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Otec strelcov
a sokoliarov
Jedným z najvýznamnejších ucitel'ovpol'ovníctvana Strednej lesníckej ško-
le J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku (v tomto roku oslávila 210. výrocie)
bolVladimírCerný(~ 5. 11.1926- Ružomberok,t 29.3. 1993- LiptovskýHrá-
dok). Hoci bol ucitel'omv tejto škole už skôr, pol'ovníctvozacal vyucovat až
od školského roku 1965/66 a vyucoval ho až do svojej smrti. 801 pol'ovníkom
- praktikom a má vel'ké zásluhy na vybudovaní pol'ovníckehokabinetu a bo-
hatých pol'ovníckychzbierok tejto školy. Vytvoril samostatnú ucebnu pol'ov-
níctva a pocas jeho pôsobenia sa rozvíjalo viacero pol'ovníckychodvetví.

Rovnakovel'kézásluhy má aj na vybu- Pocas svojel plodnej pedagogickejcin- to do revíru jedného vel'kéhobetára, kto-
dovaníškolskejpol'ovníckejstrelnice,ktorú nosti Vladimír Cerný zhromaždovalcenné réhovolali Ivánuška.Chlapeczmaturoval,
dnes spolocne so školou využíva aj OkO teoretické poznatky, ktoré sa pripravoval odkrútil si vojencinua nastúpildo lesníckej
SPZ v Liptovskom Mikuláši. Pocas jeho aj publikacne zúrocit. Jeho zámery však služby. Raz sme sa náhodou stretli, sl0-
pôsobeniavznikol v škole sokoliarskykrú- zmarila náhla smrt v pomerne mladom vo dalo slovo, a nádejný lesník ma pozval
žok, z ktoréhovyšlo mnohoznámychslo- veku. Dlhé roky pracoval aj v hodnotitel'- na tok hluchána.Pocasiesa vydarilo,bolo
venskýchsokoliarov,medzi nimi napríklad ských komisiách pri SPZ, kde sa ako od- nádherné ráno, hlucháne tokali jedna ra-
aj IvanMaroši. borník venoval najmä chovu srncej a di- dost. Ked sme sa priblížili k starémutoka-

Pri strelnici v miestnej casti Dovalovo viacej zveri, ktorej lovu venoval nespocet- júcemu hluchánovi,Ivánuškazavelil:
vzniklaaj streleckáorganizáciaa v lesníc- né hodiny. Mimoriadne rád nacúval jar- - Pán ucitel',striel'ajte!
kej škole právezásluhouVladimíraCerné- ným piesnam hluchánov a bublaniu spe- - A ci môžem?- pýtamsa.
ho zriadili samostatnýoddiel strelcov,kto- váka liptovskýchrevírov- hol'niaka.O tej- - Samozrejme!
rého odchovanci zaznamenali významné to vášni vedeli vari všetci jeho žiaci, kto- Nuž som zalícil, zamieril a po rane ko-
úspechy.V tejto súvislostispomenmeas- rí ho casto pozývali do "otcovských"reví- hút zapadol pod smrekovec. Sprievodca
p~n Petra Plánovskéhoml., ktorý sa stal rov, prípadne po skoncení školy do reví- skocil ponho,zdvihol ho a zakrical:
aj juniorským majstrom sveta a dnes je rov,v ktorýchpôsobili. - A teraz utekajme!
trénerom strelcov Dukly Banská Bystrica, , v Okamžitevzal nohy na plecia a pelášil
a známym pretekáromv disciplínach vá- UTEK OD HLUCHANA kade I'ahšie.Zostal som prekvapený,ale
benie jelenov a vábenieostatnýchdruhov Kedže sme boli priatel'mi, obcas sme hned som pochopil situáciu a chtiac-ne-
zveri. Vymenovatby sme mohli aj dalších si zapol'ovaliaj spolu. Pri jednom posede- chtiac uberal som sa za ním. Potvorapre-
známych slovenských pol'ovníkov, ktorí ní v pol'ovníckejchate mi vyrozprávalten- šibaná - zaviedol ma do cudzieho revíru.
vyšli práve spod rúk pedagógaVladimíra to príbeh: Naštastie nikto nebol nablízku, nuž ked
Cerného. - Pocasškolských liet som brával cas- sme konecneboli v bezpecí,hned som sa
...................................................................



mu za túto pol'ovacku"vel'mipekne poda-
koval".

Takto mna, starého kozáka, previedol.
Ešteže držal zobák a nikde sa tým ne-
chválil.

PERFEKTNÝ STRELEC
Vladimír Cerný bol aj perfektný strelec.

Diviaky, to bola jeho vel'ká pol'ovnícka zá-
I'uba. Spln mesiaca ho priam hypnotizoval
a pocas mesacných nocí ho doma neudr-
žali ani párom koní.

Bol decembrový spln, ked ma Vlado
nahovoril, aby sme išli pozriet pod Kva-
cianske skaly, kde do pol'a na zemiacnis-
ko chodia prerývat cierne štetináce. Zima
bola treskúca, snehu po kolená a navyše
bielu perinu po predchádzajúcom odmä-
ku na povrchu zabetónovall'adový pancier.
Co krok, to "chrup". Vyšli sme závozom za
dedinou na kraj polí. Mesiac ako žltá gu-
I'a osvecoval rozprávkovo bielu krajinu. Aj
vol'ným okom sme pod lesom vo vzdiale-
nosti viac ako pol kilometra spozorovali
criedu diviakov. Narátali sme štyri ci pät je-
dincov. Krajom pol'a medzi lieskovými krík-
mi si rýpali a hl'adali potravu. Boli v neus-
tálom pohybe. My co krok, to rachot ako
by išiel tank. Vlado usúdil, že pockáme,
hádam sa priblížia na dostrel. Zima bodala
až do kostí, mráz bol zaiste vyše dvadsat-
stupnový. Vravím si - takto sa k úspechu
nedopracujeme, skôr tu zamrzneme.

- Co chceš robit? - pýtam sa. - Ak ro-
bíme rachot my, musia ho robit aj diviaky.
Treba len sledovat smer vetra, aby nás ne-
dostali do nosa a hádam uspejeme.

Vlado len pokrútil hlavou, napokon však
uznal, že iného východiska niet. Z kro-
ka na krok sme sa dali na pochod využí-
vajúc tiene kríkov ako sa len dalo. Sledo-

Na školskej strelnici
s brokovými strelca-
mi - reprezentantmi
školy. V. Cerný v stre-
de, vpravo je ako po-
sluchác neskorší Uci-
te/' polbvníctva a ria-
dite/' tejto školy Anton
Krištof.

vat prúdenie vzdu-
chu nebol problém,
ved sme dychca-
li ako parné loko-
motívy. Trvalo vari
viac ako pol hodiny,
kým sme sa dostali
na vzdialenost dve-
sto metrov. Zastavili
sme sa a hoci som
Vlada presviedcal,
aby sme ešte' dajaký ten meter postúpili,
trval na svojom - viac ani krok! Chôdzou
sme sa natol'ko zohriali, že sa z nás až pa-
rilo. Dohodli sme sa, že prvú ranu odpáli-
me podl'a možnosti naraz. Vlado namieril
na krajný kus vl'avo, ja vpravo. Podl'a odha-
du išlo v oboch prípadoch o lanštiaky. Po-
tom narátal do troch. Ja striel'am odjakživa
z palice, Vlado, výborný strelec, z vol'nej
ruky. Zamierené, odrátané, zahrmeli vý-
strely. Prvé dva kusy zostali po salve v oh-
ni, ostatné sa rozbehli k lesu. Ja som sa už
k dalšej rane nedostal, Vlado však vypálil
celý zásobník a musím uznat, že úspeš-

, ne. Z piatich výstrelov štyri zasiahli, len
jedným bežiace diviaky chybil. Podl'a stôp
v snehu sme zistili, že v criede bol aj pia-
ty diviak, väcší kus, pravdepodobne divia-
cica. Tá však krytá lieskami odbehla bez
ujmy. Aby som dokumentoval, aký krutý
bol mráz a preco som vlastne už nevystre-
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Iii, musím spomenút, že ked som zo SpO-
tených rúk snal rukavice a položil prst vlh-
ký od potu na spúšt, okamžite mi na nu pri-
mrzol a pohybom som si strhol z neho kú-
sok kože, takže namiesto strel'by bolo po-
trebné ratovat poranený prst. Pravdou je aj
to, že po polnocnej pol'ovacke sme mali do
rána prácu, kým sme úlovky dopravili do
dediny k pol'ovnému hospodárovi. Táto po-
I'ovacka potvrdila chýr o Vladovi ako výbor-
nom strelcovi, ved bežiaceho diviaka, pri-
bližne pätdesiatkilového lanštiaka, na dve-
sto metrov trafí skutocne len málokto.

Pán ucitel' Vlado Cerný odišiel do vec-
ných lovísk náhle, necakane. Svoj vecný
sen o krásnej slovenskej prírode sníva na
novom hrádockom cintoríne v Liptovskom
Petri. Jeho hrob je hned pri dome smútku.

Ing. IGOR KOŠECKÝ,
Klub histórie slovenského

pol'ovníctva pri SPZ
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