Rangeri sa zapotili v Rakúsku
Súťaž družstiev strážcov sa koná v Alpách už od roku 1995. Naši skončili v prvej desiatke.
Zápolenie družstiev strážcov sa koná v Alpách už od roku 1995. Tentoraz sa rangeri zapotili v
Rakúsku. Tí slovenskí boli pozvaní výnimočne. Umiestnili sa v prvej desiatke.
Tím zložený zo štyroch profesionálnych aj dobrovoľných strážcov sa zúčastnil Memoriálu Danila Re,
ktorý organizoval Nationalpark Gesäuse. Úrovňou pripomínal malú olympiádu.
Proti sebe sa postavilo až tridsaťšesť družstiev. Nasledujúci ročník bude v nemeckom Bavorsku.
Podujatie je výsostne len pre účastníkov z alpských krajín: Taliansko, Švajčiarsko, Rakúsko, Slovinsko,
Nemecko.
„Prakticky sme tam boli ako exotická krajina. Jedine my sme zastupovali karpatské parky. Zostavili
sme družstvo z viacerých národných parkov v rámci Slovenska. To, že nás pozvali, bola zásluha
riaditeľa národného parku – Nationalpark Gesäuse, Herberta Wolgera, ktorého osobne poznáme.
Naposledy sa zúčastnilo naše družstvo v roku 2008. Rovnako sme boli pripravení vycestovať asi päť
rokov späť, vtedy to bolo vo Švajčiarsku, no nezúčastnili sme sa, lebo tesne pred odchodom nám jeden
človek vypadol,“ uviedol Róbert Javorský, strážca Národný park (NP) Slovenský raj.
Memoriál Danila Re
Memoriál je usporiadaný na počesť Danila Re, talianskeho rangera, ktorý tragicky zahynul pri výkone
služby v roku 1995. Tento ročník bol už 22. v poradí.
Súťaží sa v štyroch disciplínach: v skialpe, v behu na bežkách, v streľbe zo vzduchovky v stoji na terč a
v obrovskom slalome.
Aktuálne sa zúčastnilo tridsaťšesť družstiev, ktoré boli navzájom vyhodnocované.
„My sme skončili na peknom desiatom mieste, čo si myslím, že je celkom úspešné. Uvidíme, či nás
pozvú aj o rok. Je to veľká skúsenosť a výzva taký pretek absolvovať a vidieť, na akej vysokej úrovni je
to zorganizované. U nich je to taká mini olympiáda, čiže aj pre nás to bola česť reprezentovať našich
strážcov,“ opísal atmosféru Javorský.
V tíme boli štyria strážcovia: profesionálny strážca z NP Slovenský raj Róbert Javorský mal streľbu, na
bežkách pretekal dobrovoľný strážca z Tatranského národného parku Martin Jackovič, Miroslav
Lehotský profesionálny strážca NP Slovenský raj sa nezľakol obrovského slalomu a Lukáš Karčmarčík
absolvoval súťažne skialpový prechod za občianske združenie Machaon International. Náhradníkom v
tíme bola Svetlana Belova, riaditeľka občianskeho združenia Machaon International, ktoré dostalo
pozvanie na tento memoriál a pod ktorého hlavičkou sa zúčastnilo aj slovenské družstvo.
Stráž prírody na Slovensku
Takéto niečo dokážu bez mihnutia oka absolvovať, s vylúčením väčšej prípravy, len ľudia dokonale
spätí s prírodou.
Pohyb v prírode je pre nich každodennou rutinou. Bližšie predstavuje fungovanie stráže prírody na
Slovensku Katarína Škorvanková z Asociácie strážcov chránených území Slovenska.
„Združenie strážcov vzniklo už v roku 1996 a potom sa pretransformovala na Asociáciu strážcov
chránených území Slovenska, ktoré je členom medzinárodnej rangerskej federácie, takto funguje už
desať rokov. Združuje profesionálnych strážcov z rôznych chránených území na Slovensku, ale aj
dobrovoľných strážcov, ktorí majú štatút člena stráže prírody. V súčasnosti evidujeme päťdesiat
členov. Našou úlohou je prispievať k rozvoju vzdelania strážcov a zveľaďovať chránené územia.“
Stráženie prírody a udržiavanie zdravého životného prostredia berú rangeri ako zmysel života a každý
deň idú naplno.
Tento pretek bol toho svedectvom. Budúci rok si budú môcť svoje skúsenosti a sily preveriť v
nemeckom Bavorsku.
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