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PZ GemerskéTeplicerb
Našimstálym c~atelom je PolovoíckezdruženieGemerské rýchlo, žegurovnicuani nestacil prebit Prvý J

Tepliceznámeužz minulosti a tak si na úvodtejto reportážedo- hon teda nebolvermi úspešnýa tak smesa
vorujempripomenút,žednesmázasebouuž84-rocnútradíciu. presunulido lokality nazývanejDlhádolina. Akosmetak krácali
Vsúcasnostijeho 26 stálychclenovobhospodaruje2 380-hek- tichým, dohrdzavasfarbenýmlesom,zaujala ma pažbagurov-
tárový revír,v ktorom žije viac ako 30 kusovjelenej, okolo 50 nice, ktorú mal môj sprievodca prevesenúcez plece. Pažbu
kusovsrncejzveri,približne60 diviakov,niekol'kolíšoka divých a predpažbiesvojejspringfieldkymal intarzovanúvýraznoucip-
maciek. Dotohto prekrásnezalesnenéhorevíruvšakobcasza- kou ztenuckého, do zlatista vyleštenéhomosadznéhopliešku.
blúdia nielenvlci, ale aj medvede.Od roku1993 je jeho stálym Ústrednýmotívpažbybol klasickyporovnícky,vo venci štylizo-

- predsedomJúlius Ferenc,ktorý je clenom združeniauž 36 ro- vaných rastlinných prvkov zobrazenýmohutný ruciaci jelen.
kov.Porovnýmhospodáromje Milan Kolesár,ktorý sa popri po- Zaujalama aj puklina, viditelne deliaca pažbuod pažbicky,na
lovníctvu venuje aj výkonu funkcie dobrovorného lesného zakonceníktorej chýbala klasická ružicaz parožia.Zvedavost
strážcu. mi nedala a tak somsa na prícinutejto puklinyspýtal. Môjspri-

Gemercaniasa o svoj neverký,ale prekrásnezalesnenýrevír evodeasa iba trpko usmial, as urcitou nevôloumizacalrozprá-
dobre starajú, o com svedciaaj ich loveckéúspechy.Za ostat- vat. "Ked môžemea doslova musíme lovit diviaky, obcas sa
ných 14 rokov domáci i hostujúci polovníci ulovili dvoch zla- do nášho polovného revíru vyberiemaj úplne sám. Na svojej,
tých, devät striebornýcha štrnást bronzovýchjelenov. V tomto zatial každý terén prekonávajúcej lade sa zvycajnevyveziem
revírisa darí aj ciernejzveri,pod dobre mierenýmistrelami lov- polnou cestou na najvyššiepoloženýokraj revírua les presno-
cov tam "zhasli" štyria zlatí, sedem strieborných a pätnást rímpešo.Je to výhodné,pretožeak niecostrelím,úlovokodve-
bronzovýchdiviakov. ziemrovnodo dediny.Odbocilsomzoštátnej asfaltkynapolnú

Pätnástdomácichasedemnásthostujúcichstrelcovz lekár- cestu a odrazu som zbadal, že do nedalekého kukuricniska
skeho prostrediakošickýchnemocníc,odhodlanýchprederavit beží skupinka odrastenejších diviacích mládat. Skupinku
gulkami kožuch každej škodnej v prvú minulorocnú decem- viedolnajvyspelejšíkancek,ktorý sa po pravdepodobnejsmrti
brovúsobotu privítalonevrúdnesychravéráno. Predsedazdru- matkystal vodcomtejto "junácker criedy.Zastavilsom,vysko-
ženia J. Ferencvšetkých oboznámil snaplánovanými honmi, ci! von z auta, zamieril a vystre/i/ najprv na vodcu criedy,
povoleným druhom zvere na odstrel, nevyhnutnými bezpec- postupne na dalšíchdvochdiviacikov.Mieril somurcite dobre,
nostnými pokynmi a zaželalvela úspechovtradicným pozdra- pretože všetci traja zalahli, kým-štvrtý ušiel do kukuricniska.
vom "Lovuzdar!". Po rozchodesmesvižnevykrocili do rozmo- Rozbehol som sa k streleným kusom, aby som skontroloval
cenéhosvahu nedalekéholesa paradoxnenazývanéhoSuchá ci zhasli. Odrazusomzacul akoza mnounieco vybehlo.Otocil
hora.Vedúcinašejskupiny,skúsenýpolovníkJán Dubeckýpo- som sa, a zbadal som, že sa ku mne beží posledný diviací
stupne rozostavovalstrelcovtak, aby mali dostatocný prehlad junák. Pravdepodobnesi sám nevedelporadit, tak sa vracal
o pohybezverivo svojom úseku, ale aby zárovennikoho neo- spät k criede. Kedže som pôvodne nechcel bežat s nabitou
hrozovali.Zdiarkysmepoculisilnejúcevolaniehoncova hlasné zbranou, pri necakanom pribehnutí diviacika som gulovnicu
durenie psov. Ked sa zvukypriblížili, medzistromami nalavo nestihol prebit. A tak, ked ku mne pribehol, chytil som pažbu
od nássa ozvaltažkýdupot, sprevádzanýniekolkýmivýstrelmi. do oboch rúk a hlavnousom ho udrel po hlave. Kanceklahol,
Ako sme sa neskôr dozvedeli, domáci polovník J. Sarna tam ale mne v rukáchzostalapažba, pricom zvyšokzbrane odletel
strelil statnú diviacicu. Mal však dvojnásobnéštastie, pretože na dížkuremenanabok. Kancekbol iba omrácený,a tak som
popri diviacici sa na nehovyrútiI statný kanec,ktorémulentak- vytiaholnôža prebodolho. Opustenúdiviaciurodinkusomsíce
tak uskocilz cesty, a schovalsa za strom. Odohralo sa to tak vybil,ale úlovokto bol biedny.Pažbumi odbornezlepil kama-

rát, ale kedžesomsa na dnešnúspolocnúpOlovacku
velmi tešil, zobral somsiju so sebou, aj ked eštenie
je úplnezreštaurovaná."

Pri druhom hone sa strelci mohli rozostavit iba

pri okraji lesnej cesty lemovanej hustými kríkmi,
co nebolo najideálnejšie, pretože mnohí nemohli
z bezpecnostnýchdôvodovstrielat. Honcik námdora-
zili príliš rýchlo a ako sa predierali húštím, hrozilo,
žeby na strelbu doplatili aj oni. Vpravood nášhosta-
novišta prebehla cestu statná líška, a vravodva mo-
hutné diviaky. Nakrátkosme ich videli ako na dlani,
ale môj partner,novopecenýštastnýotecRadoDusa,
ktorému sa v noci narodila dcérka Radka,z bezpec-
nostných dôvodov nestrielal. Po skoncení druhého
honu sme sa zastavili na lúcinke, kde nám predseda
združenia priviezol obcerstvenie. Po krátkom odpo-

SPOLOCNÚ POtOVACKU VIEDOL POtOVNÝ HOSPODÁR ZDRUŽENIA

MILAN KOLESÁR.
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Ked'sa z puškystane kyjak
cinku sme sa presunuli na tretí hon, do lokality nazývanej
Skalnývrch. Medzistromami zacalo presvitat chabé slniecko
a ožiarilo cerstvo rozryté diviacie kalište obrúbené skalami
obrastenýmizelenýmmachom.Po pravidelnýchpoužívatel'och
kališta všakzostali v ciernom bahne iba hlboké stopy. Zostali
smestát naprotisvahuvypínajúcomsavjeho blízkostia cakali
na príchodzveri. Odrazunapravood nás zapraskalo niekol'ko
výstrelov,az lesa,priamooproti námvybehlitri vydesenélane.
Ked nás zacítili, na chvíl'ockustuhli, ale v zlomku sekundy
sa stratili v híbke lesa. Môj partner sklamane sklonil hlaven
gul'ovnicek zemi, pretožemy smeo diviakochani nechyrovali,
aj ked nedaleko od nás padol ten najväcší kanec. Tretí hon
sa skoncil pomerne rýchlo a tak sme vybrali na spiatocnú
cestu, na ktorej mi môj sprievodca porozprávaldalší zážitok.
"Polujem už dvadsatštyri rokov,a tak sa mi za tie roky už vše-

~ lico prihodilo. Predniekolkýmirokmi, ked smeešteani netušili
co je to mobilný telefón, vybral som sa na nocnú postriežku
na podhorskúlúku, pretožesom tam mal vyhliadnutéhokrás--
neho šestnásttoráka, ktorý sem chodil vyzývatsvojich sokov

Z na súboj. Vecersom nanho štastie nemal. Ked ma prebralo
studenésvitaniea možnoaj obava,žeprespímpríležitost, ob-

1&1 javil sa na lúke zastretej rannýmoparom"môj" vytúženýjelen.
Precitol som takmer okamžite, starostlivo zamieril a vystrelil.
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'" So SKÚSENÝMPOtoVNíKOMJÁNOM DUBECKÝMSME NEDALEKOKALlŠTACAKALI
V MÁRNE.NÁSOBiŠLIDIVIAKYZDALEKA.

Zásah bol necakane presný - jelen padol a zostal nehybne,- ležat.Zišielsomzposedu,obzrelúlovok,jelenovisomnaznak

Z úcty zastokolzálomoka odišiel do dediny pre povoz.Zobudil
som troch kamarátova spolocne sme sa vyviezli na traktore

> spät na lúku. Ked sme sa prihrkotali na miesto, zostali sme
v úžase stát, po jelenovi ani stopy. Prehl'adalisme najbližšie

O okolie v obavách, že jelen bol iba zranený a odvliekol sa do
húšrinyukryt. Kamarátisa mi užzacali vysmievat,že"prášim".

... Odrazusmevdialke zbadali,žek posedusmerujeposkakujúca
skupinaRómovtahajúcich káru. Prišli až k ned'alekémustohu

O slamya z úkrytu vybrali "môjho" šestnásttoráka. Naši rómski
spoluobcania pravdepodobne poculi, že sa zarána v revíri
striel'alo a než sme sa my pre úlovok vybrali, stihli ho ukryt

A. v stohu. Sosebousi na kárepriviezli sekerky,pílkua nože,aby

PRVÚDIVIACICU,KTORÚULOVILDOMÁCIPOtOVNiKJÁN BARNA,
JEHOSUCKAWELSHTERIÉRAPREDSLOVENSKÝMIKOPOVMIŽiARLIVOSTRÁŽILA.

si mohli úlovok namieste podelit. Veru,nepoznámnic horšie,
ako našu "dvojnohú ciernu škodnú", ktorá sa neštíti nielen
vo velkom kradnút drevo, ale aj kopat pytliackejamy masko-
vané tenkými konármi, trávou a lístím, na ktoré položia kuku-
ricnú návnadu.Ak sa diviak "ulakomí" na tú trochu kukurice,
zvycajne skoncí nabodnutý na ostrých koloch, ktoré jamy
vosvojich útrobách ukrývajú".

Pri príchodena vrcholSuchej horysa najskúsenejšídomáci
lovci poradili s vedúcim pol'ovackya rozhodli sa podniknút
posledný hon smerujúci do dediny.Skoncil sa úspešne,padli
tam štyriadiviaci. Khucínskemuhostincu,kdebolapre náspri-
pravená vecera, sme prišli až ked sa stmievalo. Ked vecera
skoncila a nastal cas slávnostnéhovýradu,bola užtaká tma,
žebysomju mohol krájat. Vduchusom hromžíl,pretožepri fo-
tení mi neboli nic platné ani štyri rohovévatry, ktoré slávnost
výradu ako-tak osvetlovali. PredsedaPZJ. Ferencpodakoval
prítomným za disciplinované správanie a vedúci lovu Milan
Kolesárodovzdal úspešnýmstrelcom zálomky.Najmohutnej-
šieho diviaka.stJ:elilhostujúci Košican, MUDr.Komola. Jeho
úlovok - šestrocnýkanecmal podl'aodhadu asi 170 kg a skú-
sení lovci ho podl'adížkyjeho "zbraní" otipovali na zarucené
zlato. Hmotnost dalšieho, 5-rocnéhokanca, ktoréhoskolil do-
máci strelec Július Hladon, odhadli na 150 kg, dalších šest
úlovkovmalohmotnost od 30 do 85 kg. Nakrižovatkev Gemer-
skýchTepliciachna ulovenýchdiviakov,zbavenýchnajcennej-
šíchtrofejí, užstriehlaskupinkadomácichRómov,ktorákancov
odkúpila zazjednanúcenu. Násužtento obchodnetrápil.Vpo-
vestnom "Luba-bare" sme svorne "splachovali útrapy" dlhého
pochodu studeným decembrovýmlesom, i radost nad novou
spoluobciankou RadkouDusovou. Nic to, že je dievka, dnes
užpredsapol'ujúaj ženy.A tak námnezostávainé, lenjej zaže-
lat dobré zdravie, a aby sa jej raz podarilo "ulovit" fešného,
dobrého,abohatéhomuža.Urcitesajej to podarí,i ked uždnes
je na Gemeripeknýchbáb ako maku.Takžepáni, "Lovuzdar!"

Texta foto:Mgr.PeterNevolný


