
Kto tam nebol, neuverí. 
„Asi takto by mohol vypadať hubársky raj“, si povedal nejeden účastník 

nedávnych Majstrovstiev Slovenskej Republiky. Už v priestore štartu bolo viac 
hríbov ako pretekárov. Štart dvojmetra bol na ceste, pri okraji lesa. V priestore 
štartu, v podstate na ceste, som našiel krásny dvojhríb. Pri ňom bol ešte jeden 
menší a jeden maličký, opatrne vystrkujúci hlavičku spod ihličia. Rodinku 
„Hríbikovcov“ som si chcel odfotiť. Bohužiaľ som sa tam pohyboval ako slon 
v porceláne a podarilo sa mi ich rozšliapnuť.  

To som ešte nevedel, čo ma čaká v lese. Okrem takej maličkosti, že po 
vybehnutí mi to stále meralo akosi divne. Pohyboval som sa tam už 3 minúty 
a zatiaľ všetko ukazovalo za môj chrbát, smerom k cieľu. „Veď tam na lúkach 
toľko kontrol byť nemôže“. Ani sila signálu sa v podstate nemenila. „V čom je 
pes zakopaný?“ „Prvky!“ Tie mám správne. „A čo to vlastne počúvam?“ To čo 
som na seba zreval, by nezniesli ani upchaté uši hluchého hlucháňa. Mal som 
naladený “ MAJÁK!!!  

V prvej polovici pretekov, pokiaľ som ešte vládal, tak som sa snažil 
nešliapnuť žiadnemu hríbiku na hlavičku. Nebolo to jednoduché a nie vždy sa 
mi to podarilo. Sem tam som musel pozrieť aj do mapy. Potom, keď už som 
nevládal, mi bolo jedno do čoho šliapem. Hlavne že to neboli „podpapierniky“. 

 V Nedeľu na osemdesiatke po vybehnutí a opustení štartového koridoru, 
som pri stúpaní musel absolvovať ešte jeden značený úsek. V pokynoch o ňom 
nebola žiadna zmienka. Bol to taký, ktorý nebol značený stužkami ale takmer 
plnými košíkmi hríbov. Tie boli zo štyri, rozostavené na ceste vo vzdialenosti do 
50 m. Dvaja hubári chodili vpravo a vľavo od cesty pár metrov do lesa a vracali 
sa s náručou hríbov, ktoré ukladali do košov na ceste! Proste nebolo to žiadne 
hľadanie ale zbieranie. Mne to pripomínalo žatvu. Proste niečo neskutočné, 
namiesto hubárčiny zber.  

Užívali si aj obsluhy na kontrolách, ktorým nejeden pretekár doniesol na 
kontrolu nejaký pekný a veľký hríb. To mi v lese sme to mali omnoho 
náročnejšie. Priestor pretekov bol veľký a kontrol máličko. Hubári si užívali 
a my sme sa trápili. Oni za menej ako pätnásť minút mali päť plných košíkov 
a ja som päť kontrol hľadal vyše osemdesiat minút. Oni sa cítili ako v raji a ja 
som bol po pretekoch skoro „mŕtvy“. A tak sme my aj oni prežili ďalší príjemný 
víkend v náručí krásnej prírody. Na tento víkend naozaj všetkým zostanú len 
krásne spomienky. 
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