Velká cena CK Velma prověřila naše kuličkáře

Celostátní přebor ČMMJ v Loveckém desetiboji
Za nádherného a opravdu letního
počasí se v sobotu 29. srpna 2015
konal poslední z letošních celostátních přeborů, a to v královské disciplíně, kterou je bezesporu lovecký
desetiboj. Celkem se do Kroměříže
k jubilejnímu 40. ročníku sjelo 31
střelců včetně dvou juniorů, pěti veteránů a tří superveteránů.
Přeborníkem ČMMJ v L10 pro rok
2015 se stal Ondřej Borák, který po
vynikajícím výsledku na ME v Písku
ovládl v Kroměříži střelecké pole a
opravdu zaslouženě zvítězil před
druhým Zbyňkem Červenkou a třetím Jindřichem Kořínkem. První dvě
místa tedy obsadili dva úspěšní mladí střelci z letošního ME v lovecké
kombinaci.
Je vidět, že i v této disciplíně začínají přebírat žezlo mladí střelci a to
je dobře. Vždyť v první desítce jich
nebylo málo. Kromě již zmíněných
Ondry Boráka a Zbyňka Červenky
tam byl na krásném pátém místě
po těžkém úrazu Tomáš Staněk,
z jehož návratu mezi střeleckou elitu jsem měl obrovskou radost. Jeho
bratr Karel obsadil sedmé místo, Milan Kirchner deváté a desátý skončil
Zdeněk Veleba.

Nejlepší junioři
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Střelec roku 2013 a 2014 Karel Kotrc
Soutěž veteránů vyhrál Jaroslav
Jenyš. Druhý byl Josef Kučera. Třetí
příčku pak vybojoval místní Václav
Bastl. Příští rok nás bude ve veteránech hodně. Přejde tam silný ročník
1960, a tak se máme v této kategorii
na co těšit.
Od 1. ledna letošního roku jsme
i ve střeleckém řádu ČMMJ zavedli kategorii superveteránů (66 roků
a starších). A tak historický prvním
vítězem této nové kategorie se stal
místní dlouholetý střelec Jiří Žurman

Nejlepší superveteráni

Přeborník ČMMJ v L10 2015
před Františkem Stodůlkou a nestorem této střelby Josefem Fialou.
Je potěšující, že se letošního CP
zúčastnili dva junioři. Vojtěch Berčík
si odvezl pohár za první místo před
Dominikem Beranem. Toto je příslibem, že snad budou mít Lenikusové,
Buksové, Kořínkové, Zázvorkové a
další své pokračovatele.
Devět nejlepších střelců v absolutním pořadí nás bude v říjnu reprezentovat při klání s nejlepšími devíti
slovenskými desetibojaři při mezinárodním desetiboji na Slovensku u
Zvolena.
Součástí slavnostního vyhlášení
výsledků a předání hlavní ceny věnované ČZUB, kterou byla kulovnice CZ 557 Lux v ráži 8x57JS, bylo i
vyhlášení soutěže STŘELEC ROKU
2013 a 2014. Za oba roky se jím stal
Karel Kotrc.
Nejlepší veteráni

Druhá příčka v obou ročnících
měla opět jednoho majitele a tím byl
Pavel Zázvorka a třetí místo za rok
2013 patřilo Janu Buksovi a za rok
2014 Jindřichu Kořínkovi.
Ceny do této soutěže věnovala
firma LOVECKÝ SVĚT, která již od
roku 2012 odměňuje nejlepší střelce
ČMMJ různými cenami a poukazy
k odběru svého zboží zahrnující širokou škálu potřeb pro každého myslivce. Nepsaným pravidlem je pak
účast nejlepších a oceněných střelců na střeleckém brokovém závodě,
který každoročně „Lovecký svět“ pořádá a jsou i jakýmsi lákadlem pro
ostatní, kteří můžou změřit své síly
s nejlepšími střelci ČMMJ.
Pořadatelé si zaslouží poděkování za uspořádání tak náročné soutěže v jednom dni a hladký průběh
celého závodu.
Ing. Antonín ČECH
předseda SK ČMMJ

V neděli 16. srpna 2015 se konal
ve Světnově druhý závod kulového
seriálu 2015 a letošní první závod
v terénní lovecké kulové střelbě
– kulovém parcouru. Soutěže se
zúčastnilo 29 střelců a mezi nimi
se objevilo i několik nováčků. Jsme
rádi, že tato náročná, ale všestranná
kulová střelba si začíná získávat své
nové příznivce.
Novinkou bylo letos to, že byly
připraveny dvě palebné čáry a tedy
mohlo naráz střílet 12 střelců. Soutěž tak získala na dynamičnosti a
zase o krůček se tento závod přiblížil tomu, co jsme zažili při závodech
v Africe.
Podívejte se jak se jak tedy závod
probíhal a co a jak se střílelo:
Gong 50 – 300 m – vkleče s oporou vysoké trojnožky - 5 ran za 120 s
Antilopa skákavá 150 -200 m –
vleže s oporou nízké trojnožky - 5
ran 90 s
Buvolec běločelý 200 – 300 m –
vsedě u stolu, lokty opřené o stůl - 5
ran za 90 s
Impala 150 – 200 m - vsedě
s oporou nízké trojnožky - 5 ran za
90 s
Prase bradavičnaté 150 -270 m
- opora volná tyč - vleže 250 – 300
m, vsedě 225 – 275 m, vkleče 200
– 250 m, vsedě v zákopu 175 – 225
m, vestoje 125 – 175 m - 2 rány vždy
za 40 s
Výsledky byly opravdu úctyhodné.
Celkově opět kralovali členové kulového družstva ČMMJ, kteří vloni na
MS v JAR získali stříbrné medaile.
Suverénně zvítězil Martin Šlechta před Miroslavem Náhlíkem. Na
třetím místě se umístil výborným
výsledkem Zdeněk Petrůj. Čtvrté
místo obsadil Ondřej Borák, který
ve výběru na MS byl, ale bohužel se
vloni z rodinných důvodů závodu nezúčastnil. Páté a šesté místo patřilo
opět členům družstva.
Opět se bojovalo o týdenní pobyt
spojený s odstřelem tří kusů antilop
na africké lovecké farmě Jana Velíka, který byl hlavním sponzorem nejen tohoto závodu, ale hlavně zatím
všech mezinárodních vystoupení

naší kulové reprezentace. Bez jeho
výrazné finanční pomoci bychom si
to nikdy nemohli dovolit a je především jeho zásluha, že se toto střílení
dostalo k nám. Za to vše mu patří
velké díky. Bohužel on sám se nemohl závodu osobně zúčastnit, protože právě doprovázel lovecké hosty
v Jihoafrické republice.
Na sobotní trénink přijeli pracovníci ČZUB s novým kulovým Varmintem CZ 557 v ráži 308 Winchester
upraveným pro reprezentační družstvo ČMMJ na nadcházející MS
v Namibii, které hodlají výrazně podpořit, a to nejen vybavením družstva
těmito novými zbraněmi.
Původně se uvažovalo s vhodnější ráží pro tuto střelbu, finální ráží
je 243 Winchester. Zbraně by ale

musely by být vyráběny speciálně
pro reprezentaci, zvolená ráže je z
marketingového hlediska vhodnější,
použití této nové zbraně v sériově
vyráběné ráži je mnohem zajímavější z hlediska propagace, testování a
obchodní politiky.
Bronzový Zdeněk Petrůj

Stříbrný Miroslav Náhlík
Přítomní členové družstva si
zbraň vyzkoušeli, vznesli svoje
drobné připomínky a hlavně ověřili
individuálně laborované střelivo a
jeho balistiku, která se blíží balis-

tice 223 Remington. Podle tohoto
vzorku se pokusí pracovníci Sellier
& Bellot připravit náboj, se kterým
pojede naše reprezentace příští rok
v červnu změřit svoje síly se světovou špičkou.
Doufejme, že nic nebude bránit
tomu, aby na posledním závodu při
VC Vysočiny mohli členové družstva
prověřit nové a přesné zbraně v praxi, které v počtu šesti kusů ladí konstruktér Víťa Sedlák.

Vítěz Martin Šlechta

A teď již tedy k blížícímu se poslednímu závodu v této střelbě.
Proběhne opět ve Světnově v neděli 11. října 2015. Bude se konat
opět pod patronací Kraje Vysočina
a hlavní ceny do soutěže v hodnotě
několika desítek tisíc věnuje opět
firma Fomei. Již tradičně bude o
jednu z hodnotných cen losováno
ze všech účastníků závodu, kteří
vydrží do slavnostního vyhlášení výsledků. Současně budou vyhlášeny i
výsledky celkového kulového seriálu
za rok 2015, kdy budou hodnocena
dvě nejlepší umístění ze tří závodů.
Po tomto závodě se také oznámí konečné složení šestičlenného družstva pro MS v Namibii a nové kulové
speciály budou přiděleny jmenovaným střelcům.
Je potěšující, že mne neustále
kontaktují střelci, kteří chtějí bližší
informace ohledně této střelby a připravujícím se závodu. Snad se tedy
ubíráme tím správným směrem a
pořádáním takových závodů se nám
podaří dostat více střelců s kulovou
zbraní na střelnice a zatraktivnit tak
náročnou střelbu, kterou bezesporu
kulová střelba je.
Za všechny pořadatele z OMS
Žďár nad Sázavou tedy co nejsrdečněji zvu na naši světnovskou
střelnici.
Ing. Antonín ČECH
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