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Pravidelný informační buletin

Pro členy Sdružení LEX
Květen 2011
Tentokrát porušíme zásadu, že buletin je pouze pro členy.
Zprávy, zejména od našich Slovenských spolubojovníků, v tomto
čísle jsou dosti znepokojující, takže „únik“ informací mimo členy
LEXu nám rozhodně nebude vadit.

Tento materiál byl schválen předsednictvem Sdruţení LEX dne 20.5.2011 jako
pravidelný souhrn informací aktuálního dění okolo LEXu a zbraní obecně pro jeho členy.
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Úvodem
V poslední době občas slýchám od aktivních členů, ţe se jich lidé ptají na výhody
členství v Lexu. Podobné dotazy ale slýchám i od členů. „A co za ty svoje tři stovky
dostanu?“
Existují i hmatatelné výhody členství. Slevy na startovném na závodech, v jednání
jsou slevy pro členy Lexu u některých prodejců, byla zaloţena právní poradna pro členy…
ale já bych se teď chtěl rozepsat o těch druhých výhodách členství. Těch, které se nedají
koupit ani ocenit penězi.
Lex má značný podíl na současné podobě zákona, který je zaloţen na
předpokladu, ţe drţení a nošení zbraní není privilegium udělované dle libovůle státu, ale
právo kaţdého bezúhonného člověka. Která evropská země tohle má?
Kdyţ si chce Němec pořídit zbraň, musí doloţit členství ve střeleckém spolku a „řádný
důvod“. Jestli je jeho důvod dost řádný, to samozřejmě záleţí na úvaze policie. Na nošení
pro sebeobranu můţe zapomenout úplně, to je vyhrazeno jen pro vysoké papaláše – ani
policisté tohle povolení nedostávají.
Kdyţ chce poddaný britské koruny loveckou zbraň, musí v ţádosti uvést, jakou
zvěř chce lovit. Policie potom zkontroluje, jestli dotyčný má pozemek a zda na tom
pozemku uvedená zvěř opravdu ţije, a pak se rozhodne, jakou konkrétní zbraň mu dovolí
si koupit. Předtím se ale musí za dobrý charakter ţadatele zaručit dvě důvěryhodné
osoby, například lékař nebo bankovní úředník, ovšem konečné posouzení důvěryhodnosti
je samozřejmě v kompetenci policie. Co se týče krátkých nebo opakovacích zbraní – na
to můţe rovnou zapomenout. Ani maloráţkovou pistoli. Dokonce i olympijští střelci z
pistole musí jezdit trénovat do zahraničí.
Kdyţ si chce pořídit zbraň občan Francie, můţe tak učinit bez větších problémů –
pokud nejde o zbraň na stejné střelivo, které pouţívají vojenské zbraně. Tedy drtivá
většina pistolových a dobrá polovina puškových nábojů. Takovou zbraň můţe dostat jen
na výjimku od policie, čekací doba je 6 měsíců, a nošení takové zbraně pro obranu
nepřipadá v úvahu. Na obranu smí nosit jen zbraň v „nevojenské“ ráţi – v praxi
maximálně 7,65 Browning – a samozřejmě musí policii prokázat, ţe je ohroţen víc neţ
ostatní.
O tom, jak vypadá situace na Slovensku, jste uţ asi slyšeli. Zákaz samonabíjecích
pušek, které jsou obzvláště nebezpečné svým vojenským vzhledem sice neprošel, ale
bezúhonný ţivot uţ na Slovensku není dokladem důvěryhodnosti. Tím je papír od
absolventa filozofické fakulty, tak bezcenný, ţe za něj nechce ručit ani jeho autor. A
Slovenská komora psychologů si mne ruce radostí, jak „zbrojárskej loby“ (sic) zkazila
kšefty.
A co Česká republika?
Chcete-li se stát drţitelem zbrojního průkazu, stačí vám splňovat zákonem dané
podmínky. Pokud je splňujete, nikdo vám nemůţe říct, ţe vám to nedovolí, protoţe podle
něj zbraň nepotřebujete, nebo se mu nelíbíte, nebo ţe nemá zbraně rád.
Kromě
skutečných
vojenských
zbraní
si
můţete
koupit
téměř
cokoli.
Chcete krátkou zbraň? Máte na ni právo.
Baví vás sportovní střelba na velké vzdálenosti? Bez problémů si pořídíte
dalekonosnou terčovnici, na kterou byste si v některých státech ani nesáhli, protoţe to je
přece odstřelovací puška.
Jste střelec praktických disciplín a chcete střílet pistoli, záloţní pistoli a revolver?
Nemusíte nikomu vysvětlovat ani zdůvodňovat, na co potřebujete tolik zbraní, kdyţ přece
„jedna normálnímu člověku stačí.“
Chcete nosit zbraň pro sebeobranu? Nemusíte vysvětlovat ani dokazovat
úředníkovi, ţe ji potřebujete a ţe jste ohroţeni víc neţ ostatní. Nošení zbraně pro
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sebeobranu je v České republice právo, i kdyţ se to spoustě militantních pacifistů nelíbí.
Chcete se naučit zacházet s vojenskou puškou? Můţete si koupit její samonabíjecí verzi a
dokonce máte právní nárok na povolení k jejímu nošení. V mnoha evropských (i
amerických) státech by na vás koukali, jako byste spadli z višně, a pak by vám vysvětlili,
ţe prašivý civil nemá nárok ani drţet, natoţ nosit něco, co byť jen vypadá jako vojenská
zbraň.
Pořád ještě máte pocit, ţe vám toho členství v Lexu málo přináší? Nebo si myslíte,
ţe tohle všechno je samozřejmost a máme to proto, ţe naší vládě a parlamentu jsou
naše práva svatá?
Jistě, tahle práva nemají jen členové Lexu. Mají je všichni, protoţe Lex (narozdíl
od mnoha jiných střeleckých organizací) si nehraje jen na svém písečku a hájí práva
všech. Takţe v podstatě můţete ušetřit tři stovky ročně a jen se vézt. Můţete dokonce
vyuţívat část práv, které pro vás Lex hájí, a zároveň podporovat omezování těch práv, o
která nestojíte a která se vám nelíbí. I takoví drţitelé zbraní existují, i kdyţ já bych si s
nimi ruku nepodal.
Takţe chcete důvod, proč se přihlásit do Lexu? Jděte se podívat do trezoru, tam
ho najdete. Zatím. Jestli ho tam najdete i za deset let, to záleţí na tom, jestli se najde
dost lidí ochotných dělat víc neţ se jenom vézt, třeba kvůli ochraně svých práv oţelet
mizerných pětadvacet korun měsíčně. A samozřejmě také na tom, kolik z drţitelů zbraní
bude ochotných hájit i ty části práva na zbraň, které se jim nelíbí.
David Karásek
Tiskové oddělení Sdruţení LEX
Článek najdete na GUNLEXu na adrese http://www.gunlex.cz/2011/04/17/a-co-z-tohobudu-mit/

Slovo Prezidenta Sdružení LEX
Ing. Zdeněk Blažek, CSc., CSIM – president Sdružení LEX
První řadě bych chtěl poděkovat všech členům LEXu, kteří do členské pokladny vloţili
více něţ běţnou „třistakorunu“ ročně.
Velké (byť bohuţel opoţděné) uznání patří členovi č. 00649 panu Fiedlerovi, který
daroval LEXu v říjnu 2010 10 000,- korun.
Jak níţe informuje kolega Emil Fejer, odpověděli jsme na prosbu rakouského sdruţení
IWÖ o spolupráci. Zaslali jsme jim písemnou odpověď a v květnu jedu sluţebně do
Rakouska, kde se pokusím navázat osobní spolupráci s představiteli našich rakouských
spolubojovníků.
S pozdravem Zdeněk Blaţek
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Informace nejen z představenstva
Protoţe jsme v aktuálním čísle překročili dohodnutý rozsah 4 - 6 stran textu, poţádali
jsme ty členy představenstva, kteří nemají zásadní sdělení pro chod LEXu, aby nám
ostatním věnovali tentokrát svůj prostor.
Na oplátku my, kteří jsme se „vykecali“ v tomto čísle, jim uvolníme své místo v dalších
vydáních.
Tiskové oddělení Sdruţení LEX
Ing. Zdeněk Malánik – člen představenstva
Váţení členové LEXu,
dovolte, abych vás informoval o novinkách, které zlepší právní pomoc našim členům.
Postupně se vyvinul a vznikl „Právnický tým“. Základem je Advokátní kancelář Jančík &
Vallová ( www.advokati-zlin.cz ).
Postupně budou ve prospěch členů našeho sdruţení vznikat expertní týmy. Tito lidé nám
budou pomáhat v rozhodnutí jak postupovat a budeme-li chtít, můţeme s nimi navázat
individuální spolupráci.
Radu a pomoc odborníků získáte takto:
1. člen LEX jim popíše svůj problém (telefonicky, pošle e-mail, setká se osobně)
2. expert se k problému zdarma vyjádří (navrhne řešení, poradí)
3. další, jiţ hrazená spolupráce ČLEN – EXPERT je na nich dvou (např. právní nebo jiné
zastupování, znalecký posudek, atd.)
Neváhejte sluţby našich spřátelených odborníků vyuţít.
S pozdravem
Zdeněk Malánik
člen představenstva Sdruţení LEX
Podrobnosti na
http://www.gunlex.cz/2011/04/11/novinky-v-lexu-vznik-pravnickeho-tymu-pro-cleny/
nebo
http://www.gunlex.cz/2011/04/18/pravni-pomoc-pro-cleny-lexu-podrobnosti/
Mgr. Emil Fejer – člen představenstva
Obrátil se na nás významný člen rakouského „LEXu“, Sdruţení IWÖ s ţádostí o
spolupráci. Jednáním s touto organizací byli na schůzi dne 21.4. t.r. představenstva
pověřeni pánové Blaţek a Gibson.
Ing. Tomáš Trávníček – člen představenstva
Po vypuštění prvního čísla mezi členy LEXu se rázem zvýšil počet zájemců o vstup
do LEXu o cca 50 lidí měsíčně neţ je běţný průměr.
Zároveň mě několik členů (a zároveň provozovatelů střelnic či obchodů se zbraněmi)
poţádalo, zda-li by mohli uveřejňovat ty části buletinu, které neobsahují důvěrné věci.
Tuto prosbu jsem přednesl dne 21.4. na schůzi LEXího papalášstva s kladným
ohlasem.
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Informační buletin je sice jen pro členy, ale někdy se v něm mohou objevit
informace, které přesahují rámec členství.
Stejně tak jsou v buletinu uvedeny informace o slevách či akcích pro členy LEXu.
Přečtením buletinu nečlen LEXu neokrádá ani LEX ani jeho členy.
Maximálně ho bude mrzet, ţe svým nečlenstvím nemá výhody jako členové.
Suma sumárum – s občasným „vykecáním“ obsahu buletinu se počítalo jiţ při jeho
vzniku. Nemusíte tedy před zvědavci hájit tuto tiskovinu vlastním tělem, i kdyţ na
druhou stranu, asi by nebylo vhodné, aby se distribuoval stejně masově jako leták či
propagační materiály.
K prozrazení důvěrných informací nedojde, neboť ty budou podávány pouze členům a to
prostřednictvím valných hromad či diskusního fóra LEXu.
A k mé další práci jen stručně:
 domluvil jsem slevy pro členy LEXu u Miloše Müllera na kurzech obranné střelby a
boje noţem (viz poslední stránka)
 připravujeme tvorbu propagačních materiálů LEXu (děkuji za spolupráci pánům
Mikynovi, Brunnovi, Šimkovi a dalším)
 připravujeme novou „bezobsluţnou“ verzi vydávání průkazek na daný rok (LEX by
to kromě pár Wattů za elektriku nemělo stát nic a členy kromě jejího vytištění
také ne) – nové legitimace s vyznačením platnosti budou důleţité na poskytování
různých slev, sluţeb, apod.
 v rámci spanilé velikonoční jízdy naší „Squadra kulometiana“ po českých
střelnicích jsme předběţně rozšířili sémě LOSu i do divokého kraje Krušných hor a
Katusic u Mladé Boleslavi (pohárové závody budou 9.7. a 13.8. – podrobnosti brzy
na www.loslex.cz)

František Mikyna – vedoucí tiskového oddělení, dopisovatel časopisu Zbraně a
Náboje
„Přátelská střelba“
Neboli Friendly Fire, jak bývá nazývána, někdy způsobuje válčící straně
bolestivější ztráty neţ činnost nepřítele. Kdyţ jsem psal v minulém článku o pejskařích,
zmiňoval jsem se o moţnosti, ţe se případných restrikčních akcí ujme ze zištných důvodů
moţná i někdo z jejich řad. To jsem ještě netušil, co se dočtu v aktuálním vydání Zbraní
a Nábojů.
V rozhovoru s provozovatelem projekční střelnice a instruktorem střelby, pány
Šelenbergem a Hlavatou bylo více jak 90% názorů a argumentů rozumných. Většina
otázek u testů je spíše schválností adeptům, neţ snahou přinutit je naučit se něco ze
„zbraňové abecedy“. Chtít například u praktické zkoušky aby si adept zbraň sám nabil,
přerušil střelbu a vybil jí, je také rozumné. Určitě je však nemístný poţadavek na řešení
„modelových situací“ zkoušeným. Třeba uţ kvůli rozdílnému a mnohdy pochybenému
hodnocení skutečných situací v případě NO různými soudy. Ani kdyţ vytvořím modelovou
situaci „střílím aţ s kudlou v ţebrech“ nic mi nezaručí, ţe bude zrovna tato situace
soudem či orgány tento incident vyšetřujícími kladně hodnocena. To uţ vůbec nemluvím
o tom, ţe třeba ZP sk. „D“ musí mít i prodejci zbraní a střeliva, nejen tedy bodyguardi a
členové soukromých bezpečnostních sluţeb. Tady bych prosím nechtěl podsouvat ţe si
někdo chystá na náš účet „kšeft“. Věřím ţe instruktoři zabývající se profesionálně
školením profesionálních střelců to myslí upřímně, ale právě v té upřímnosti jsou jistá
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úskalí… Dle známého rčení o tom ţe dílo je korunováno aţ jeho závěrem však na konec
přišla opravdu rána:
„Pokud by například ve zkušební komisi seděl psycholog, odborník na střelbu a
někdo od policie, tak už je to dost fundovaných hlav na to, aby celkově posoudili adepta,
jak například vyhodnotil zákonné důvody pro střelbu, jestli se psychicky nerozsypal po
zásahu pachatele, jestli po první ráně neupustil třeba leknutím zbraň (to už se nám na
střelnici také stalo) a tak podobně.“ (konec citátu).
A pokud by v takové komisi seděla například : soudruţka domovnice předsedající
uličnímu výboru, papeţský nuncius a imám nejbliţší mešity, měly bychom rovnou i
zaručenu přijatelnost adeptů na získání ZP i pro příští předpokládané politické změny
v dalších padesáti letech. Ale teď váţně. Nejprve k psychologům: na našich stránkách
jsme jiţ v minulosti dostatečně doloţili diskutabilnost jejich dobrozdání, včetně neochoty
nést za něj odpovědnost. Jako poslední doporučuji na našich stránkách článek kolegy
Karáska o snaze slovenských psychologů přihřát si na situaci kolem zbrojního zákona
polívčičku. A policista? Jeho přínos a kvalita jeho práce by měla být hodnocena jak? Ţe
by třeba počtem neprošlých uchazečů? Směrnými čísly, které by mu někdo doručil?
Dobrou či špatnou náladou toho či kterého ministra a tím jak se zrovna vyspal?
Jednou z úloh LEXu je starat se nejen o práva lidí nosících zbraň, ale i o
„Zbraňovou kulturu“, podorujeme a budeme podporovat jakékoliv smysluplné a
dobrovolné vzdělávání a cvičení k dokonalosti v zacházení se zbraněmi, jaké jen lze
občanu poskytnout. Ale rozhodně se budeme stavět proti podobným názorům, které by
v důsledku znamenaly jen zvětšení formálnosti zkoušek, otravování lidí a základ pro
korupci.
Za sdruţení LEX František Mikyna
David Karásek (Sgt. Navažka) – odborník v oboru kriminologie a člen tiskového
oddělení
Udělejte si vlastní obrázek o objektivitě a nezaujatosti lidí, kteří dostali absolutní
pravomoc a nulovou odpovědnost (o penězích nemluvě) při rozhodování o právu na
zbraň na Slovensku. Přečtěte si, jak tito lidé drţitele zbraní a priori vnímají. Pozor – jen
pro silné ţaludky.
Původní zdroj: http://www.komorapsychologov.sk/skpweb/?q=stanovisko-skp-k-zakonuo-zbraniach-strelive
Stanovisko Komory slovenských psychologů k zákonu o zbraních a střelivu
Prečo samostatne zdravotná a psychická spôsobilosť a prečo psychologické vyšetrenie.
1. Zbraň je nástroj, predmet, prostriedok, ktorým sa bojuje, umoţňuje pouţívateľovi
dôraznejší a účinnejší útok. Ide teda o špecifický nástroj, ktorý má osobu alebo zviera
zneškodniť/ zabiť , zraniť/ alebo zastrašiť, preto soba, ktorá má zbraň musí
dostatočne regulovať svoje správanie a konanie a to je moţné iba vtedy, ţe je
psychický spôsobilá.
2. Pouţívanie zbrane nie je vo všeobecnom záujme, ale iba v záujme určitej špecifickej
skupiny osôb/poľovníci, zberatelia, športoví strelci alebo profesii/ armáda, polícia,
SBS/ a štát určuje za akých podmienok sa bude pouţívať. (Pozn.: Povšimněte si, že
sebeobrana nebyla ve výčtu vůbec zmíněna.)
3. Pouţívateľ alebo drţiteľ zbrane musí byť v prvom rade zdravotne a psychicky
spôsobilý, aby neprišlo nedovolenému pouţitiu zbrane následkom stresu alebo
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frustrácie, choroby, poruchy. Motorické zručnosti a fyzický zdravotný stav u
špecifickej skupiny osôb nie je aţ taký dôleţitý.
4. Väčšina štátov EU poţaduje preukázanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti u
ţiadateľov o zbrojný preukaz. (pozn: Lež – Slovensko je po této úpravě jediný stát
EU, kde je povinně vyžadováno klinickopsychologické vyšetření pro všechny držitele.
Ani Anglie nebo Německo tak přísné podmínky nemají.)
5. Vyšetrenie psychickej spôsobilosti je neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej spôsobilosti.
Podľa základnej definície Svetovej zdravotníckej organizácie /WHO/, je zdravie „stav
úplnej telesnej, duševnej a sociálnej rovnováhy“. Túto definíciu prevzali nielen
profesné organizácie, ale i zákonodarcovia skoro na celom svete. Uvedená myšlienka
je zapracovaná i vo všetkých legislatívnych normách slovenského zdravotníctva a
zdravie je vnímané komplexne ako stav somatickej, psychickej i sociálnej rovnováhy.
Aj v zákon č. 8/2009 Z.z zákonodarca jednoznačne rozlišuje a určuje, ktoré úkony má
vykonať lekár a ktoré psychológ.
6. Je dôleţité, aby odborné psychologické vyšetrenia vykonávala presne zadefinovaná
skupina odborníkov, v danom prípade klinickí psychológovia, ktorí okrem základnej
špecializácie, absolvujú ešte ďalšie odborné preškolenie zamerané na aktuálnu
situáciu a súčasný stav poznatkov v tejto oblasti a z oblasti forenznej psychológie.
7. Psychologickým vyšetrením je potrebné okrem intelektových a výkonových
predpokladov, cielene zistiť hlavne výskyt porúch osobnosti ( napr. asociálna porucha
osobnosti, schizoidná porucha osobnosti a pod.- v zmysle medzinárodnej klasifikácie
chorôb), ktoré sú kontraindikované pre ţiadateľov o zbrojný preukaz.
8. Cielený psychodiagnostický biografický rozhovor, ktorý je súčasťou psychologického
vyšetrenia, umoţňuje psychológovi posúdiť prípadné rizikové faktory v osobnej,
rodinnej, pracovnej alebo zdravotnej anamnéze s ohľadom na výsledky
psychodiagnostických metód v globalných bio-psycho-sociálnych súvislostiach
psychického stavu.
9. Pri psychologickom vyšetrení ide o to, či u ţiadateľa sa vyskytuje porucha osobnosti
alebo nie. Nie je dôleţité, či pri psychologickom vyšetrení sa zistia niektoré črty,
správanie vyskytujúce sa u jednotlivých porúch osobnosti, dôleţité je, či sa potvrdí
porucha osobnosti. Výskyt niektorých čŕt ešte nehovorí o poruche osobnosti. Toto je
moţno zdroj veľkého odporu zo strany vlastníkov zbraní, drţiteľov zbrojného
preukazu.
10. Psychologické testy vedia s veľkou pravdepodobnosťou odhaliť priamu alebo skrytú
agresivitu osobnosti.
11. Psychologické testy zachytávajú aj problémy s alkoholom, sklony k jeho zvýšenej
konzumácii.
12. Psychologickým vyšetrením sa odhaľuje rozpor medzi vonkajšou a vnútornou
motiváciou vlastniť zbraň.
13. Psychologické testy sú tieţ zamerané na organické poškodenie CNS, ktoré by mohlo
spustiť rizikové správanie. Rozbiehajúce sa organické poškodenie je problém
diagnostikovať len na základe zmien v správaní.
14. Prečo periodicita – aby sa zistilo či črty správania neprerástli do poruchy osobnosti.
Ideálna je doba 5 rokov, maximálne 7 rokov. 10 rokov pre platnosť psychickej , resp.
zdravotnej spôsobilosti je veľmi dlhá doba, vzhľadom na rôzne faktory pôsobiace na
osobnosť človeka.( vek, úrazy, psychologické traumy, stresové situácie a pod.)
15. Vhodné by bolo, aby u osôb starších ako 65 rokov, bola povinnosť dokladovať
zdravotnú a psychickú spôsobilosť kaţdé dva roky, pretoţe tu je riziko organických
zmien na mozgu v dôsledku veku.
16. Kaţdé psychologické vyšetrenie, ktoré má posúdiť psychický stav určitej špecifickej
skupiny osôb má významný preventívny charakter. Zvyčajne identifikuje
najzávaţnejšie prípady, kedy by sa zbraň nemala prideliť. Pri poslednom
preventívnom psychologickom vyšetrení ţiadateľov a drţiteľov o zbrojný preukaz v
rokoch 1993-95, 9250 osôb t.j. cca 5 % z 185 000 vyšetrených ţiadateľov
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nepreukázala schopnosť nosiť a drţať zbraň a cca 11 % t.j. 20350 osôb nepoţiadalo o
predĺţenie zbrojného preukazu.
17. Vlastniť zbraň má vţdy psychologickú výpovednú hodnotu o jeho drţiteľovi. Môţe
signalizovať jeho velikášske sklony, tendenciu ovládať a zastrašovať iných, ako aj celú
škálu komplexov ako je nízke sebavedomie, úzkosť a strach. Eliminovanie týchto
jedincov, by malo byť hlavným cieľom posúdenia psychickej spôsobilosti nosiť a drţať
zbraň. (Pozn.: byl jsem u soudu, kde se řešilo použití palné zbraně v sebeobraně.
Psycholožka předkládala posudek na střelce – bezúhonný, dobře socializovaný,
nadprůměrné inteligence etc., pouze na konci bylo: „Zájem o zbraně svědčí o zvýšené
agresivitě.“ Na dotaz obhájce, zda u obviněného zjistila jěště nějaké jiné známky
agresivity, vyštěkla: „Já myslím, že to stačí!“)
18. Vlastnenie a drţanie zbraní patrí medzi luxusné hobby. Čiastky vynaloţené na zbraň,
náboje a ostatné potrebné strelecké pomôcky, presahujú často finančné moţnosti
beţného človeka. Určite „zbrojárska loby,“ zavedením navrhovaných opatrení, príde o
značnú časť svojej klientely. (pozn: pokud je toto uváděno jako důvod pro zavedení
psychotestů, dalších důkazů „objektivity“ snad netřeba.)
19. Štát musí zabezpečiť, aby zbraň bola daná osobe psychický a fyzický zdravej, na
dostatočnej morálnej a mravnej úrovni.
PhDr. František Skokan, prezident SKP

Partneři tohoto čísla:
ECCE HOMO ARMATUS
Dr. Ondřej Čada

Kniha „ECCE HOMO ARMATUS“ („Hle, člověk ozbrojený“) se zabývá zbraněmi a lidmi.
Vypráví o zbraních samotných i o jejich technice; vypráví také o tom, jak se ke zbraním
lidé stavěli a kterak jich uţívali: pro lov, pro obranu i válku, před mnoha lety
i v současnosti.
Je převáţně zaměřena na zbraně palné, ačkoli se místy nevyhýbá ani zmínkám
o ostatních; vţdy však jde o zbraně osobní. Nezabývá se mezikontinentálními raketami,
dělostřelectvem, stíhacími letadly ani jadernými bombami.
Jednotlivé kapitoly rozebírají historii zbraní válečných i loveckých; jedna z nich podrobně
vypráví o Americe a o tom, jak ji právě ozbrojení lidé stvořili. Jiná se zabývá zbraněmi
současnosti i tím, jak se na ně dnes díváme; další se soustředí na zajímavá technická
řešení. Kniha předkládá příběhy mnoha lidí, jiţ zbraní uţívali a uţívají; v závěru se
zabývá i justicí a legislativou, a také morálkou a osobní zodpovědností člověka
ozbrojeného i neozbrojeného.
Je určena nejen těm, jimţ jsou zbraně koníčkem, ale i těm, kdo se jich štítí – jim nabídne
řadu dobrých důvodů, proč svůj názor změnit.
Podrobnosti o knize http://www.ocs.cz/EHA/index.html
Máte-li zájem, knihu získáte na adrese http://www.ocs.cz/EHA/order.html
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CX Professional – nová dimenze v údržbě a konzervaci nejen
zbraní
Více informací v přiloženém letáku.
Pro členy LEXu 20% sleva!
DSTI

nabízí

moţnost

účastnit

se

některého

z

mnoha

kurzů,

orientovaných na obrannou či sportovní střelbu, nebo na sebeobranu.
Snaţili jsme se připravit nabídku, ze které si mohou vybrat všichni,
kteří mají o tuto oblast zájem.
DSTI poskytuje kurzy jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.



29. 5. 2011: Obranná pistole 2 - http://www.d-s-t-i.com/Actual/act005.cshtml



11. 6. 2011: Samonabíjecí puška 1 - http://www.d-s-t-i.com/Actual/act007.cshtml



25. 6. 2011: Kurz boje s noţem 4 - http://www.d-s-t-i.com/Actual/act010.cshtml



26. 6. 2011: Obranná pistole 3 - http://www.d-s-t-i.com/Actual/act006.cshtml

Pro členy Sdružení LEX 10% sleva!
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