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Vážení čtenáři a příznivci lovecké kulové 
střelby (LKS). Jak sami jistě sledujete dění 
kolem nás, je velice těžké v této „covidové“ době 
něco plánovat, ale po mnoha úpravách vás chci 
seznámit s tím, co chystáme v letošním roce a 
nebo spíš co bychom chtěli…

Bohužel se zatím nedala uskutečnit Valná 
hromada České asociace lovecké kulové 
střelby (ČALKS), kde měla být vyhodnocena 
plynulá sezona a provedena volba vedení, 
kterému vypršelo dvouleté funkční období. 
Byla nachystána řada změn, a to i ve struktuře 
fungování asociace. Zatím tedy pokračujeme 
v  nezměněném složení, ale s  výrazným a 
iniciativním zapojením nových tváří do práce.

Na termín 23 až 24. dubna byl původně 
naplánován první závod ve Světnově. Byla 
zvolena taková organizace závodu, aby se 
vyhovělo proklamovanému rozvolnění od 12. 
4. 2021. Bohužel těm pravidlům, která nakonec 
byla zveřejněna, jsme si nebyli jisti, zda plně 
vyhovíme, a tak jsme raději tento závod přeložili 
až na 7. srpna 2021. 

První akcí tedy nebude závod, ale Den 
otevřevých dveří pro zájemce o LKS 
naplánovaný na  neděli 6. června 2021 na 
střelnici ve Světnově. Zde si budou moci 
všichni tuto střelbu prakticky a bezplatně 
vyzkoušet. Nejlepší střelci LKS se budou po 
celou dobu těmto návštěvníkům věnovat. 

Budeme rádi, když všichni přijedou se svou 
zbraní a my jim zbraň pomůžeme doladit. Bude 
nachystán i doprovodný program. Chystají se 
praktické ukázky střelby za použití tlumičů, 
termovizí, střeliva Match apod. Více se dozvíte 
v příštím čísle časopisu Myslivost.

Následně za týden v neděli 13. června 2021 
proběhne opět ve Světnově historicky první 
celostátní přebor ČMMJ v  lovecké kulové 
střelbě.

Více se o plánovaných termínech dozvíte 
v  přiložené tabulce. Jak vidíte z  tabulky, tak 
je potěšitelné, že každý závod má již svého 
generálního partnera, pod jehož hlavičkou 
se závod pořádá. Pokud by někdo další chtěl 
podpořit tuto střelbu, tak ho rádi uvítáme na 
pozici jednoho z hlavních partnerů závodů.

Sledujete naše webové stránky: www.
loveckakulovastrelba.cz a FCB, kde se 
dozvíte další potřebné informace – kromě 
jiného i o připravovaných slevách na zakoupení 
tlumičů pro členy naší asociace.

To už snad stojí za to stát se členem nebo 
aspoň přijet mezi výbornou partu kulových 
střelců – členů České asociace lovecké kulové 
střelby, zastřílet si a především se něco naučit a 
zdokonalit se přitom v praktické kulové střelbě.

Na společně strávené chvíle mezi kamarády 
při lovecké kulové střelbě všechny zve 
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