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Tak jsme zase jednu drobnou akcičku zdárně ukončili. Na státní svátek  28. září 2011 
jsme  vyhlásili  a  připravili  ostré  střelby  z vojenských  historických  zbraní.  Ve  spolupráci 
s KVH ,C.k. pěší pluk č.29 „Laudon“, jsme zajistili střelnici SSK Sedlnice  (50 metrová) a 
učinili  všechna nutná zabezpečení.  Vypsání  a oznámení,  terče,  zdravotníka,  kule,  medaile, 
ceny a já už nevím co ještě a hlavně dobrou baštu, kterou ukuchtily holky (Aife a Lenka).

Je pravda, že ve vojenských historických spolcích není mnoho lidí, kteří mají zbraně 
kategorie D, ale stejně se našlo „pár“ odvážlivců. V celkem dobré náladě jsme si připoměli 
jak vítal a uváděl, dnes už bohužel bývalý ředitel střeleb Eman Grepl, Svatováclavské střelby 
s poměrně dlouhou historií. Pokud mne paměť neklame, tak první ročník uváděl v roce 1998 a 
tak bychom mohli dojít k letošnímu 14. ročníku. Ale můžu se mýlit.

Bohužel, jsme nyní nevyhlásili kategorii perkusních zbraní, které byly dříve většinově 
zastoupené. Je to impuls k tomu abychom v příštím roce, pokud se najde dostatek sponzorů, i 
tuto kategorii vyhlásili. Organizaci zabezpečující dění kolem, jsme si vyzkoušeli a tak víme 
kde máme rezervy a kde je všechno ošetřeno.

Nechci  podléhat  vlastním  lichotkám,  zvlášť 
když se mi podařilo zvítězit ve dvou kategoriích, ale je 
zcela na místě konstatovat, že se některým dařilo a bylo 
vidět,  že  mají  nastříleno  a  u  některých  ta  zkušenost 
teprve narůstá. Kupodivu i začátečníci si nevedli vůbec 
špatně a  je otázkou,  zda se podaří  vítězům letošního 
ročníku své umístění příště obhájit.

Také  na  malovaný  terč  se  snesla  záplava 
olověných kulek, ikdyž si samotný teč poté jako vítěz 
odnesl Jirka Matyáš. Jako druhý pak skončil i správce 
střelnice,  kterého  kluci  přesvědčili  aby  odložil  svoji 
milovanou moderní pistoli a bouchnul si taky. Taky je 
pravda, že pak tvrdil, že se raději nechá dokopat doma 
anebo se bude věnovat guláši u markytánek. Je fakt, že 
proti  mocnému  gulášku  střelci  neměli  moc  velkou 
šanci na úspěch.



Pravda, Perdusáci toho shrábli víc, ale i u „Laudonů“ zaznamenal Štefan své první 
krůčky za úspěchem a ani František Holub od „Harachů“ nedal svou kůži lacino.  Vlastně 
raději připojím část výsledkové listiny a fotku.

Doutnáková krátká
Pořadí Číslo Jméno Zbraň
     
    

1 10 Langer Jan Arkebuza
2 6 Mateiciuc Tomáš Arkebuza
3 11 Vaverka Michal Arkebuza

Doutnáková dlouhá
1 3 Kovář Libor Mušketa
2 8 Kulová Lenka Mušketa
3 2 Beliančin Luboš Mušketa

Křesadlová krátká
1 14 Langer Jan Křes. pistole
2 13 Kulová Lenka Křes. pistole
2 15 Holub František Křes. pistole

Křesadlová dlouhá
1 9 Matyáš Jiří Křes. puška
2 7 Rečka Jaromír Křes. puška
3 5 Levasovský Štefan Křes. puška

Když mám vyslovit svůj názor, řekl bych, že se lidi docela bavili a o to přece šlo.


