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S
védsky král navštívil Slovensko
v jeden januárový víkend, ubyto-
val sa v hoteli v Bratislave a po-
loval v uznanej bažantnici, kto!á
je súcastou polovného revíru Ci-

fáre - Pata. Tento revír spravuje Odštepný
závod Levicepodniku Lesy Slovenskej repub-
liky.

Zasiahol aj dravec: Polovacku pre krála

objednala zahranicná cestovná kancelária štyri
mesiace vopred a královská družina prišla do
revíru autobusom takmer pol hodiny pred jej
zaciatkom. Polovacku otvoril doc. RNDr.

Ing. Jozef Mindáš, PhD., generálny riaditel
Lesov Slovenskejrepubliky. Potom ako králov-
ských hostí privítal dokonalou anglictinou, tru-

baci odtrúbili zaciatok prvého pohonu a ne-
skôr dalších šiestich. Strelci si pochvalovali ba-
žanty vysoko letiace nad korunami stromov
a král potreboval celý prvý pohon na to, aby
zistil,koJkopredsadzovat. Kedsa rozstrielal,pa-
tril k najlepším strelcom v skupine. Na záver
však bol za krála strelcov korunovaný niekto
iný. Karol XVI. Gustáv ulovil bažanta aj po-
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Asi sa mu u nás páci
...

Švédsky král' Karol XVI.Gustáv ochut-
nal naše vína už v apríli 2002, ked sa
v rámci trojdnovej oficiálnej návštevy Slo-
venskej republiky s král'ovnou Silviou zú-
castnil na ochutnávke vín v pezinskom
zámku. Po privítaní pred Zámockou vinár-
nou sa švédsky panovník v sprievode dal-
ších hostí zúcastnil na degustácii
v priestoroch historickej sály a v pivnici
zámku. Pri tejto príležitosti sa podávali vína
z predchádzajúceho roka: Rizling vlašský,
Devín, Iršai Oliver, Muškát Ottonel rocník
1980 a Cabernet Sauvignon rocník 2000.
ŠVédsko je dedicnou konštitucnou monar- .

chiou, na jej cele stojí od roku 1973 král'
Karol XVI. Gustáv. Výkonnú moc má vláda
na cele s ministerským predsedom, legi-
slatívna moc je zverená parlamentu. Král'
je známy svojím vel'kým záujmom o pro-
blematiku ochrany životného prostredia.
Patrí k sasko-cobursko-gothajskej dynastii,
ktorá bola v rokoch 1826 až 1918 vládnu-
cim rodom v nemeckom vojvodstve Sasko-
Cobursko a Gotha.

Jej clenovia zároven vládli vo viacerých
európskych krajinách. Králi tejto dynastie
vládli v Belgicku, Portugalsku, Bulharsku,
Spojenom král'ovstve a vo ŠVédsku.

Král': Patril k najlepším strelcom.

mocou pernatého dravca. Prvý pohon po
obede sa zacínal ukážkou sokoliarstva a jeho
excelencia vypustila prvého dravca.

Tradícia a súcasnost: Královské polo-
vacky majú na území dnešného Slovenska
dlhú tradíciu.Ved štátne lesy vyrástli na zákla-
doch volakedajších královských lesov. A ich
hodnota sa spociatku posudzovala podla bo-
hatstva zveri, ktorá v nich žila. Až s rozvíjajú-

cim sa baníctvom a hutníctvom sa cena

lesa zacala merat predovšetkým množ-
r stvom a kvalitou drevnej hmoty. Pre pre-

- chod lesov z koruny na štát sú dôležité
predovšetkÝmrevolucnéroky 1848 a 1918,ked
boli poštátnené aj známe revíry bulharského
cára Coburga na Pustom Polici vo Svätom An-
tone, alebo habsburské revíry v okolí Topol-
cianok. O tom, že královskérody na Slovensko
nezabudli, svedcia ich návštevy. Len nedávno
poloval v revíroch Odštepného závodu LeviCe
aj španielsky princ, lichtenštajnské knieža ci
další príslušníci rodu Habsburgovcov.

Dobré meno Slovenska šíria vo svete aj
polovníctvo, tradície a odbornost zamestnan-
cov štátnych lesov. Takže si dobre rozmys-
lime, ako naložíme s týmto neocenitelným
bohatstvom.

----

.~;---'~
Z albumu: Krá/'Karol XVI. Gustáva krá/'ovná Silvia v mladosti
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VÁBENIE
. I

Vrcholom sprievodného programu
tohtorocnej výstavy Polovníctvo a oddych
boli majstrovstvá Slovenska juniorov vo
vábení zveri.

Obtažkani vábenim
R

eprezentanti s1!edných lesníc-
kych škôl z celého Slovenska,
mládenci akoby obtažkaní vábe-
ním, nastúpili pocas druhej ja-
nuárovej soboty na slávnostne

vyzdobené pódium výstavy Polovníctvo a od-
dych v bratislavskom výstavnom a kongreso-
vom centre INCHEBA EXPO v Petržalke.

Štrnást dôsledne vyšnurovaných mláden-
cov v zelených jágerskýchmundúroch si zme-
ralo talent na tohtorocnom štvrtom rocnfku

Majstrovstiev Slovenskajuniorov vo vábení je-
lenej, srncej, diviaceja dravejzveri.

S bilanciou 151bodov sa juniorským majs-
trom Slovenska v tomto roku stal Tomáš

Minich z Kamenca pod Vtácnikom. Len s troj-
bodovým rozdielom za vítazom sa umiestnil
prvý vicemajster Ján Muránsky zo Šunavy.
Tesne o jeden bod za ním skoncil druhý vice-
majster Dušan Mocpajchel z Cajkova.
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Predtým než organizátori dekorovali naj-
lepších sútažiacich, mládenci s vábcami jed-
notlivo demonštrovali kumšt pred porotcami
a súcasne aj udiveným publikom.

V malej ankete sa niektorí s nami podelili
o svoje dojmy:

"Je to polovnícky folklór."
"Nikdy som netušila, co v lesoch vystrájajú

imitátori, aby získali uznanie polovníkov."
"Trubaci sú ako džezoví muzikanti."
"Vábenie mi pripomfna prahudbu z pra-

lesa."

Vdaka sútažiacim zažili najmä nezaintere-
sovaní diváci a poslucháci nevšedný interpre-
tacný recitál. Bol súcastou tradicného
bratislavského veltrhu polovníctva, rybárstva,
cestovného ruchu, rekreácie, volného casu
a gastronómie. Na podujatie zavítalo asi60-tisíc
návštevníkov a mnom z nich poculi vábenie
polovnfkov v premiére.

Posolstvá: Juniorskí interpreti predviedli
v Programovom centre veltrhu zväcša klasické
"zvukové hracky". Imitovali rec majestátnej prf-
rody. Posielali viac ci menej vydarené kantilény,
formulovali posolstvá. Lovecké koncertovanie
na pódiu bolo pre sútažiacich praktickou pre-
vierkou zrucností, ale miestami aj kakofóniou
takmer "džezového vreskotu". Najmä, ked sa ju-
niori pomýlili, pozmenili repertoár, poplietli si
žánre a zablúdili kamsi do lesnej grotesky.

Umenie vábenia spocíva nielen v autentic-
kých zvukoch, ale aj v pôsobivej sile ci nehe lud-
skej osobnosti, v cite, ba prevtelení sa cloveka
do pr.írodného živlu.

Vzory: Vábenie na scéne tohtorocných ju-
niorských majstrovstiev pocutelne ukázalo, že
o nádejné interpretacné talenty nie je u nás
núdza. Lenže niektorí sútažiaci si svoje tré-
ningy ocividne zlahcili. Dôsledne nenapodob-



Mato s Katkou...
Žiacka tretieho rocníka Valéria Kullová

už tradicne so spolužiakmi aj pedagógmi
reprezentovala na bratislavskej januárovej
pol'ovníckejvýstave našu najstaršiu
Strednú lesnícku .školu v Banskej Štiavnici.
Tradícia školy je spätá s vyše tristorocným
nepretržitým lesníckym vzdelávaním
v tomto významnom stredovekom ban-
skom meste, ktoré sa v minulosti preslá-
viloako centrum vedy, pravdaže, vdaka
koncentrácii odborníkov a výnosnej tažbe
striebra.

Dnesje mesto zaradené do zoznamu; k "
Svetového kultúrneho dedicstva UNESCO. o..C a Sk.o.ILesníckaškolapatrímedzinajstaršie ~ . ..,

školys týmtozameranímnielenvEurópe, ~~
.

"l
.

'r;.,'.'
ale aj vosvete.ValériaKullová ~ ~~Jill,',
sa zaujíma o ekológiu lesa, ~ t ~~~~~~ .
biológiu zvierat aj o tra-
dicné pol'ovníctvo. Roz-
hodla sa pre aktívne
sokoliarstvo. Medzi po-
I'ovníkmiaj la1kmipred-
viedla párik dravcov.
Zastihli sme ju so so- '

kolom Matom, ktorý

má šest rokov. "Sa-

novali prírodné, ale umelé vzory. Namiesto
toho, aby pocúvali úžasné meandre symfonic-
kých zvukov vo filharmónii hory, netvorivo, až
mechanicky produkovali kvázivábenie. "Žial,
ešte sa aj navzájom kopírovali,/lpovedal jeden
z porotcov.

Výberovka: Bolo to práve laické publi-
kum, ktoré sa na tomto podujatí zrazu ocitlo

na neprebádanej zvukomalebnej mape sveta. ;
Stacilo, že prižmúrili oci, otvorili uši. Pobadali o..>.
sme, že mnohých opantalo marivo tejto pod- ~
manivej ilúzie. Lenže odborníci sa naozaj vy- ~

znaj~ v spleti presnej partitúry vábenia. ~
Stvorclenný tím odborných porotcov pod

patronátom Slovenského polovníckeho zväzu
aj sponzorov anonymne vyhodnotil úroven
tohtorocného koncertu a urcilkonecné poradie
pre najtalentovanejších mladých vábicov.Bola
to vlastne aj predbežná výberovka pre nádejné

kádre, ktoré sa môžu nominovat na tohtorocné
majstrovstvá vo vábení Slovenska seniorov
pocas tradicných Dní svätého Huberta vo Svä-
tom Antone, prípadne aj do zostavy reprezen-
tácie Slovenska na niektoré zahranicné

micka Katka, ktorá je tu s nami, práve od-
dychuje. V škole sme ju zachránili, vypi-
plali. Katka nevidí na jedno oko. Vo vol'nej
konkurencii by to mala tažké. Teraz sa
s nOll pokúsime pracovat v prírode, aby
nebola odkázaná iba na I'udskú pomoc.
Dúfam, že sa nam to podarí," zanietene
hovorí Valéria.

O zvedavcov a milovníkov prírody ne-
mala núdzu.

majstrovstvá. Mládež, ktorá urcite raz preberie
aj štafetu vábenia, treba podporovat, citlivo ju
viest, aj poucit a okresat.

Dvojstranu pripravil IGOR TURANEC
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Užitocnápublikácia
RNDr. Stanislav Harvancík, rejnost s potešením prijalavydanie

zoológ, ornitológ a v neposled- publikácie Dravé vtáky Slovenska
nom rade známy slovenský foto- vo fotografii, ktorú autor Stanislav
graf prírody pocas svojej viac ako Harvancík uviedol do života na
tridsatrocnej kariéry publikoval sklonku roka 2007. Kniha je vý-
vyše 700 populárno-náucných sledkom vyše trid~atrocnejtrpezli-
a odborných clánkov v regionál- vej fotografickej a ornitologickej
nych aj celoslovenskýchtlacených práce autora. Citatel dostáva na 96
periodikách. V roku 1999 vydal stranách podstatné informácie
knihu Príbehy uja Stana s vtáca- o každom z devätnástich druhov
tami v lese, urcenú detskému cita- dravých vtákov, ktoré na Slo-
telovi. Je tiež spoluautorom vensku hniezdia, ale aj o tých dva-
významného ornitologického nástich druhoch, ktoré sa u nás
diela Rozšírenie vtákov na Slo- vyskytujú sporadicky,a to bud ako
vensku (VEDA, SAY, Bratislava, zimní hostia, alebo zatúlanci. Pub-
2002). Stanislav Harvancík patrí likácia obsahuje tiež informácie
medzi najaktívnejších clenov Slo- o pocte párov jednotlivých druhov
venského klubu fotografov prí- na Slovensku aktualizovanom
rody,ktorý pôsobí pri Slovenskom k roku 2006. Kniha je bohato ilus-
poIovníckom zväze. Je profesio- trovaná vyše 200 majstrovskými
nálnym zoológom a ochranárom, fotografiamiz dielneautora. O ich
pracovníkom Státnej ochrany prí- vysokej úrovni svedcí skutocnost,
rody SR, Správy Chránen<:jkrajin- že až 95 % záberov pochádza
nej oblasti Ponitrie. Citatelia z volnej prírody.
Polovníctvaa rybárstva ho už tretí Väcšina fotografií vznikla na
rok poznajú aj ako autora seriálu Slovensku, ale autor musel z dô-
Dravce a sovy Slovenska. vodu momentálnej absencie nie-

Slovenská ornitologická, ktorých druhov absolvovat aj
ochranárska, ale aj polovnícka ve- prírodovednú expedíciu do Špa-
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nielska c~Madarska.
Len niekolko zábe-

rov patrí jedincom
chovaným v zajatí,
respektíve rehabi- j
litovaným hendi-
kepovaným
druhom, ktoré

prakticky ne- I
možno nasní-

mat vo volnej
prírode. Oso-
bitne cenené

sú zábery ha- j
diara krátko-

prstého,
ktoré sa au-. I
tOroVl po-
darilo
získat zo

slovenskej
prírody po mno-
horocnom úsilí až v roku 2006.

Táto celofarebná kniha for-
mátu A4 tlacená na kvalitnom

lesklom kriedovom pa'pieri urcite
obohatí knižnicu každého milov-

níka prírody. Vzhladom na to, že
texty sú rovnocenne spracované

v slovenskom, nemeckom a an-
glickom jazyku, môže byt kniha
vhodným darcekom aj do zahra-
nicia.

Ing, RADIMÍR SIKLIENKA


