bodov (1-
6) za jednotlivé disciplíny sa stal majstrom
Slovenska juniorov vo vábení zveri Milan
Bella, prvým vicemajstrom Jozef Konôpka
a druhým vicemajstrom Dušan Mocpajchel.
Všetci sútažiaci dostali vecné alebo financné

ceny od vydavatelstva PaRPRES, s. r. o.,
Hubertlovu, redakcie televíznej relácie Hala-
li a Múzea vo Sv. Antone. Vítazi budú zastu-
povat Slovensko na l. Majstrovstvách Euró-
py juniorov vo vábení zveri, ktoré sa usku-
tocnia 2. septembra 2006 vo Sv. Antone.

Môžeme byt hrdí na to, že práve Sloven-
sko zacalo písat históriu majstrovstiev Euró-
py juniorov vo vábení zveri.
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