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Ohlédnutí za kulovým 
seriálem 2013

Čtenáři, kteří čtou pravidelně moje 
články, zajisté postřehli zmínky o  te-
rénním střílení neboli kulovém parcou-
ru. V letošním ročníku kulového seriálu 
jsme se na Světnovské střelnici sna-
žili dva ze závodů věnovat pouze této 
nové střelecké disciplíně. 

Další novinkou bylo, že hlavním 
partnerem OMS Žďár nad Sázavou při 
organizování celého seriálu byla firma 
Fomei, která poskytla do každé soutě-
že hlavní cenu a i nejlepší střelci celé-
ho seriálu obdrželi ceny od této firmy. 
A  teď to nejdůležitější. Na každý zá-
vod byla nachystána dvojice pěkných 
cen, a to naháňkový puškohled 1-4x24 
BEATER SMC a dalekohled 8x56 DCF 
LEADER FMC, každý v hodnotě kolem 
čtyři a půl tisíce korun. Vítěz si vybral 
jednu z uvedených cen a o tu druhou 
bylo losováno ze všech účastníků sou-
těže, kteří byli klasifikováni a zúčastnili 
se slavnostního vyhodnocení. Tedy ka-
ždý měl šanci získat velice hodnotnou 
cenu a stačilo se jen zúčastnit soutěže.

Seriál začal v neděli 2. června Me-
moriálem Radslava Kinského za účasti 
28 střelců. Na pořadu byl L4K a další 
jedna kulová disciplína – redukovaný 
kňour střílený na vzdálenosti 100, 150, 
200, 250 a  300 metrů vsedě u  stolu 
s oporou loktů o stůl a zbraně o trámek 
s dekou. Tedy do hlavního hodnocení 
šlo 5 výstřelů z každé z pěti disciplín. 
Pro zpestření byl již tradičně zařa-
zen zajíc na průseku vyhodnocovaný 
s  jednou z disciplín L4K. Konečně se 
dočkal místní Jindřich Mahel, který 
zúročil ty hromady vystřílených náboj-
nic při trénování a zvítězil s nástřelem 
246 bodů z 250 možných před Petrem 
Valchářem, Ondrou Borákem a  Mar-
tinem Hlušičkou, mezi kterými musel 
rozhodnout po výkonu 244 bodů až 
napínavý rozstřel, který se navíc mu-
sel opakovat. Úctyhodné výsledky dvo-
jitého rozstřelu 94, 93, 92 na kňoura 
z volné ruky a ve zkráceném čase stojí 

za zveřejnění. Možná se podivujete, že 
na prvních místech nefiguruje Martin 
Šlechta. Odpověď je prostá. Nepřijel.

Druhým ze závodů byl v sobotu 15. 
června Celostátní přebor v Loveckém 
čtyřboji kulovnicí. Toto byl jediný zá-
vod, ze kterého se do konečného po-
řadí započítávalo jen umístění v L4K. 
To, o  čem dlouhou dobu snil Martin 
Šlechta a  ostatní kuloví střelci, se 
stalo skutečností. Podařil se mu na 
CP ČMMJ jako prvnímu absolutní ná-
střel 200 bodů z 200 možných. Zajisté 
k tomu přispěl i nový speciál z ČZUB, 
který si ve středu před závodem Mar-
tin převzal, v pátek při tréninku nastřelil 
a následující den dosáhl tohoto výko-
nu. Hned jsem si vzpomněl na Martino-
vo špičkování při testování prototypu, 
kdy přidával jednu desítku za druhou 
a  prohlásil, že tou flintou se prostě 
nedá chybit. Druhou příčku obsadil 
Ondra Borák se 197 body a o třetí mís-
to se, se ziskem 196 bodů rozstřelo-
vali Tomáš Staněk, Karel Kotrc, Jindra 
Mahel a Petr Valchář. Tomáš nakonec 
potvrdil, že i jemu nová kulovnice sedí 
a obsadil po zásluze bronzovou příčku. 
O titul přeborníka přijelo tento rok bo-
jovat 38 střelců.

Třetím závodem byla v  neděli 11. 
srpna Velká cena CK Velma, kde již 
klasický L4K nebyl vůbec a  šlo jen 
o  čisté terénní střílení podle vzoru 
afrických disciplín. 29 střelců z  celé 
republiky přijelo bojovat o safari v Af-
rice. Šlo o  šestiboj a  celkem tedy 30 
výstřelů. Podrobně jsem o tomto závo-
dě psal v 10. čísle časopisu Myslivost. 
Střílelo se na gong o průměru 20 cm, 
terč antilopy skákavé a poté na naše 
mezinárodní terče lišky, srnce, kamzí-
ka, a  obou kňourů – pevného i  běží-
cího. U  našich terčů byla však ručně 
vkreslena místa zásahů s  různými 
hodnotami, které více korespondují 
s  opravdovým ranivým účinkem. Ing. 
Martin Šlechta opět potvrdil, že je 
naší kulovou jedničkou a jasně zvítězil 
úžasným nástřelem 850 bodů z  900 
možných. Druhou příčku obsadil Pavel 
Hruška (750 bodů) a třetí místo patři-
lo mně (710 bodů).  Hranici 700 bodů 

překonal ještě Ondřej Borák se 705 
body. Pro zpestření se střílela i soutěž 
tříčlenných družstev o  pozvánku na 
naháňku do Maďarska. V  této soutěži 
suverénně patřila první dvě místa roz-
dělenému reprezentačnímu družstvu, 
které plně zúročilo své zkušenosti ze 
závodu z JAR v roce 2011 a ze závodu 
v  loňském roce, kdy jsme hostili nej-
lepší terénní střelce JAR u nás, a tento 
náš výběr naše hosty porazil. Trojice 
Martin Šlechta, Ondřej Borák a  An-
tonín Čech se umístila před Jindrou 
Mahelem, Petrem Valchářem a  Miro-
slavem Náhlíkem. Třetí příčku obsadi-
lo družstvo ve složení Zdeněk Petrůj, 
Miroslav Forró a  Martin Hlušička. Na 
závěr musím vzpomenout gesto vítěze 
Martina Šlechty, který při dekorování 
přenechal hlavní cenu „safari v Africe“ 
druhému v  pořadí Pavlu Hruškovi se 
slovy: „Já už tam byl dvakrát a Pavel 
ještě ani jednou, vezmu si puškohled.“

Posledním ze závodů byla Velká 
cena Vysočina střílená pod záštitou 
Kraje Vysočina. Šlo rovněž o  terénní 
střílení. Snažili jsme se pro všech 25 
závodníků připravit sice pestrou, ale 
o něco jednodušší paletu terčů, poloh 
a vzdáleností. O tom svědčily dosaže-
né výsledky. Ve spolupráci s Tiskárnou 
Budík ze Šternberka jsme nachystali 
již terče s „novými kruhy“ s hodnotami 
30, 20, 10, -5 a  -15 bodů. Terč gon-
gu byl nahrazen tetřívkem a  antilopa 
nahrazena našimi terči. Polohy měly 
simulovat přirozené polohy a  situace, 
se kterými se myslivec setká při prak-
tickém lovu. 

1. Tetřívek 50 - 300 m
a. Z boudy

b. Vsedě u  stolu s  opřenými lokty 
o stůl 

c. 5 ran za 90 s

2. Srnec - 2 rány 120 - 150 m, 3 rány 
terč lišky na 210 - 240 m

a. Z plochy před boudou (asi 30 m)
b. Vleže s oporou nohy nízké trojnožky
c. 5 ran za 90 s

3. Kamzík 160 - 210 m
a. Plocha vedle vysoké věže
b. Libovolná poloha na špalku (ruce se 

musí opírat o horní plochu špalku)
c. 5 ran za 90 s

4. Kňour 170 - 210 m
a. Z plochy před boudou (40 m)
b. Vsedě s  oporou nohy vysoké 

trojnožky
c. 5 ran za 90 s

5. Kňour terč běžící 220 - 240 m
a. Z plochy před boudou (10 m)
b. Vleže s  oporou nohy vysoké 

trojnožky
c. 4 rány za 75 s

6. Kňour terč běžící 170 - 190 m
a. Plocha vedle vysoké věže
b. 2 rány ve stoje s  oporou stojky 

klece, 
2 rány vsedě na židli s  oporou 
trámku na kozách, 
2 rány vsedě na špalku s  oporou 
volné tyče

c. 2 rány za 45 s

Pořadí Příjmení, jméno Velík body Vysočina body Celkem

Čech Antonín
1. Šlechta Martin 2265 2315 4580

Borák Ondřej
Mahel Jindřich

2. Valchář Petr 2015 2340 4355
Náhlík Miroslav
Petrůj Zdeněk

3. Forró Miroslav 1810 1925 3735
Hlušička Martin
Kožený jan

4. Smutka Radomír 1490 2240 3730
Čech Petr
Hruška Pavel

5. Černý Josef 1530 2150 3680
Kumprecht M.

Terénní střílení 2013 - družstva

Nejlepší družstvo při VC Vysočiny v akci

Nejúspěšnější družstvo terénního 
střílení

VC vysočiny - pořadí 1. Šlechta, 
2. Hlušička, 3. Hruška

Nejúspěšnější družstvo CK Velma v akci

Ozdoba seriálu mládeže Kateřina Černá pod dozorem svého otce

Jindřich Mahel - 3. místo v seriálu 
+ vítěz Memoriálu Kinského

Antonín Čech - 3. místo 
VC CK Velma

Martin Šlechta - rekordman - vítěz 
seriálu + vítěz CP L4K + VC CK 
Velma + VC Vysočiny 

Martin Hlušička - 2. místo  
VC Vysočiny

Ondřej Borák - 2. místo v seriálu  
+ 2. místo CP L4K + 3. místo  
Memoriál Kinského

Pavel Hruška - 2. místo VC CK 
Velma + 3. místo VC Vysočiny

Petr Valchář - 2. místo Memoriál  
Kinského

Tomáš 
Staněk 
- 3. místo 
CP L4K

Většině střelců, po absolvování toho-
to závodu, se představa o myslivecké 
vzdálenosti hodně prodloužila. Moje 
slova opakovaná ostatním několikrát 
v  průběhu závodu o  tom, že dnes to 
není ani tak o střílení, ale spíš o hlavě, 
se mi vymstila. V polovině závodu jsem 
byl mezi třemi střelci s plným počtem 
bodů. A před poslední dvojdisciplínou 
jsem měl ztrátu pouhých 10 bodů na 
dva Martiny, Šlechtu a  Hlušičku. Ta 
se střílela ze dvou vzdáleností. Čtyři 
rány něco přes 200 metrů a  šest vý-
střelů ze tří poloh okolo 150 metrů. 
Při přesunu na bližší vzdálenost jsem 
se tak soustředil na poslední sérii, že 
jsem si zapomněl překlikat kříž puško-
hledu. Rány jsem precizně odpaloval 
nad číslem 30. Přeci jen ta mínus 15 
byla hned pod tímto asi 12cm kruhem. 

Výsledkem byla 6x nula a propad o 10 
míst v pořadí. Nakonec oba Martinové 
se ani jednou v této disciplíně nemýli-
li a dosáhli 870 bodů z 900 možných 
a  o  vítězi musel rozhodnout rozstřel, 
a to pět výstřelů s oporou volné tyče 
na vzdálenost okolo 200 metrů. Výsle-
dek Martina Šlechty byl 4 x 30 a 1 x 
10. Martin Hlušička dal 2x30 a 3x10. 
A bylo rozhodnuto. Třetí místo patřilo 
Pavlovi Hruškovi s 850 body. Ve druž-
stvech si naše družstvo díky mému vý-
padku v závěru vyměnilo místo s trojicí 
Jindřich Mahel, Mira Náhlík a Petr Val-
chář, kteří rozdílem 25 bodů byli první. 
Na třetím místě se překvapivě umísti-
la trojice Jan Kožený starší, Radomír 
Smutka a Petr Čech.

A jak dopadl seriál celkově? Letos 
se hodnotila nejlepší tři dosažená 

umístění ze čtyř závodů. Do závěreč-
ného hodnocení šlo 20 střelců, kteří 
měli účast aspoň na třech závodech. O 
vítězi nebylo sporu. Martin Šlechta se 
třikrát zúčastnil a třikrát vyhrál (součet 
umístění 3). Druhá příčka patřila On-
drovi Borákovi se součtem umístění 9 
(3, 2, 4). Na třetím místě se umístil se 
součtem 10 (1, 3, 6) Jindřich Mahel. 
Při vyhodnocování celkových výsledků 
na střelnici došlo v našem výpočetním 
středisku k chybě a omylem byl z prv-
ního závodu započítáván výsledek jen 
čtyřboje a ne pětiboje, a tak se za tuto 
naši chybu veřejně omlouvám. Přilože-
né výsledky jsou tedy již správné.

Pokud se podíváme na vyhodno-
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Pořadí Příjmení, jméno Velík Vysočina Celkem
1. Šlechta Martin 850 870 1720
2. Hruška Pavel 750 850 1600
3. Hlušička Martin 650 870 1520
4. Náhlík Miroslav 655 840 1495
5. Borák Ondřej 705 765 1470
6. Mahel Jindřich 670 770 1440
7. Valchář Petr 690 730 1420
8. Čech Antonín 710 680 1390
9. Čech Petr 575 790 1365
10. Smutka Radomír 510 815 1325
11. Petrůj Zdeněk 640 655 1295
12. Černý Josef 445 820 1265
13. Kocman Jiří 665 558 1223
14. Kožený Jan 405 635 1040
15. Kaufner Jan 445 480 925
16. Forró Miroslav 520 400 920
17. Jílek Václav 390 485 875
18. Kumprecht M. 335 480 815
19. Pešek Václav 365 355 720

St. č. Příjmení, jm. 2.6. 15.6.. 11.8.. 27.10. body poř.
19 Šlechta Martin 1 1 1 3 1
1 Borák Ondřej 3 2 4 9 2
14 Mahel Jindřich 1 3 6 10 3
8 Hruška Pavel 6 2 3 11 4
20 Valchář Petr 2 4 5 11 5
7 Hlušička Martin 4 9 2 15 6
15 Náhlík Miroslav 7 5 4 16 7
2 Čech Antonín 7 3 11 21 8
3 Čech Petr 10 11 1 22 9
11 Kocman Jiří 8 8 7 23 10
4 Černý Josef 5 14 5 24 11
6 Forró Miroslav 9 6 12 27 12
18 Smutka Rad. 12 13 6 31 13
17 Petrůj Zdeněk 11 10 13 34 14
10 Kirchner Milan 16 9 12 37 15
12 Kožený Jan st. 14 13 14 41 16
5 Červenka Jar. 15 16 16 47 17
9 Kaufner Jan 20 14 17 51 18
13 Kumprecht M. 18 15 18 51 19
16 Pešek Václav 17 19 17 53 20

Dodatkem č. 3/2014 Střeleckého 
řádu ČMMJ, odsouhlaseným sbo-
rem zástupců 8. června 2013 došlo 
ke sjednocení technických para-
metrů malorážek a kulovnic včetně 
maximální hmotnosti do 5 kg. 

Dodatek č. 3 SŘ ČMMJ s účin-
ností od 1. 1. 2014 je vytisknut 
a  bude distribuován na všechny 
okresní myslivecké spolky. 

Uvedená změna byla provedena 
proto, aby malorážky i  kulovnice 
byly svými parametry sjednoceny 
především s  ohledem na to, aby 
střelba z  malorážky mohla být pl-
nohodnotným tréninkem pro střel-
bu z kulovnice. 

Úplné znění Střeleckého řádu 
ČMMJ se všemi zapracovanými do-
datky najdete na webových strán-
kách ČMMJ. Ing. Antonín ČECH  
 – předseda SK ČMMJ

Dodatek č. 3/2013
Střeleckého řádu Českomoravské 
myslivecké jednoty, o. s., ze dne 
24. 6. 2006, ve znění Dodatku 
č. 1/2009, ze dne 13. 6. 2009 a Do-
datku č.2/2012 ze dne 24. 6. 2012.
Sbor zástupců Českomoravské 
myslivecké jednoty, o. s. (dále 
jen „SZ ČMMJ“), níže uvedené-
ho dne, měsíce a  roku schválil 
tento Dodatek č. 3/2013 ke Stře-
leckému řádu ČMMJ, ze dne 
24. 6. 2006, ve znění Dodatku č. 
1/2009 ze dne 13. 6. 2009 a  Do-
datku č. 2/2012 ze dne 24. 6. 2012 
(dále jen „dodatek č. 2/2013“) : 
I. 1) Celý text článku 19. 2. se na-
hrazuje tímto novým zněním:

19. 2. Technická ustanovení tý-
kající se kulových zbraní jsou 
platná i pro malorážky.

Schválila SK ČMMJ 
dne 2. 10. 2012

Nové znění článku 19.

19. Kulové zbraně a střelivo
19.1. Přípustné jsou všechny nor-

mální lovecké kulovnice, které 
se podle zákona o  myslivosti 
mohou používat na odstřel spár-
katé zvěře a  Hornet do váhy 
5,00 kg včetně optiky, puškohle-
du, závěru a zásobníku. Nejsou 
přípustné speciální terčovnice, 
vojenské kulovnice a  speciální 
kulovnice pro lov těžké tropické 
zvěře. 

19.2. Technická ustanovení tý-
kající se kulových zbraní jsou 
platná i pro malorážky.  

19.3. Použití mířidel je závazné 
podle rozpisu (propozic) soutě-
že. Z  mechanických mířidel je 
nepřípustný diopter. Na hledí je 

přípustná mikrometrická korek-
ce. Puškohled pro kulovnice, 
malorážky a  pro vzduchovky 
nemá omezující zvětšení. Chrá-
nič mušky a napínáček jsou pří-
pustné u kulovnic a malorážek.

19.4. Kulové zbraně, které vy-
hovují platné legislativě v  dané 
zemi (tedy i ČR) , jsou povoleny. 
Zbraně vybavené různými druhy 
bipodů (nožky), úsťových brzd, 
kompenzátorů, tlumičů, záva-
žím a vyvážením jsou zakázány. 
Rovněž pažby tvaru botky s há-
kem nebo jen pažby s  rámem 
a houbovitým předpažbím (např. 
nalepený molitan, pěnová guma 
apod.) jsou zakázány. Plné paž-
by s  nastavitelnou lícnicí a  bot-
kou, případně s otvorem v ruko-
jeti jsou povoleny.

19.5. Střelivo je přípustné jen 
s  normální loveckou laborací 
včetně celoplášťů. Je nepřípust-
né střelivo s  ocelovým jádrem 
a střelivo se stopovkou. Pro střel-
bu mládeže vzduchovkou jsou 
přípustné broky či střely diabolo 
pouze o průměru 4,5 mm.

19.6. Pro střelbu z  malorážky je 
jako nejsilnější povolené střelivo 
„22 Long Rifle“.

19.7. Rozhodčí se kdykoliv v  prů-
běhu střelby může přesvědčit 
o  správnosti používaného stře-
liva.

19.8. Všechny ostatní doplňky 
zbraní neuvedené v  tomto stře-
leckém řádu jsou zakázané.

19.9. Pažby s nastavitelnou lícnicí 
a  botkou, případně s  otvorem 
v  rukojeti jsou povoleny. Nejsou 
přípustné nastavitelné botky 
s háky 
Další podmínky pro střelbu 
vzduchovkou:

a) Nejsou přípustné speciální 
vzduchové terčovnice, plynovky 
a větrovky, anatomické a ortope-
dické sportovní pažbení či vyrov-
návací závaží. 

b) Nejsou přípustné nastavitelné 
součásti pažbení (botky, lícnice 
apod).

c) Vzduchová zbraň nesmí být 
těžší jak 4,00 kg včetně puško-
hledu.

d) Je povoleno posuvné mikromet-
rické hledí a chránič mušky.

e) Nepřípustné je použití dioptru.
f) Napínaček není povolen.
g) Všechny ostatní doplňky zbraní 

neuvedené v  tomto střeleckém 
řádu jsou zakázané.

Výstavy „w – LESNÍK“,
„NOŽE A CHLADNÉ ZBRANE“

Pod záštitou Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR, usporia-
dal na východe Slovenska Hotel Cen-
trum – Dom techniky ZSVTS, s. r. o. 
v Košiciach v dňoch 25. – 27. októbra 
2013 jubilejný 10. ročník medzinárod-
ných, špecializovaných kontraktačno 
– predajných výstav „Poľovník – les-
ník“ a „Nože a chladné zbrane“. Tento 
jubilejný ročník sa na prianie vystavo-
vateľov uskutočnil až v  troch dňoch. 
V piatok a sobotu od 10 do 18 hodiny 
a v nedeľu do 16 hodiny. 

Odbornými garantmi boli pred-
seda Okresnej poľovníckej komory, 
Košice-mesto, predseda a  podpred-
seda Okresnej poľovníckej komory 
Košice-okolie a  riaditeľ Slovenského 
technického múzea v  Košiciach. Slo-
venskú asociáciu nožiarov zastupoval 
jej čestný člen a  zároveň predseda 
hodnotiacej komisie Ing. Alojz Drá-
bek. Hlavným mediálnym partnerom 
bol časopis Poľovníctvo a  rybárstvo. 
Ďalšími partnermi boli: Mestské lesy 
Košice, Slovenské lesokruhy, TV naša, 
Lovu zdar – poľovnícky magazín 
a východoslovenský denník Korzár.

Súbežne prebiehajúce výstavy, na 
ktorých sa prezentovalo viac ako 50 
vystavovateľov zo Slovenska, Čiech 
a  Maďarska otvoril MUDr. Ľubomír 
Myndiuk, predseda OPK KE – mesto.

Pre návštevníkov bolo okrem kva-
litného poľovníckeho, lesníckeho a no-
žiarskeho sortimentu pripravených veľa 
ďalších možností a to: výstava zbraní, 
prezentácia Českej zbrojovky, ukážky 
sokoliarstva a trubačstva, výstava me-
dailových a abnormálnych trofejí, lase-
rová strelnica, výstava ručne robených 
nožov a profesionálne brúsenie nožov. 
Pre deti bola určená náučná lesná pe-
dagogika a mohli tiež vyskúšať streľbu 
lukom, či prácu na hrnčiarskom kruhu. 
Nechýbali ani stánky s  cukrovinkami, 

kandizovaným ovocím, kulinárske 
špeciality a samozrejme stánok s ob-
čerstvením. Návštevníci mali možnosť 
ochutnať a  vybrať si aj z  ponuky do-
mácich mäsových výrobkov, ktoré boli 
vyrobené podľa tradičných domácich 
receptov. Nechýbali ani jaternice, klo-
básky, slaninka, bryndzové halušky 
a pravý jelení guláš, ktorý pripravovali 
manželia Bobáňovci z Terchovej.

V expozícii nazvanej „POĽOVNÍK – 
LESNÍK“ si návštevníci mali možnosť 
pozrieť a zakúpiť poľovnícke a športo-
ve zbrane, rôzne svietidla, pozorovacie 
a puškové ďalekohľady, kolimátory, za-
meriavacie optické prístroje, detektory, 
prenosné posedy, poľovnícke a rybár-
ske oblečenie a  obuv, kabáty, bundy, 
vesty, košele, klobúky, ponožky, poľov-
nícke kravaty, štítky pod preparovane 
trofeje zveri, suveníry, umelecké diela 
a  šperky s  poľovníčkou tematikou, 
vystroj pre turistiku a pobyt v prírode, 
kynologické pomôcky a  krmivo pre 
psov, ako aj odbornú a  poľovnícku li-
teratúru, ktorú ponúkalo Otovo nakla-
dateľstvo a vydavateľstvo Epos. Mohli 
obdivovať aj sokoliarov a  sokoliarky 
(resp. ich dravce) zo Strednej odbornej 
školy lesníckej v  Prešove a  Strednej 
odbornej školy veterinárnej v  Košici-
ach.

Ani tento rok nechýbala laserová 
strelnica vybavená softvérom zohľad-
ňujúcim schopnosti a  požiadavky tak 
mladších, ako aj starších, skúsených 
lovcov, ktorú v Košiciach už viac rokov 
prezentuje firma „S-servis bke“ Anto-
nína Brzobohatého z Brna. Každý zá-

ujemca si v priebehu troch dni mohol 
otestovať svoje strelecké schopnosti. 
Najväčšiu radosť zo streľby však mali 
deti.

V  expozícii „NOŽE A  CHLADNÉ 
ZBRANE“ naši i  zahraniční nožiari 
vystavovali množstvo najmä poľovníc-
kych nožov. Cenu „TOP NÔŽ KOŠI-
CE 2013“ získal Sándor Debreczeni 
z Miškovca v Maďarsku. Podrobnejšie 
sa nožiarom v  samostatnom článku 
venoval p. Alojz Drábek, predseda ko-
misie, ktorá hodnotila nože prihlásené 
do súťaže vo viacerých kategóriách.

Po nepríjemnej skúsenosti so zlo-
dejmi z roku 2011 bol prerobený vstup 
na výstavu dverami z  plástov a  skla. 
Ďalej výstavné priestory strážila bez-
pečnostná služba.

Patrí sa na záver poďakovať or-
ganizátorom, menovite Ing. Martine 
Dobošovej, odbytovej manažérke, za 
úspešný jubilejný 10. ročník aj so sláv-
nostnou večerou, a popriať veľa zdaru 
všetkým v  organizovaní ďalšieho 
ročníka 2014.

Text a snímky: Tomáš KRIVJANSKÝ, 
www.krivjansky.sk

Cenu „TOP NÔŽ KOŠICE 2013“  
získal Sándor Debreczeni z Miškovca 
v Maďarsku.

Organizátorka a garanti výstavy.  
Zľava: Ing. Martina Dobošová, odbyto-

vá manažérka Hotela Centrum mar-
keting, Ing. Ing. Ladislav Klíma, vedúci 
ODVVaT II. Referát dizajnu STM, Otto 

Neuman, nožiar a spoluorganizátor 
výstavy, Ing. Ľubomír Myndiuk,  
predseda OPK Košice-mesto..

cení jen terénní střelby, tak se kromě 
vítěze Martina Šlechty na ostatních 
místech jména měnila. Podívejte se a 
posuďte sami. Co se týká družstev, tak 
opět si vyměnila dělená reprezentace 
svá místa a jejich odstup od dalších 
trojic je markantní.

Celkově si myslím, že terénní střel-
ba obohatila atraktivnost kulového se-
riálu a soutěže jsou napínavější oprav-
du až do posledního výstřelu. 
V závěru bych chtěl velice poděkovat 
firmě Fomei, která převzala patronát 
nad touto celostátní akcí. Celkem se 
tak dostalo 13 různých optik mezi nej-
lepší kulové střelce v České republice 
a již první jejich názory hovoří o tom, 
že tyto výrobky jistě patří na náš trh.

V příštím roce opět seriál uspořádá-
me. Začne již tradičně 1. června Me-
moriálem Radslava Kinského. Velká 

cena CK Velma se bude konat dne 3. 
srpna těsně před MS v terénním stří-
lení a Velká cena Vysočiny bude vy-
vrcholením seriálu 2014 dne 12. října. 
Jednáme o možnosti uspořádat ještě 
jeden závod v terénním střílení, a to 
opravdu v „terénních prostorách“, ale 
toto je zatím v jednání a jistě budete 
všichni včas informováni. 

Těším se na příští sezonu, na opě-
tovná setkání se všemi přáteli střelci, 
a to jak těmi špičkovými, tak těmi co 
si prostě chtějí zastřílet. Rád se po-
znám s těmi, kteří si prostě chtějí tuto 
atraktivní a zajímavou střelbu zkusit, 
zdokonalit se tak v zacházení se zbra-
ní a možná díky tomuto závodu budou 
velice překvapeni, co jejich zbraň umí 
a oni sami s ní dokáží.
 Ing. Antonín ČECH
 – předseda SK ČMMJ

Změna Střeleckého řádu ČMMJ 
platná od 1. 1. 2014


