PRAVIDELNÝ INFORMAČNÍ

BULLET-IN
PRO ČLENY SDRUŽENÍ LEX
duben 2016 - prosinec 2016

Interní souhrn informací o aktuálním dění v LEX, z.s. a oblasti zbraní obecně.
Tento výtisk je určen všem, kterým není lhostejná budoucnost práv nejen majitelů zbraní, ale
všech slušných a zákona dbalých občanů.

Úvodní slovo
Vážení členové a příznivci LEX,
od posledního bulletinu, který vyšel v březnu 2016 se toho mnoho dost výrazně změnilo. Jak
doma, tak v EU. Většina k dobrému, ale členové Evropské komise a jejich „melody boys“ jsou
stále titíž…
V tomto bulletinu najdete veškerý přehled všeho, co se událo (a v blízké době se dít bude).
Bulletin je zpravidla určen výhradně členům a příznivcům LEX. Tentokrát se ale nebudeme zlobit,
pokud jej poskytnete i dalším lidem. Např. tak, že jej vytisknete a donesete na střelnici nebo do
obchodu.
Koneckonců, duševní Frankenstein stvořený eurokomisí by se dotkl všech, ať již mají členskou
průkazku LEX či nikoliv. A možná, že po přečtení tohoto výtisku nám další spolubojovníci
přibydou.
Vážení, členové a příznivci LEX, majitelé zbraní a všichni z vás, kterým není lhostejná
otázka občanských svobod, přejeme vám příjemné čtení, krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší novém roce 2017.
Tomáš Trávníček
prezident LEX
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Rekapitulace roku 2016 z pohledu LEX
Čas trhl oponou a změněn svět.
Asi tak by se stručně slovy nesmrtelného Shakespeara dal charakterizovat letošní rok. Změnilo
se doslova všechno. Z regionálního spolku čítajícího cca 2000 spřízněných duší se stal globální
hráč té tzv. „zlé zbrojní lobby“ čítající dnes skoro 5000 aktivních členů.
Ano, hovořím o LEX.
Další proměnou prošla samotná střelecká komunita napříč celou Evropu. Z dříve regionálních, o
sousedy se nestarajících „společků“ a „sdruženíček“ povstává mohutná síla, která se postupně
přetavuje do pevného postoje evropské veřejnosti k problémům svobody a bezpečnosti. Možná,
že tak nakonec vznikne síla, která sjednotí Evropany i v dalších oblastech života a politiky.
Pozivní na tom vývoji je skutečnost, že se tak děje „zdola“ od občanů a v kontrastu
s těžkopádností stávající EU bez zbytečných lejster a direktiv. Potěšující je i skutečnost, že
střelecké komunity chápou národní rozdíly a legislativní specifika a nikdo ze střeleckých spolků
sdružených ve Firearms-United a v dalších globálních organizacích se nesnaží svojí vizi světa a
pořádku vnucovat jiným. Kéž by to tak fungovalo i v EU.
Američané tímto vývojem prošli a říkají mu hrdě Lexington day. Před americkou revolucí a válkou
za nezávislost rostla v amerických osadách nespokojenost s anglickou vrchností. Jenže odpor byl
slabý, nekoordinovaný a jednotlivé osady s přesilou Angličanů moc nesvedly. A takhle to
pokračovalo až do 19. dubna 1775. Tehdy se na poli mezi městečkem Lexington a Concord
shromáždila hrstka statečných farmářů, kteří odmítli králi vydat své zbraně. V podstatě je dnes již
jedno, kdo vypálil osudový první výstřel (a historici se o to dodnes přou), nicméně po této bitvě
došlo mezi osadníky k zásadnímu zlomu, jehož výsledek se dnes hrdě nazývá Spojenými státy
americkými.
Možná, že se Evropské unii podařilo 18. listopadu 2015 spustit tentýž proces. Nevíme sice jak to
dopadne a stejně tak je předčasné spekulovat nad Spojenými státy evropskými.
Jedno je však naprosto jisté. Toho dne prakticky všichni střelci pochopili, že je zle a že dosavadní
řevnivost musí stranou. Je až s podivem, že zatímco vznik mnoha regionálních „LEXů“ po celé
Evropě trval mnohdy i více než desetiletí (LEX samotný nevyjímaje), vznik organizované
evropské střelecké opozice a její zapojení do legislativního procesu se podařil prakticky
okamžitě.
I když nevíme, jak to dopadne, tak si troufám tvrdit, že v tuto chvíli je již jen jediný nepřítel, který
by nás mohl zastavil, a tím je naše vlastní neschopnost.
No a do třetice se změnila i samotná Evropská unie...
Jean Claude Juncker, předseda současné eurokomise, kdysi zcela vážně popsal, jak funguje
schvalovací proces v EU – „Na něčem se dohodneme, necháme to ležet a čekáme, co se stane.
Pokud nikdo nezapříčiní rozruch, protože většina lidí nerozumí tomu, co bylo rozhodnuto,
pokračujeme krok za krokem, dokud není cesty zpět.“
Takhle to v EU fungovalo přesně do oznámení vzniku novely směrnice o zbraních dne
18.11.2015.
Tady ovšem padla kosa na kámen. Po oznámení, že komise hodlá omezit či rovnou zakázat
významné skupiny zbraní a ztížit přístup k nim legálním vlastníkům, strhla se doslova lavina,
která zaplavila eurokomisi a hlavně europarlament.
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V eurokomisi jsou výhradně lidem nevolení byrokraté, takže těm jsou ohlasy veřejnosti „buřt“, což
jak předseda eurokomise pan Juncker, tak i odpovědní komisaři paní Bienkovská a Avramopulos,
dávají jasně najevo.
Ovšem europarlament je jiná káva. Zde jsou zástupci volení lidmi, tedy i střelci, a ti pochopili, že
stejný postup, který uplatňuje komise by jim vycházel maximálně do příštích voleb. Kromě toho,
značná část z nich sama střílí, loví či zbraně sbírá.
Z původně hladké akce bez zájmu a dokonce za zády evropské veřejnosti se stala urputná a
ostře sledovaná bitva.
Zatímco střelecká veřejnost a volení europoslanci získávají argumentačně a fakticky navrch,
eurokomise se noří do stále většího a většího zoufalství.
Komise tedy zkusila jiné pravidlo pana Junckera – „Když jde do tuhého, musíte lhát“, jenže i tady
narazila. Ono totiž lhát v době internetu, sdílení informací a ztráty vlivu „těch správných“ politicky
korektních médií to jde jaksi dosti ztuha.
Jak kdysi pravil velký vzor mnoha dnešních eurobyrokratů Karel Marx – to, co se dříve dálo jako
drama, se dnes opakuje jako fraška.
No, konec povídání. Bitvou jsme zhruba v poločase, akorát že tady se hraje tvrdě a bez
přestávek. Uvidíme, co nám přinese rok 2017. Podle Čínského kalendáře by to měl být rok
velkých změn, tak doufejme (a aktivně tomu pomáhejme), že to budou změny k lepšímu.
Snad jsem vám ke konci roku nalil trochu optimismu do žil. Já sám nepochybuji, že zvítězíme, ale
budeme muset všichni pořádně „máknout“. EK je totiž trochu jiná liga, než tu a tam se v české
minulosti vyskytnuvší pomatený ministr volající tu po psychotestech, tu po britském modelu.
Tomáš Trávníček
prezident LEX

Kam se poděl Ples v Opeře?
Hned v úvodu vám musíme oznámit, že vzhledem k naprosté vytíženosti členů představenstva a
realizačního týmu pracujícího na opozici proti současnému nesmyslnému návrhu novely
zbraňové směrnice v EU navrženého Eurokomisí se klasický každoroční Ples v opeře
přesouvá z tradičního prvního víkendu v prosinci na 1Q roku 2017.
Bohužel zhruba od září 2016 jsme prakticky každý víkend vytíženi nápady našich bruselských
spasitelů, takže není kdy v prosinci uspořádat naše tradiční setkání střelců, podporovatelů a
známých osobností.
Na druhou stranu, v současné vypjaté situaci považujeme tříštění sil za netaktické a soustředíme
se plně na návrat bruselských byrokratů do reality.
Náhradní termín konání vám včas dáme vědět.
Děkujeme za pochopení.
Tomáš Trávníček
prezident LEX
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Valná hromada 2017
Opět se přiblížil okamžik, kdy vám jako vaši volení zástupci budeme skládat účty (a to nejen
finanční).
V roce 2016 se toho podařilo opravdu mnoho a rádi vás seznámíme s našimi výsledky.
Boj o směrnici EK úspěšně pokračuje a z původně hladkého schvalování se z toho pro
eurobyrokraty stává noční můra. Rovněž na domácím poli jsme byli aktivní a rádi vám sdělíme
podrobnosti.
Termín: sobota 25.3.2017 od 9:00
Místo:
Konferenční centrum City
Sál Empiria
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, Česká republika
www.kc-city.cz
Souřadnice: 50.0502881N, 14.4394144E
Poloha na mapy.cz a poloha na Google maps.
VH 2017 se uskuteční v sále Empiria. Komplex KCC je přímo na metru Pankrác (linka C) a
sjezdu magistrály směr Pankrác. V okruhu 100 m je dostatek parkovišť placených i neplacených.
Program:
• 8:30 – 9:00: prezence
• 9:00 – 12:00: A/ veřejná část - vystoupení hostů a diskuse
• 12:00 – 13:00: přestávka - občerstvení
• 13:00 – 17:00: B/ neveřejná část - pouze pro řádné členy
1. volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů
2. schválení programu VH
3. projednání Zprávy představenstva o činnosti a hospodaření za rok 2016
4. projednání Zprávy kontrolní komise o činnosti za rok 2016
5. schválení návrhu rozpočtu pro rok 2017/2018
6. volba členů představenstva
•
v roce 2017 končí mandát: Karel Matějka, Jakub Smetánka
7. diskuse k budoucímu rozvoji LEX
8. schválení usnesení VH
Pozn.: hlasování o bodu 6 bude probíhat pomocí hlasovacích lístků, ostatní body aklamací.

Podmínky pro účast na VH LEX 2017
Zúčastnit VH se může každý člen, který má k danému datu zaplaceny členské příspěvky. Dle
stanov se může každý člen zúčastnit valné hromady i bez předchozí přihlášky, avšak pouze
osobně (nelze být zastupován).
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Členové, kteří se dostaví na valnou hromadu, jsou povinni prokázat se průkazem totožnosti,
členským číslem a zapsat se do listiny přítomných, jež obsahuje jméno, příjmení a číslo
členského průkazu. Členské číslo se prokazuje především předložením členského průkazu.
Vezměte si prosím s sebou svůj ČLENSKÝ PRŮKAZ, výrazně to usnadní a urychlí prezenci.
V případě, že VH nebude v řádném termínu 25. 3. 2017 v 9.00 usnášeníschopná, proběhne
dle původního programu dopolední diskuze s hosty a od 13.00 se koná náhradní VH v
nezměněném programu dle části B/ řádné valné hromady.

Členská základna a související administrativa
Nešťastné události konce roku 2015 a intenzivní tlak evropských zakazovačů na odzbrojení
slušných držitelů zbraní se výrazně projevila i na růstu členské základny LEX, z.s.
V první polovině roku 2016 neklesl počet přihlášek nových členů pod 100 měsíčně (přitom v
lednu a v červnu atakoval dokonce hranici 300 za měsíc), v druhé polovině roku se počty drží
lehce pod touto hranicí. Tato čísla jsou pro LEX potěšující a zavazující současně.
I s ohledem na tempo růstu nových členů jsme v průběhu roku pracovali na zefektivnění členské
agendy, nutno přiznat, že ne vždy šlo vše dle plánu... Členům, kteří na svůj plastový průkaz čekali
delší dobu se ještě jednou omlouváme.
Dlouhé dodací lhůty plastových členských průkazů se v roce 2017 výrazně zkrátí. Na podzim
jsme změnili dodavatele, který je schopen průkazy tisknout v menších sériích za zachování velmi
příznivých nákladů. Pracujeme rovněž na větší automatizaci administrativy, která bude znamenat
menší pracnost, kratší dobu mezi úhradou a aktivací členství, automatické generování potvrzení
o daru. To jistě ocení členové, kteří zasílají větší částky, než je výše členského příspěvku.
S blížícim se koncem roku upozorňujeme na princip kalendářní platnosti členství (více
viz http://gunlex.cz/o-lex/clenstvi-v-lex#h3-clensky-prispevek-na-kalendarni-rok).
Členské příspěvky na rok 2017 poukazujte na účet LEX až v průběhu ledna a
února. Výrazně nám usnadníte práci při přiřazování plateb. Děkujeme.
Velmi si vážíme zájmu a podpory všech, stávajících i nových, členů LEX a budeme rádi, pokud i
svou osobní aktivitou podpoříte rozšiřování členské základny LEX.
Pokud máte jakýkoli postřeh či připomínku, napište na clenstvi@gunlex.cz.
Přemysl Hoffmann
člen představenstva

Nejsi stále členem LEX? Přidej se i ty a podpoř správnou věc!
Navíc získáš:
• slevy a výhody u našich partnerů
• přednostní vstup na pořádáné akce
• členské diskusní fórum a další
Zjisti více na našem webu: http://www.gunlex.cz/o-lex/clenstvi-v-lex
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Přehled práce LEX v roce 2016 v souvislosti se směrnicí EU v odkazech
Množí se dotazy a hlavně obavy (nejen) členů, jak to vypadá v Bruselu a hlavně jak to dopadne.
Spoustu lidí zajímá, zda-li si budou moci nechat své samonabíjecí dlouhé zbraně a jak to bude se
zásobníky.
Pro ty z vás, kteří z nějakého důvodu nemohli sledovat vývoj v Bruselu a činnost LEX nebo na to
prostě kašlali (bohužel i v LEX je takových nemálo), jsme připravili stručný výtah činnosti LEX za
poslední více než rok.
Bitva začíná - 17. listopad 2015
Útoky v Paříži zneužity Evropskou komisí
http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2218-utoky-v-parizi-zneuzity-evropskou-komisi
Mobilizace střelců a aktivit začíná – 20. listopad 2015
Otevřený dopis střelcům a majitelům zbraní
http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2224-otevreny-dopis-strelcum-a-majitelum-zbrani
Začátek spojování střeleckých organizací napříč Evropou – 26. listopad 2015
Otevřený dopis zastáncům práva na držení zbraní v celé Evropě
http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/75-dulezite/2230-otevreny-dopis-zastancum-prava-nadrzeni-zbrani-v-cele-evrope
Analýza prvních dopadů návrhu směrnice na majitele zbraní – listopad 2015 až únor 2016
• http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/75-dulezite/2236-informace-o-soucasnem-stavukolem-navrhu-novelizace-smernice-eu-o-zbranich
• http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2238-kdopak-nam-to-chce-zakazat-zbrane-vitr-vanez-zenevy
• http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2263-rozhovor-s-poslancem-romanem-vanou
• http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2281-jak-obelhali-europarlament-o-samonabijecichzbranich
• http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2306-omezi-evropska-komise-legalni-drzeni-zbrani
První jednání LEX v Europarlamentu – Štrasburk 12. leden 2016
LEX jednal ve Šrasburku o evropské zbraňové směrnici
http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2293-lex-jednal-ve-strasburku-o-evropske-zbranovesmernici
Názor MVČR na první návrh směrnice EU – 15. únor 2016
Návrh směrnice – co na to MVČR
http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2319-co-na-to-ministerstvo-vnitra-cr
Pár úvah na téma „odkud fouká vítr“ – únor a březen 2016
• http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2332-vsichni-evropane-jsou-lupici-dobytka
• http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2345-cilem-sankci-myslivci-misto-teroristu
• http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2354-zamysleni-nad-legalnim-drzenim-zbrani-jehomoznych-omezenich-a-nad-moznostmi-reakce-na-plany-takovych-omezeni
První zasedání výboru IMCO (Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů) – březen, duben 2016
• http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2353-z-jednani-vyboru-imco-informace
• http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2366-vyjadreni-poslankyne-evropskeho-parlamentudity-charanzove-k-projednavani-zbranove-legislativy-eu
• http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2367-dalsi-jednani-vyboru-imco-k-revizi-smernice-ozbranich-20-4-2016
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Nesouhlas Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s navrhovanou směrnicí – 23. duben
2016
http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2368-tiskova-zprava-soucasnou-podobu-navrhovaneevropske-zbranove-smernice-odmitame
První velká petiční akce LEX proti návrhu směrnice – Libušín 23. duben 2016
http://gunlex.cz/clanky/ostatni/2375-lex-na-bitve-libusin-2016
Názory českých europoslanců ke směrnici – 16. květen 2016
http://gunlex.cz/clanky/ostatni/2386-evropsti-poslanci-k-navrhu-smernice
Uzavření spolupráce s ČMMJ o prosazování společných zájmů (nejen) proti eurosměrnici –
19. květen 2016
http://gunlex.cz/clanky/tiskove-zpravy/2399-uzavreni-dohody-o-vzajemne-spolupraci-mezi-spolkylex-a-cmmj
Návrhy Rady EU, Evropské komise a jejich zhodnocení – červen 2016
 http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2418-evropska-komise-nema-zadna-fakta-jenmanipulace-a-lzi
 http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2427-co-prinasi-holandsky-navrh
 http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2445-rada-eu-a-smernice-o-zbranich
 http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2450-evropsky-parlament-a-smernice-o-zbranich
Otevřený dopis LEX k návrhu IMCO – 9. červenec 2016
http://gunlex.cz/clanky/tiskove-zpravy/2456-otevreny-dopis-lex-k-hlasovani-v-imco
Prohlášení LEX a ČMMJ ke směrnici o zbraních – 19. červenec 2016
http://gunlex.cz/clanky/tiskove-zpravy/2471-prohlaseni-lex-a-cmmj-ke-smernici-o-zbranich-ahlasovani-europarlamentniho-vyboru-imco-pro-legalni-drzitele-to-neni-vyhra-ani-prohralegislativni-proces-pokracuje
Rozhovor LEX s europoslanci – červenec a září 2016
 http://gunlex.cz/clanky/interview/2477-rozhovor-se-stinovou-zpravodajkou
 http://gunlex.cz/clanky/interview/2508-jiri-pospisil-o-zbranich
Zprávy z trialogu (jednání tří stran – eurokomise, evropské rady a europarlamentu),
informace z výborů, prohlášení LEX – říjen až prosinec 2016
 http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2523-zpravy-z-trialogu
 http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/75-dulezite/2548-dulezite-jde-o-vase-zbrane-ozvetese-i-vy-osobne
Přelomová konference „evropské NRA“ organizace Firearms-United – 20. listopad 2016
http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/75-dulezite/2541-konference-firearms-united
Nejnovější informace z výboru IMCO – 5. prosinec 2016
http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2551-informace-z-vyboru-imco
Setkání evropských organizací hájících práva majitelů zbraní v Lausanne (Švýcarsko) ve
dnech 9. – 11. prosinec 2016
Tomuto setkání jsou věnovány samostatné články v bulletinu.
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Směrnice EU o zbraních - souhrn hlavních bodů
Trialog je prakticky uzavřený a bude už následovat je hlasování v IMCO a Evropském
parlamentu. Podstatné body konečného řešení zbraňové otázky jsou shrnuty na konci mého
příspěvku. Bohužel se opět ukázalo, že Evropská Unie je v praxi nástroj určený k tomu, aby velké
západní státy mohly ovládat zbytek Evropy. Touha Francie, Německa, Itálie a Španělska mít nad
svými ovčany větší kontrolu se tak příhodně potkala s potřebou Komise něčím zakrýt následky
svého sedmiletého flákání. Výsledkem tohoto souznění byl politický tlak, proti kterému byla
empirické argumenty i argumenty svobodou jednotlivce marné. Stejně jako v Mnichově: mocnosti
rozhodly, a nám bylo pouze sděleno.
Samozřejmě, stejně jako v Mnichově je taky finální rozhodnutí na nás. Podřídit se a poslechnout,
nebo neposlechnout a vzepřít se. V druhém případě se Evropská komise jistě nebude štítit
ničeho, aby nás zlomila a přiměla k poslušnosti. Tak uvidíme.
Zbraně typu AK-47 a M-16 jsou v recitálu uvedeny jako "zvlášť nebezpečné", a to i po konverzi na
samonabíjecí. Ukázka myšlení byrokrata: když něčemu nerozumím, tak prostě v zákoně svůj
názor prohlásím za správný.
Kapacita zásobníku je omezena na 20 nábojů, u dlouhých zbraní na 10 nábojů. Odstavec je
přitom napsán tak, že z něj vyplývá, že případné výjimky pro sportovní střelce apod. se vztahují
jen na druhý případ - tj. může být udělena výjimka na zásobník s kapacitou 11-20 nábojů pro
dlouhou zbraň, není ale možné udělit výjimku na jakýkoli zásobník s kapacitou vyšší než 20
nábojů.
Součástí Směrnice je i nařízení, že u koho bude nalezen zásobník s vyšší než povolenou
kapacitou, tomu mají být odebrána veškerá povolení na zbraně kategorie B.
Zakázány mají být také dlouhé zbraně kratší než 60 cm, které jsou vybaveny sklápěcí nebo
zasouvací pažbou, nebo pažbou, která může být odejmuta bez použití nástrojů.
Návrh obsahuje nenárokovou výjimku pro sportovní střelce. Může být udělena sportovnímu
střelci, který:
• doloží, že se účastní nebo aktivně připravuje na účast ve střeleckých soutěžích,
uznaných oficiální střeleckou organizací členského státu nebo mezinárodní a oficiálně
uznanou sportovní střeleckou federací, a
• a předloží potvrzení oficiálně uznané sportovní střelecké organizace, že a) sportovní
střelec je členem sportovního střeleckého klubu a trénuje sportovní střelbu po dobu
aspoň 1 roku, a b) zbraň, na kterou má být udělena výjimka, splňuje specifikace potřebné
pro střeleckou disciplínu uznanou mezinárodní a oficiálně uznanou sportovní střeleckou
federací.
Mimochodem, výjimka může být udělena pouze na zbraně konvertované z automatických a na
velké zásobníky, nikoli na zbraně kratší 60 cm se sklopnou nebo zasouvací pažbou.
Dosavadním držitelům nadále zakázaných zbraní může členský stát povolit jejich ponechání.
Ano, MŮŽE, nikoli musí. Nemám pochybnosti o tom, jak se rozhodne ČR - náš stát asi nestojí o
to, aby se najednou ztratily desetitisíce zbraní - ale máme informace, že například Francie
připravuje zákaz a konfiskaci konvertovaných zbraní, a to už od začátku tohoto roku, tj. ještě
dříve, než bude Směrnice vůbec schválena.
Znehodnocené zbraně mají být v kategorii C, tj. zbraně na registraci.
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Za historické zbraně smí nadále členský stát považovat pouze takové zbraně, které nepatří do
kategorie A, B nebo C, tj. Žádné.
V recitálu je sice uvedeno, že Směrnice neplatí pro historické originály, ovšem recitál není právně
závazný. Navíc se v něm výslovně uvádí, že tato výjimka se nevztahuje na repliky historických
zbraní, takže do kategorie C mají patřit i předovky na černý prach.
Platnost zbrojního průkazu má být omezena na 5 let.
Komise má po dvou letech od účinnosti Směrnice udělat hodnocení efektivity přijatých opatření a
popřípadě navrhnout další změny, zejména v oblasti kategorizace. Komise ovšem ani
nepotřebuje dělat žádné hodnocení efektivity, aby už nyní věděla, že navrhovaná opatření jsou
nedostatečně přísná, jak se už ráčila vyjádřit ve své tiskové zprávě.
David Karásek
člen představenstva a tiskový mluvčí LEX z.s.

Mezinárodní i domácí spolupráce
Jak již napsal v úvodu prezident LEX Tomáš Trávníček, od posledního bulletinu se toho odehrálo
skutečně hodně. Jak v České republice, tak v Evropě. Jak ve střelecké komunitě, tak i mimo ni.
Ve svém krátkém příspěvku se pokusím pokrýt jen pár nejzajímavějších, nejsmutnějších, či
nejvtipnějších událostí, kterých jsme byli svědky. Nebojte, ten zbytek časem vydáme knižně – až
bude vše promlčeno. ;)

Schůzka s proTELL ve švýcarském Lausanne
Občas jsme v představenstvu LEX skutečně mile překvapeni, jak jsou cesty „Samuela Colta“
nevyzpytatelné. Obrátila se na nás totiž v 3Q/2016 naše členka s dotazem, zda máme kontakt na
švýcarskou organizaci proTELL. Přiznali jsme, že nikoliv, že jsme kdysi o kontakt usilovali,
nicméně nebyli jsme úspešní. Obratem nás nakontaktovala na jejich užší vedení a hned nabídla
účast na zbraňové burze v Lausanne. Přiznám se, že jsem tomu ze začátku nepřikládal až
takovou prioritu. Přeci jen co je Švýcarům do směrnice. Tedy přesně do momentu než jsme zjistili,
že v rámci Schengenských smluv se jich to dotýká stejně jako všech ostatních.
Nastartovali jsme tedy obratem jednání a první ovoce to přineslo již v rámci konference Firearms
United konané v EP v Bruselu. Tam totiž dorazil vice-prezident proTELL Jean-Luc Addor a zcela
otevřeně na plénu a na záznam prohlásil to, co jsme si do té doby pouze šeptali. A sice, že
projde-li směrnice v (pro švýcarské střelce) nepřijatelné podobě, nastartují tito referendum o
vystoupení ze Schengenu (poznámka: k nastartování referenda potřebují sehnat během 100 dní
50000 podpisů – takže žádný problém). Efekt, jaký mělo toto prohlášení na půdě Bruselu netřeba
rozvádět.
Samotné setkání v Lausanne se neslo ve velice přátelském duchu. Švýcarští střelci jsou stejně
vřelí a pohostinní jako jejich kolegové z jiných krajů světa. Chápou potřebu budovat silnou velkou
koalici. A bylo znát, že jak v České republice, tak v LEX hledají v mnoha ohledech příklad. Ať už
se jedná o zmíněné nošení zbraní pro sebeobranu, či disciplínu LOS, či politickou situaci v ČR,
kdy jak Vláda, tak obě komory Parlamentu vyjádřily ostrý nesouhlas s chystanou novelou
směrnice o zbraních.
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Nepůjdu do přílišné hloubky. Každopádně vězte, že LEX získal další silné spojence, kteří vnímají
velice silně co to je držení zbraní, odpovědnost, svoboda či svrchovanost. Obě strany si můžou
být v různých směrech vzorem a jsem si jist, že se všichni nemůžeme dočkat další spolupráce.

Spolupráce střelecké komunity v ČR
Za zmínku určitě stojí změna, kterou prošla střelecká komunita v ČR v posledním roce. Ono to
tak vlastně ani možná nevypadá a dokonce by to možná prošlo bez povšimnutí a o to více to
musím zdůraznit. A sice to je rozhodnost s jakou se v jeden šik postavila celá střelecká veřejnost
ČR k nesmyslným bruselským návrhům. Není to tak dávno, kdy zde panovala jistá nevraživost či
vzájemné ignorování různých částí českého střeleckého světa. (Dle mne věc zcela zbytečná
způsobená pravděpodobně neznalostí či neochotou). S příchodem bruselské doktríny se toto
samovolně a poměrně rychle vytratilo. Všichni teď stojí na palubě jedné lodi. Myslivci, sportovní
střelci, sběratelé, „Petice“, muzea a celá řada dalších teď hledají způsoby spolupráce proti
navrhovaným nesmyslům. Pochopitelně každý koná, jak umí, nicméně je tu silně znát názorová
shoda minimálně v tom ohledu, že si všichni uvědomují nebezpečí „salámové metody“.

Ústavní dodatek jako nástroj k posílení vnitřní bezpečnosti ČR
Nejaktuálnější novinkou na poli držení zbraní jest nepochybně vládní návrh novelizace ústavního
zákona č.110/1998Sb., o bezpečnosti České republiky. Jakkoliv se jedná v této chvíli o návrh,
který musí projít celým legislativním procesem, je namístě ho chápat jako jasný signál.
Konkrétní text navrhovaného dodatku zní: „(3) Občané České republiky mají právo nabývat, držet
a nosit zbraně a střelivo za účelem ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot a podílet se tak
na zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti
a demokratických základů České republiky. Podmínky a podrobnosti stanoví zákon.“.
Jak psal na webu kolega Karásek: „Návrh samozřejmě nevnímáme jako oprávnění civilistů
suplovat práci bezpečnostních složek, vyjma vymezených případů nutné obrany a krajní nouze.
Zahrnutí držitelů legálních zbraní do koncepce vnitřní bezpečnosti ale může přidat dodatečnou
ochranu pro tzv. "měkké cíle", tedy shromáždění lidí bez bezprostřední ochrany, kde mohou
teroristé napáchat velké škody i během těch několika minut, než bezpečnostní složky dorazí na
místo činu.“
Nepředbíhejme událostem, nicméně v případě, že návrh projde v této podobě do sbírky zákonů,
tak dostane celková bezpečnost ČR do svého jádra další silný stavební kámen.
Jakub Smetánka
viceprezident
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Cesta do Švýcarska
O víkendu 9. – 11.12.2016 jsme se v užším vedení LEX vypravili do Švýcarského města
Lausanne, kde se konala konference švýcarských (proTELL), francouzských (UNPACT),
polských (ROMB) a celoevropských (Firearms United) organizací hájících práva majitelů zbraní.
Součástí programu byla i sobotní návštěva zbraňové burzy v Lausanne (Bourse Internationale
aux Armes, Lausanne S.à.r.).
Než se s vámi podělíme o důvody a výsledky naší návštěvy, bude dobré trošku přiblížit švýcarské
reálie, a to přímo od Švýcarů, kteří ono setkání pořádali.
Švýcarsko je díky své uzavřenosti a neúčasti na evropských šťastných zítřcích (tedy kromě
Schengenu, který místní nemají moc v oblibě) a malému zapojení své země do mezinárodních
struktur opředeno mnoha mýty.
Často se doslýcháme z médií, ale i od znalců zbraní, že tato konfederace alpských údolí je
jakousi zemí zaslíbenou, kde má doma každý vlastní atomovku a kulomet je nejmenší zbraň,
která tam podléhá registraci.
Na první pohled to tak možná vypadá, ale podaří-li se vám skamarádit z některým ze zdejších
horalů, budete poměrně rychle a nepříjemně vyvedeni z omylu.
Je pravdou, že můžete jako občan spříseženství (cizinci mají smůlu, pokud nemají povolení) mít
doma vojenské zbraně držené na základě branného zákona. Tedy skutečně můžete vlastnit třeba
kulomet, 20mm protiletadlové dvojče nebo tank Centurion (jste-li vlastníkem bezedného kanystru
na palivo).
Náš hostitel měl doma v obýváku dva kulomety i s pásy a byl překvapen, že my jsme překvapeni.
Na otázku ohledně zajištění zbraní a trezorů nám odpověděl řečnickou otázkou – k čemu by byl
trezor, když byste to potřebovali rychle použít? Nutno ale dodat, že každá full-auto zbraň musí
mít závěr uložen na jiném místě v trezoru, pokud se s ní nejde zrovna střílet.
Potud je tedy vše v pořádku a stejně jako hostinský v pohádce o třech veteránech můžeme
úlevně říci: “Nekecal!”.
Ovšem problém nastává, pokud se přesuneme do civilní sféry. Zde se striktně rozděluje status
„držení“ a „nošení“.
Pokud zbraň držíte, pak je to skoro jako u nás, s tím rozdílem, že není třeba klasické nákupní
povolení a vše je nárokové. Názorně jsme to viděli na zbraňové burze. Přijdete ke stánku,
opíšete si číslo a typ zbraně, dojdete si ke stánku, kde je policejní úředník, vyplníte papír, dojdete
zpět ke stánku se zbraní, koupíte jí, donesete ukázat úředníkovi a šmytec (byť mohou nastat jisté
komplikace, pokud není přítomen úředník z vašeho kantonu, pak musíte mít povolení (Permis
d'achat d'arme, PAA) předem). Doma pak můžete mít zbraň nabitou, jak chcete a čím chcete a
kde chcete.
Nevyžaduje se striktně trezor jako u nás, zabezpečení má formu doporučení, nicméně třeba
pojišťovny v případě krádeže či policisté v případě zneužití k tomu přihlíží. Nemusím dodávat, že
ne jako k polehčující okolnosti.
No a teď to přijde.
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Zbývá nám systém nošení. Ten je poměrně jednoduchý. Povolení k nošení zbraní prý existují, ale
nikdo je nedostane. Pokud byste chtěli i tak něco nosit „pro jistotu“, tak i zde je systém poměrně
prostý. Téměř vše, co se dá reálně použít jako efektivní zbraň je zakázáno. Zapomeňte na
motýlkové nože, boxery, obušky, pepřové spreje, tasery, apod. (ale např. zavírací nože a pepřové
spreje jsou povoleny). Neuspějete ani s trikem, který se používá např. v Kanadě (kde jsou
zbraňové zákony také „evropské“), že máte v brašně např. baseballovou páku, či velký klíč na
kola a policii tvrdíte, že jste zrovna píchli nebo se vracíte z baseballu.
Policie je nekompromisní a kromě citelného postihu (pokuty jsou nominálně jako u nás, ale
v CHF) to znamená i několikaletý zákaz vstupu do země a tím pádem i do celého
Schengenského prostoru.
Oproti příběhu s kulomety v obýváku se zde role obrátila. My jsme se divili, že oni se diví. Náš
dialog místy připomínal skeče z Monty Pythona - „A to to můžete nosit u sebe? Ano. A nabité?
Jistě, prázdné je to k ničemu. A to vozíte nabité i v autě? Jistě. A na ulici? Taky.“
Toliko ke zbraňovým zákonům našim a švýcarským. Je na každém z vás si zhodnotit, jestli je
lepší náš systém, kde sice nemáte Centuriona na zahradě a kulomet v obýváku, ale na pásek si
můžete dát co chcete, nebo systém, kde máte v garáži 20mm dvojče, ale peníze do banky nebo
svoji rodinu můžete chránit leda dobrých slovem.
Často slýcháme, že jsme sto let za opicemi a milion let za západem. Za sebe doufám, že v tomto
ohledu zůstaneme i nadále zemí primitivních divochů, kde si děti beze strachu mohou hrát venku,
ženy mohou chodit po setmění ven samy a ve všech čtvrtích našich měst lze jezdit i obyčejnými
vozy bez kvalitního pancéřování…
A teď k samotnému programu.
V pátek večer jsme dorazili do Lausanne, kde jsme se seznámili s místními činovníky švýcarské
organizace proTELL a vyměnili si kontakty a důležité vědomosti. Během pátečního večera
dorazili rovněž zástupci německých a italských kantonů a zástupce francouzské organizace
UNPACT.
V sobotu probíhala hlavní část programu, tedy zbraňová burza v Lausanne, kde byl stánek
proTELLu a kromě samotné výstavy probíhala prezentace jednotlivých prozbraňových
organizací. Podařilo se nám navázat spolupráci se všemi přítomnými organizacemi a i panem
Jean-Luc Addorem, vice-prezidentem proTELL.
Potěšující je, že všichni přítomní si uvědomují závažnost návrhu Evropské komise a překvapilo
nás, že Švýcarsko, ač si mohlo vyjednat výjimku a na ostatní státy se vykašlat, aktivně
spolupracuje s většinou evropských prozbraňových organizací na důsledné opozici
k myšlenkovým pochodům eurokomisařů a jejich byrokratů.
Podařilo se dojednat spolupráci nejen na bázi odporu proti současným snahám eurokomise, ale i
příslib spolupráce do budoucna na bázi sportovní střelby, sběratelství a střeleckých aktivit
obecně.
Vznikající spolupráce napříč Evropou dokazuje, že lze koexistovat i bez svazujících eurosmluv a
naopak, že taková spolupráce (když je na dobrovolné bázi) může být mnohem hlubší a plodnější.
Všichni si uvědomují, že boj o směrnici jednou skončí, ale majitelé zbraní zůstanou (k nelibosti
byrokratů ze slonovinových věží).
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Během sobotní večeře po ukončení výstavy jsme se všichni svorně napili na zdraví pana Jeana
Clauda Junckera, neboť se mu během dvouletého působení v čele Evropské komise podařilo
něco, co se nepodařilo nikomu z nás za celou naší existenci, a totiž sjednotit evropské majitele
zbraní všech národů, barev a politického přesvědčení do jednoho mohutného proudu.
Třetí částí mého vyprávění bude o samotné burze zbraní. Ta totiž byla stejně zajímavá jako
setkání samotné.
Burzy zbraní patří k tradičním švýcarským obyčejům. Neplatí sice, že si kdokoliv odkudkoliv může
koupit, co chce a odvézt domů (kontroly policistů jsou opravdu precizní a zákony se mění i spíše
k horšímu), ale i tak jde o zážitek, který v našich končinách není běžný.
Na burze se dá koupit opravdu cokoliv od historických zbraní po plně samočinné. Většinou se ale
jedná o zbraně ruční. Těžší zbraně zde byly skutečně jen vystavené.
Dá se tu koupit opravdu leccos. Od militarií všeho druhu po doplňky ke zbraním až po zbraně
samotné. Byly tu takové skvosty jako pistole Wildey (známá z filmu Přání smrti), revolvery
Freedom Arms v netradičních rážích, tropická kulovnice v ráži .600 NE, několik „terčovnic“ v ráži .
50BMG nebo přehlídka uniforem od dob Viléma Tella až do současnosti.
Atmosféra byla naprosto pohodová a na rozdíl od IWA 2016 v německém Norimberku se policie
starala pouze o hladký chod a registraci zbraní. Na rozdíl od jiných výstav v Evropě se zde
pohybovaly i rodiny s dětmi a nikdo neměl starost o negativní dopad pohledu malých návštěvníků
na „zlé“ zbraně. Naopak sami vystavovatelé a prodejci se dětem ochotně věnovali a vysvětlovali
vše potřebné.
Pokud na výstavě něco chybělo, něco co zpravidla nechybí na žádné výstavě v jiných koutech
Evropy, byla absence různých otransparentovaných aktivistů hájících barvy od krvavě rudé přes
jedovatě zelenou. Na druhou stranu se nezdálo, že by někomu chyběli…
Tomáš Trávníček
prezident LEX
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Stánek méně obvyklých zbraní – revolver Le Mat a
Freedom Arms, pistole Wildey a trombón z 18.
století.

Názorná ukázka u vchodu vedle stánku
organizace proTELL, aby všichni věděli,
že po přijetí směrnice teroristé dohráli…

Chladné zbraně. Vedle sebe jak originály, tak i
repliky s patinou.

Koutek pro milovníky oplastovaných
koktavých želez. Pušky gentlemanů,
winchesterovky byly o stánek vedle.

Zakladatel švýcarské národní hrdosti osobně. Jeho
choť, Vilhelmína Tellová toho času na polévce.
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Švýcarské Ordonanz revolvery 1878 a 1882.
Rokem výroby bohužel mimo kategorii D.

V podstatě úplně normální Henryovka v ráži .
44 RF. Ovšem dle majitele a vystavovatele
jde o jednu z prvních Henryovek ve
Švýcarsku, která sloužila jako osobní zbraň
jeho předka v domobraně. Vystavovatelův
prapraděd byl prý velký chlubil a rád dával na
odiv, že má něco extra. V té době byli jeho
vrstevníci vyzbrojeni ještě předovkami.
Pochopitelně nebyla na prodej.

Na výstavě bylo možno vidět prakticky vše. Zde
byl koutek pro muže v zeleném. Kulový troják je
opravdový skvost. Nezjistil jsem výrobce
(místní puškař), ale zpracování je fantastické.

Kriss Vector. Zde možno zakoupit semi i full
auto verzi. Chladná ocel v teplých barvách.

Umělecký kontrast elegantní funkčně
jednoduché balestry a orientálního nevkusu.
Balestra je z Itálie, křesadlovka
pravděpodobně z Balkánu.
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K vystaveným zbraním bylo možno dokoupit
prakticky cokoliv. Zásobníky, náboje, náhradní
díly, apod.

Neklamný a hmatatelný otisk českého génia
Járy Cimrmana na poli zbraní. Dalekonosná
pistole kombinovaná se závažím pro
potápěče.

Gravírovaný SW a Colt. Hezké, ale poněkud
přeplácané. Cena 3500,- CHF a 8700,- CHF.

Všehochuť, dole vpravo je pistole Wildey,
vedle ní Automag. Originály revolverů Colt,
HaR a SaW z 19. soletí byly i přes své stáří ve
vynikajícím stavu.

Jedna z vystavených „terčovnic“ v ráži .50
BMG. Na otázku, co s tím střílí, odpověděl
stánkař jeleny. Holt švejcarský plemeno…
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S „kosou“ není našinec nikdy sám. Ani v cizí
zemi. Potěšující je, že je ve Švýcarsku nejlépe
hodnocená ze všech útočných pušek
východního bloku. Švýcaři oceňují kvalitní
výrobu a materiály. Tomu ovšem odpovídá i
její zdejší cena.

Luxusní párové pistole Le Page posledního
francouzského krále Ludvíka Filipa
damaškovými hlavněmi. Vše původní a
nepoškozené. Cena? K nezaplacení…

Švýcarská garda z doby Napoleona.
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Regi Memoriál 2016
Přes všechna zvěrstva, kterými nás zásobuje Evropská komise a které nás stojí spoustu úsilí a
času, se letos konal další ročník závodu Regi Memoriál. Myšlenka tohoto závodu je pomoct
jménem jednoho válečného hrdiny rodině jiného válečného hrdiny. I letos byla tato rodina vybrána
naprosto nezávisle přímo Sdružením válečných veteránů ČR.
Pro organizaci závodu byla vybrána střelnice v Hodonicích a ač jsme se trochu báli vzdálenosti,
nemohli jsme asi vybrat lépe. Střelnice sama o sobě je fantastická. Přístup místních
provozovatelů byl ještě lepší.
LEX byl společně s Base47 generálním partnerem závodu. Kromě účasti LEXem vyškolených
rozhodčích jsme se výrazně podíleli na samotné organizaci a průběhu závodu. Záštitu nad
závodem převzal velitel vojenské policie brigádní generál JUDr. Pavel Kříž, LL.M, který si
v odpoledních hodinách přijel závod osobně prohlédnout a trochu neskromně snad můžeme
prohlásit, že večer odjížděl nadšen. Jako VIP host se zúčastnila poslankyně PSP ČR Mgr. Jana
Černochová, která je tradičním podporovatelem veteránů na půdě sněmovny i v běžném životě a
sama si také několik situací vyzkoušela s vlastní zbraní. Dále Ing. Ladislav Sornas –
místopředseda sdružení válečných veteránů a Petr Něnička – provozovatel Military muzea
generála Sergeje Jana Ingra ve Vlkoši a zakladatel projektu „Vzpomínková lavička válečných
veteránů“.
Závod samotný se pořádal na základě našich standardních pravidel LOS, která byla
modifikována pro použití více různých zbraní v rámci 1 situace a k rozdělení závodníků do divizí
podle jiných kritérií. Bylo připraveno 10 náročných situací, které kladly nároky nejen na samotnou
schopnost přesné a rychlé střelby z různých poloh, ale i na schopnosti se krýt, pohybovat při
střelbě, rozlišovat cíle či střílet v nezvyklých podmínkách (např. s plynovou maskou). Polovina
situací vyžadovala použití více zbraní
Na přípravě a průběhu závodu se od pátečního rána do nedělního odpoledne se podílelo
dohromady 50 lidí (vedení závodu, rozhodčí, pomocníci, stavitelé situací, zázemí, kantýna),
přičemž naprosto všichni tak činili bez nároku na jakoukoli odměnu.
Zároveň výrazně pomohlo dalších 20 sponzorů, kteří věnovali věcné ceny.
Závodu se zúčastnilo 59 střelců z několika zemí. 36 jich střílelo divizi „civilisté“, 18 jich střílelo
divizi „ozbrojené složky“ a 5 dam střílelo divizi ženy. Pro zařazení do divizí ozbrojené složky nebo
civilisté nebylo důležité, zda-li někdo je členem ozbrojených složek, či nikoliv, ale jak přijel
ustrojen. Zúčastnili se jak členové všech ozbrojených složek tohoto státu (policisté, strážníci,
vojáci, celníci), tak civilisté. Podobné zastoupení bylo i mezi pořadateli. A jako na všech našich
ostatních závodech se potvrdilo, že kde je vůle, tam je cesta. Bez ohledu na příslušnost či
nepříslušnost k nějaké ozbrojené složce všichni makali na tom, aby všichni střelci, kteří se
závodu zúčastnili, prošli závodem, který typem, počtem a náročností situací nemá v ČR obdoby.
Poměrně milá podpora přišla i z Univerzity obrany, kdy se na střelnici uprostřed dne objevilo
několik děvčat ve vojenském a se slovy: „Dobrý den, my jsme z Univerzity obrany, udělaly jsme
ve škole sbírku, tady to máte, s čím můžeme pomoci“ se holky rozprchly po střelnici a pomáhaly,
kde bylo potřeba.
To nejpodstatnější na závodu, tj. pomoc rodině po vojákovi, který padl na misi, se letos povedlo
excelentně. Vybralo se celkem 58.120 Kč. Dále ze zisku kantýny byly zakoupeny 2 lavičky
válečných veteránů (č. 39 a 40), které budou stát na střelnicích, kde se Regi-memoriál pořádal
jako veřejný výraz poděkování střelnici za podporu válečných veteránů.
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V plánu jsou již přípravy na Regi-memoriál 2017, který, pokud vše klapne, proběhne v půlce
června 2017. V roce 2017 ještě podle našeho zákona se zbraněmi s doplňky, které jsou úměrné
tomu, že žijeme ve svobodné zemi. Co bude v následujících letech, to je ve hvězdách – bohužel
v těch Bruselských.
Jan Korecký
člen kontrolní komise LEX
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Ohlédnutí za seriálem závodů “Čelákovického poháru“ v roce 2016
Listopadovým závodem „10 ran a dost“ byl završen letošní seriál Čelákovického poháru. Bylo to
aktuálně 1. kolo 3. ročníku Čelákovického poháru, ale proběhlo na něm také vyhlášení 2. ročníku
Čelákovického poháru. Než se podíváme na výsledky, udělejme si malou odbočku do historie.
Úplně první vlaštovkou závodu na menší počet ran byl v roce 2007 závod pod názvem
„Jozefovská férovka“, u jehož zrodu stáli kromě Pavla Dadák, Romana Jareše, Miloše Votočka
také František Voldřich a já. Pak na pár let tato myšlenka usnula, aby byla oživena na podzim
roku 2013. Tentokrát již pod názvem „10 ran a dost“. Tímto markentingovým názvem jsme chtěli
vyslat signál hlavně majitelům „malých zbraní“, že náš závod je také pro ně. Kromě omezení
počtu ran přibylo totiž ještě omezení počtu nábojů v zásobnících a to na 6 resp. 7 v Malé Pistoli a
8 ve velké.
V té době vládla v divizi MPi silná hegemonie Glock 26 a jednořadé zbraně neměly šanci uspět.
Tímto krokem jsme chtěli přílákat více střelců s malými zbraněmi, konkrétně s malými
jednořadými pistolemi a malými revolvery. Kromě toho jsme omezením kapacity chtěli donutit i
střelce v divizi pistole k intenzivnější manipulaci se zbraní (jmenovitě přebíjení). Díky omezení
kapacity je totiž nucen přebít opravdu každý. To na ostatních závodech LOS není běžné, protože
situace na 12 ran (maximum povolené pravidly LOS) odstřílejí závodníci s dnešními pistolemi
s kapacitou zásobníku na 15, 17 i více ran jak se říká s prstem v nose. V Čelákovicích to je jinak.
Tady si přebití vyzkouší opravdu každý. Kromě toho se snažíme zařazovat pravidelně také
situace na střelbu jednou rukou (silnou i slabou), za pohybu, v leže apod. Zkrátka jde o to, aby si
každý vyzkoušel maximum různých scénářů použití své zbraně, kterou má na sebeobranu, pod
stresem daným měření času a přísným dohledem i více než desítky kamarádů ze skupiny.
Některým se naše „specifika“ z počátku moc nezdála, ale neutuchající zájem o všechny naše
závody nás přesvědčil, že to je správná cesta. Dokonce i na „experimentální klubovku“ na jaře
tohoto roku, kdy jsme na zkoušku použili terče LOS jen s jednou zásahovou zónou, byla kapacita
závodu brzy vyčerpána.
Udělám teď ještě jednu malou odbočku do historie. Ještě než jsme začali se závody 10 ran a
dost, zkusili jsme si v Čelákovicích klubovku pro brokovnici a PDW. A tím se dostávám malým
oslím můstkem k další specialitě závodů v Čelákovicích. Když jsem si před léty pořídil karabinu
v ráži 9 Para, přemýšlel jsem, na jaké závody s ní budu jezdit. Pár se jich našlo v rámci IPSC
pušky, pár puškových LOSů, ale nebyla to žádná sláva. Tak nás s Robertem Stahlem napadlo
uspořádat v Čelákovicích závod pro PDW. Protože jsme ale nevěděli, zda bude pro takový závod
dost zájemců, rozhodli jsme se udělat ho v kombinaci s brokovnicí. Obě zbraně toho totiž mají
z hlediska vhodných situací a terčů dost společného. Obě mohou střílet na normální kovové
terče. Obě jsou vhodné spíše na krátké a střední vzdálenosti a konečně pro ně na naší střelnici
není žádné omezení na rozdíl od puškových ráží. Tak jsme to zkusili v březnu uspořádat a zájem
byl velmi slušný. Od té doby jsou závody PDW & brok pevnou součástí našeho seriálu a každý
rok uděláme 1-2 závody. Myslím, že jsme i malinko přispěli k nárůstu zájmu o zbraně kategorie
PDW, protože počty střelců s novými PDWéčky utěšeně narostly.
No a protože si myslíme, že závodů LOS by se mělo zúčastňovat co nejvíce žen a starších
střelců, začali jsme už v minulém roce pravidelně vyhlašovat také kategorie ženy a senioři.
A abych zakončil toto krátké povídání správně motivačně, musím vyslovit veliké poděkování
všem rozhodčím a organizátorům, se kterými závody dělám. V prvé řadě to je Pavel Dadák, který
navrhuje a staví se mnou každý závod, zajišťuje, že máme na střelnici k dispozici dobré termíny a
domlouvá skvělou kantýnu. Velmi pravidelnými autory a staviteli situací jsou také Vlasta
Procházka a Ivo Wilk. Vlasta se profiluje zejména svými skvělými nápady na tématické situace
vážící se k různým výročím a významným dnům naší historie a Ivoš zase přispívá velmi
promyšlenými a náročnými situacemi, které vypadají lehce jen na první pohled. A pak je to
zhruba dvacítka dalších obětavých rozhodčích a pomocníků, kteří prošli našimi školeními pro
rozhodčí, zkusili si to na našich závodech a už nám zůstali věrní. Bez jejich pravidelné pomoci by
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nebyl náš seriál vůbec možný a velmi si jejich práce vážím. Abych zmínil alespoň ty nejaktivnější,
tak jsou to především Lukáš Hryzbil, který byl v tomto ročníku u všech závodů a dále pak Izabela
Jaxa Rozen, Jirka Šilhán, Pavel Petráň, Aleš Hahn, Vojta Bízek, kteří byli pomáhali s organizací
čtyř závodů a další a další. Celkem je to 27 lidí. Díky moc.
A na úplný závěr ty v úvodu slíbené výsledky 2. ročníku Čelákovického poháru, který měl
tentokrát 5 kol.
Pořadí v divizi Pistole bylo následující:
1. Petr Bernard
2. Michael Hauer
3. Milan Křapáček
V divizi Malá pistole:
1. Martin Šenkeřík
2. Petr Mestek
3. Ondřej Klecán
V divizi Revolver:
1. Vojta Bízek
2. Petr Kubíček
3. Izabela Jaxa Rozen
V divizi Malý revolver:
1. Vlasta Procházka
2. Pavel Kotrouš
3. Aleš Nepivoda
A pak tady máme speciální kategorii ženy:
1. Izabela Jaxa Rozen
2. Barbora Chalupová
3. Petra Ptáčková Misařová
A konečně kategorie seniorů:
1. Petr Kubíček
2. Jiří Novotný
3. Miloš Votoček
Na viděnou za některém příštím LOSu v Čelákovicích
RNDr. Ivo Strnad
Ředitel závodů „10 ran a dost“ a „Čelákovického poháru LOS“
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Partneři LEX, poskytující výhody našim členům

Alfa - Proj Brno
Firemní značková prodejna ALFA-PROJ a VO zastoupení Sellier & Bellot
Výhody pro členy LEX:
•
•
•
•

10 % při koupi zbraně z produkce ALFA
5 % při koupi zbraně jakékoliv jiného výrobce
10 % při koupi příslušenství GLOCK
8 % při koupi nábojů Sellier & Bellot

http://www.alfa-proj.cz/

Beareka Praha
Obchod zbraněmi a střelivem. Specializujeme se na vojenské zbraně a střelivo z let 1900 - 1960.
Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX poskytujeme nyní slevy ve výši 5 – 20%
http://www.beareka.cz/

WICO B.G.M, a.s. Děčín
Vyrábíme zbraňové skříně s různou odolností dle certifikací
Výhody pro členy LEX:
5 % pro členy sdružení LEX sleva na veškeré výrobky
http://www.wico.cz/

Dersol Brno
Výhody pro členy LEX:
Společnost DERSOL s.r.o. nabízí členům LEX slevy 5 – 15%
http://www.naboje-prebijeni.cz/
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Shield Tech, s.r.o.
Moderní ochranná taktická výstroj. Výrobce značky SHARK.
Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 10%
http://www.shieldtech.cz/

Armed
Největší internetový armyshop v ČR. V našem sortimentu naleznete kvalitní army a outdoor
vybavení.
Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 5% na vše (včetně zbraní, střeliva a balistických ochran)
https://www.armed.cz/

Gunsport Timpo
Prodejna a krytá střelnice v Olomouci, 5 střeleckých stavů o délce 18m.
Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 20% na jednorázový vstup a 10% na permanentku.
http://www.gunsport.cz/

Jan Pávek
Moderní taktická výstroj ze špičkových materiálů a ve velmi kvalitním provedení.
Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 10%
http://www.jptt.cz/
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Armyshop Survive.cz
Military & Outdoor e-shop a kamenná prodejna v Nižboru.
Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 5%
http://www.survive.cz/

Mgr. Miloslav Jančík
Výhody pro členy LEX:
20% slevu na veškeré právní služby, které jsou náplní podnikatelské činnosti poskytovatele,
uvedené mj. na webové stránce http://www.advokati-zlin.cz/index.php
Cenami pro tento účel se rozumí ceny dle advokátního tarifu.
http://www.advokati-zlin.cz/

QINS
Dovozce a prodejce nejen zbraní Grand Power.
Výhody pro členy LEX:
10% sleva na zbraně značky Grand Power, 5% sleva na servis a náhradní díly GP
http://www.qins.cz/

HQH System
Taktické a outdoorové vybavení
Výhody pro členy LEX:
Sleva 10% na celý nezlevněný sortiment, sleva neplatí na obušky Bonowi
http://shop.hqh.cz/
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FUNCHEM
FUNCHEM - distributor chemikálií, poskytovatel služeb v oblasti chemie a korozního inženýrství,
specialista na tvorbu kovových povlaků.
Výhody pro členy LEX:
•

20% sleva na přípravky pro domácí pokovování (černění, chemické niklování, zinkování a
cínování, předúprava povrchů)

•

10% sleva na pokovení na zakázku

http://www.funchem.cz/

Universal Dynamics Targets
Universal Dynamics Targets - výrobce ocelových terčů z balisticky certifikované oceli Armox.
Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 5% na veškeré produkty.
http://www.udtargets.com/

Raid and Defense Academy
Výcviková akademie RDA CZ.
Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 10% na všechny střelecké kurzy
http://www.rdacademy.cz/

Comienzo Training Group
Společnost Comienzo s.r.o. nabízí střelecké kurzy, pořádá střelecké akce a soutěže pro firmy i
organizace.
Výhody pro členy LEX:
Sleva ve výši 10% na střelecké kurzy.
https://www.facebook.com/comienzogroup
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GTac
Nabízíme střelecké přípravy, tématické tréninky a střelecké kurzy od úvodu do přesné střelby až
po zvládnutí rychlé dynamické střelby z odstřelovací pušky.
Výhody pro členy LEX:
Sleva ve výši 10% na střelecké kurzy pořádané poskytovatelem. Slevy jsou počítány z aktuálně
platných cen, uvedených v oficiálním ceníku a nabídce poskytovatele na www.GTac.cz
http://www.gtac.cz/

Valhalla Group
Zajišťování ostrahy osob a majetku.
Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva na veškeré služby ve výši 15%
http://www.valhallagroup.cz/

PP Security Service
Informace pro Váš rozvoj a ochranu.
Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva na veškeré detektivní služby ve výši 7%
http://www.ppsecurity.cz/

http://www.lekarnickaprodospele.cz/
Kompaktní příruční lékárnička a další zdravotnický materiál.
Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 10%
http://www.lekarnickaprodospele.cz/
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