z akcí

�� Nejobdivovanější exponát
na akci, ruský těžký kulomet DŠK

Příležitost zastřílet si
z automatické zbraně
se hned tak nenaskytne.
Proto jsme rádi přijali
pozvání na akci, kterou
pro odbornou veřejnost
uspořádala výcviková
agentura RDA Academy
a slovenské sdružení pro
ochranu práv držitelů
zbraní Legis Telum.

Den
kulometů
David KARÁSEK

Z

ajímavý byl už příjezd. Střelnice
Drapliak, která byla zbudována
poblíž obce Čachtice už za socialismu pro armádu a dnes je
ve vlastnictví RDA Academy,
se nachází vysoko na kopci vedle lomu
a vedou k ní dvě cesty – prý jedna pro
normální auta, druhá pro offroady. Jestli
ta, po které jsme přijeli, byla pro normální auta, na tu pro offroady bych se
odvážil leda s traktorem. Na druhé straně vybavení střelnice je záviděníhodné.
Kromě střelby až do vzdálenosti 500 m
na střelnici dimenzované až do ráže
50 je tu i překážková dráha, lezecká stěna, zalesněný i zastavěný
prostor pro výcvik
taktiky, sportovní

�� V oblíbenosti těsně druhý,
„nejrychlejší winchesterovka
na světě“ Maxim

místnost, možnost ubytování a mnoho
dalšího. Prostě střelnice, kam přijedete
na týden a nudit se nebudete.
My jsme se samozřejmě nejdříve
pídili po slíbených kulometech. Ty
přivezla z Kolárova firma KolArms,
která prodává zejména starší repasované zbraně, v případě automatických
modelů ve znehodnocené či expanzní
verzi. Do Čachtic však přijeli i se soukromou sbírkou majitele firmy, a tak
jsme si mohli vyzkoušet střelbu z kulometu DŠKM ráže 14,5 mm a „nejrychlejší winchesterovky

�� Samonabíjecí brokovnice
Akdal MKA 1919
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všech dob“ – kulometu Maxim. Kromě
toho byly „k osahání“ zbraně MP 40,
MG-42, M16A1, RPK a mnoho dalších.
Celá předváděčka měla jen jedinou
chybu – na opačné straně střelnice
byly jen papírové terče, na kterých si
ten účinek velkorážné průbojné munice
prostě nevychutnáte. Zbraně budou
brzy k vidění i v sídle firmy v Kolárovu,
kde firma hodlá zřídit muzeum.
Kromě nich bylo ale po střelnici
roztroušeno několik stánků dalších
firem, do kterých jsme pochopitelně
také zavítali. Zbrojovka Grand Power
přivezla novou pistoli K45 – klasickou
K100 neboli „kačenu“ v ráži 45 Auto,
kterou jsme také hned vyzkoušeli.
Potěšila velmi příjemným zpětným
rázem i ovladatelností: jedna z přítomných dam ji ohodnotila slovy

�� Průhledný plastový zásobník
k Sa 58 od firmy Gunexpert

„konečně pistole, která trefuje
sama!“. Grand Power tentokrát
kromě své produkce přivezla
i tureckou brokovnici Akdal MKA
1919, která na první pohled silně připomíná útočnou pušku
M16; jde o samonabíjecí zbraň
s odběrem prachových plynů
z hlavně a zásobníkem o kapacitě pěti nábojů ráže 12.
Druhá slovenská zbrojovka ZVS
nechala návštěvníky vyzkoušet své
nové pistole P20 a P21. Samozřejmě
jsme je vyzkoušeli také a ocenili jsme
zejména příjemný zpětný ráz, daný
výbornou ergonomií.
Z Česka přijela firma Gunexpert,
která přivezla zajímavou novinku: zásobník k Sa 58 z průhledného plastu,
ve kterém je vidět množství střeliva.
Kromě toho jsme si mohli prohlédnout
samopal Sa 58 s výbavou, kterou po

užívají naši vojáci v Afghánistánu
– včetně zaměřovacího dalekohledu s infraviděním, podvěsnou svítilnou s infračerveným
filtrem a infračerveným laserem pro navádění řízených
střel odpalovaných z vrtulníku.
Celá akce měla ale i politický
cíl – kromě českého sdružení
Lex a slovenského Legis Telum
se zde sešli i střelci z Polska
a Maďarska, kteří mají vazby na
střelecké organizace ve svých zemích. Probíral se návrh novely
Směrnice EU o nabývání a držení zbraní, která má zjednodušit legislativu snížením počtu kategorií zbraní ze čtyř na
dvě. Jelikož evropská „zjednodušení“
a „harmonizace“ pro držitele zbraní
málokdy znamenají něco dobrého, dohodli se zde zástupci držitelů zbraní ze
všech států na spolupráci a případně na
společném postupu proti omezování práva na držení zbraní.

�� Sbírka relativně
historických zbraní – některé jen
na osahání, z jiných se i střílelo

sport

LOS v Čachticích
David KARÁSEK

�� Kvůli deštivému počasí
museli být zombíci obléknuti
do igelitu, aby se nerozmočili

P

od záštitou občanských sdružení Legis Telum a Lex se
1. 9. na střelnici ŠKP Trenčín
u Čachtic uskutečnil první
závod podle pravidel Lidové
obranné střelby na Slovensku, pořádaný Asociací obranné střelby LOS-SK.
Jelikož se jednalo o první akci tohoto druhu na Slovensku, byly obavy
o malý zájem, ale zbytečně: akce se
zúčastnilo 49 závodníků, z toho pět
hostů z ČR.
Byly připraveny čtyři obranné situa
ce: „Přepadení v kanceláři“, kde se
kladl důraz na správné krytí a postupné ukrajování prostoru, „Přepadení

školy“ (pracovně nazvaná „Beslan“),
která byla tajná a střelec musel prohledávat bludiště plné neterčů, přičemž
si nesměl nechat za zády neprohledaný prostor, „Záchrana rukojmího“,
kde byly tři a tři barevně odlišené
poppery a střelec teprve po písknutí
timeru zjistil, které z nich jsou terče,
a „Zombie apokalypsa“; ta už asi patří
k folklóru obranné střelby. Nicméně
i legrace může posloužit k tréninku –
díky výtvarnému provedení byly terče
nesymetrické, což mnoha účastníkům
zvyklým střílet jen na standardní stojící figuru připravilo perné chvilky. Na
závěr se konaly pistolnické závody –
kdo dřív položil pět popperů, vyhrál.
Celkově šlo o soutěž velmi vydařenou.
Pokud by podobný závod proběhl
v Česku u kteréhokoli organizátora,
který má s pořádáním závodů mnohaleté zkušenosti, řekli bychom: „Moc
pěkný závod“. Jelikož to byl první
závod pořádaný pod LOS-SK, můžeme
jen smeknout klobouk.
Pistole: 1. Jozef Taric, 2. Jan Korecký,
3. Marian Hyll. Záložní pistole:
1. Richard Pollak, 2. Matěj Babics.

Daniel Tureček, pořadatel:
„Ještě předtím, než vzniklo naše sdružení
Legis Telum, byli jsme v České republice
nabírat rozumy u pana Gibsona ze sdružení Lex. Setkali jsme se na střelnici, kde
probíhal závod LOS, a moje manželka se
do té disciplíny vyloženě zamilovala. Pak
ale přišly události v Bratislavě a Legis
Telum se následkem toho vyprofilovalo
spíš politickým než sportovním směrem.
Dnes už konečně dozrál čas, kdy kromě
ochrany práv držitelů zbraní pro ně můžeme připravit i nějakou tu zábavu. Takže
se toho opět ujala moje lepší polovička
a zorganizovala tento nultý ročník spolu
s ředitelem LOS v Čechách Honzou
Koreckým a s Honzou
Kittlerem, který nám
opravdu hodně
pomohl vyškolením
rozhodčích a mnoha
dalšími způsoby.
Myslím, že tahle zkušební akce se velice
povedla a v budoucnosti bychom
chtěli, aby se
z LOS stala taková společná
českosloven�� Daniel Tureček,
ská disciplína.“
pořadatel
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