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Tečka za seriálem S&B Match 2019 
a vykročení do roku 2020

Milí čtenáři, ve svém  minulém článku jsem Vás informoval o finále 
Sellier & Bellot Match 2019 v Plzni a konečném pořadí celého seriálu. 
Jako myslivec a hlavní organizátor všech soutěží však vidím definitivní 
tečku za seriálem S&B Match 2019 až v úspěšném lovu jelena – hlavní 
ceny celého seriálu. Zaslouženě si z Plzně tuto cenu (povolenku) odvezl 
téměř neporazitelný Martin Šlechta (dvě první místa, jedno druhé a jed-
no šesté místo). 

Den D nastal 10. října 2019. Do obory S&B ve Vlašimi však Martin 
nepřijel sám, ale se svým tátou, dlouholetým lesníkem, myslivcem a 
„správným chlapem“ v jedné osobě. Martin mu lovecký zážitek daroval 
k narozeninám. O to větší radost měl sám z úspěšného lovu. Posuďte 
sami na fotografiích. Upřímné „Lovu zdar!“

závod, kde bude hodnotnými cenami oceněna minimálně první desítka 
střelců v absolutním pořadí. Ze střelců, kteří nebudou oceněni cenami, 
bude vylosován ten, který obdrží opět velmi hodnotnou cenu (o jakou se 
bude jednat a zda jich nebude nakonec více, se zatím nechte překvapit). 

Dalším vstřícným počinem ke střelcům, kteří se rozhodnout přijet do 
Plzně na tento závod S&B Match je to, že si budou moci střelci dopředu 
přihlášení objednat až 400 nábojů Match za zvýhodněnou cenu. Objed-
naný počet tohoto střeliva však bude garantovaný jen těm, kteří se při-
hlásí na závod a závazně si objednají a uhradí střelivo do 31. ledna 2020. 
Střelec se tak může předzásobit na celou sezonu a ušetřit tak nemalé 
náklady. Uznejte, že to opravdu už stojí za to….

Druhou dobrou zprávou je, že Sellier & Bellot půjde s námi (ČALKS) 
do organizování a příprav již zmíněného MS 2020 v LKS. Zda jako ge-
nerální nebo jeden z hlavních partnerů šampionátu, tak o tom se zatím 
bude ještě jednat společně s dalšími dosavadními hlavními partnery. 

Z iniciativy S&B, a.s. bude také svolána společná schůzka se zástupci 
CZUB, a.s. a Meopta – optika, s.r.o., aby zkoordinovali společný postup 
při organizování dalších závodů v LKS (30. května Světnov a ve dnech 
17. a 18. července mistrovství republiky jako generálka na MS v Plzni). 
Hlavním bodem schůzky bude zapojení jednotlivých zúčastněných part-
nerů do přípravy a organizace mistrovství světa v LKS.

Pohodové vykročení do roku 2020, pevné zdraví a hodně loveckých a 
střeleckých úspěchů přeje všem svým čtenářům 

Antonín ČECH

Prvním a důležitým vy-
kročením do roku 2020 
bylo setkání zástupců 
řídicího výboru České 
asociace lovecké kulové 
střelby (ČALKS) Martina 
Šlechty a Antonína Če-
cha se zástupci našeho 
dosavadního generálního 
partnera. Setkání se usku-
tečnilo 4.12.2019 v  zase-
dací místnosti Sellier & 
Bellot, a.s. ve Vlašimi. Po 
kladném zhodnocení uply-
nulého ročníku S&B Match 
se jednání zaměřilo na 
nastávající sezonu 2020. 
Byl předložen plán jednot-

livých závodů v  lovecké kulové střelbě (LKS) a především předběžný 
harmonogram Mistrovství světa v lovecké kulové střelbě, které se bude 
poprvé konat na evropském kontinentě v České republice od 24. do 30. 
srpna 2020 v Plzni.

Pro čtenáře mám dvě dobré zprávy. Tu první, že první ze závodů 
v LKS se bude konat 4. dubna 2020 v Plzni pod záštitou firmy Sellier 
& Bellot, a.s. jako S&B Match. Letos nepůjde o seriál, ale jen o jeden 


