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Interní souhrn informací o aktuálním dění v LEX, o.s. a oblasti zbraní obecně.
Určeno pro členy LEX. Toto číslo lze volně šířit.

Úvodní slovo

Z nových článků na našem webu

Vážení přátelé a příznivci LEX,

• Střelnice, hluk a zákon

dostává se Vám na monitory opět
nepravidelný bullet-in. Je asi poslední před
naší valnou hromadou, která se bude konat
28.3.2015. Počítáme s vaší hojnou účastí.
Doba byla bohatá událostmi, ať již těmi
příjemnými, jako byla IWA, ze které chystáme
speciál, nebo těmi, které se stát neměly. I v
tomto bullet-inu se snažíme přinést k
vybraným tématům zajímavé informace a
názory.
Příjemné počtení.

• Tisková zpráva LEX o.s. k nepravdivým
tvrzením státního zástupce JUDr. Romana
Kafky v pořadu Otázky Václava Moravce
• Tisková zpráva LEX o.s. – střelba v
Uherském Brodě
• Valná hromada LEX 2015
• RNDr. Václav Cílek CSc. - REPORTÁŽ:
Bezpečnost budoucnosti – budoucnost
bezpečí
• Deset nejlepších zemí pro majitele zbraní
• Počet držitelů zbrojních průkazů a zbraní v
roce 2014
• Jak se střílí s laserem
• Interpol: dovolit občanům nosit na
veřejnosti
zbraně
je
nejefektivnější
prevence teroristických útoků
• Postoj občanů k obraně ČR – vyhodnocení
dotazníku
• Studie EU: značení, znehodnocování a
imitace zbraní
• Sellier & Bellot HS a TB
• Studie EU: Evropský černý trh se zbraněmi
• Stanovisko k vydání zbrojní licence
skupiny G pro účely zajišťování ozbrojené
ostrahy vlastního majetku právnické osoby
• Stanovisko k zakázanému střelivu podle
§4 písm. b) bod 2. zákona o zbraních
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Útok na Charlie Hebdo, Boko Haram v Nigérii a další nekorektní připomínky
Všichni jsme zaznamenali tragické události v Paříži spáchané muslimskými radikály a na severu
Nigérie sektou Boko Haram, o Blízkém východu ani nemluvě. Asi nemá smysl se zde zabývat
nějakými politologickými či jinými rozbory, neb to již udělali jiní a lépe. Ovšem pokusím se o
pohled z hlediska držení a nošení zbraní.
Za prvé, zcela padla multikulturní a politicky korektní mantra o tom, že zbraně v rukou slušných
civilistů jsou špatné. Dokonce sám šéf interpolu naopak tvrdí, že zbraně v rukou civilistů jsou to
jediné, co může v dané situaci pomoci. To by nás sice na první pohled mohlo těšit, neboť to
potvrzuje to, co tvrdíme již nějakých šestnáct let.Na druhou stanu to fakticky znamená izraelizaci
společnosti, kdy je valná část civilistů ozbrojena a vycvičena v používání zbraní. To v praxi
znamená, že občané budou muset přijmout výrazný díl zodpovědnosti za svojí bezpečnost.
Otázka je, zda-li to po tolika desetiletích neomarxistické propagandy budou ochotni přijmout.
Druhá věc je i naučit se žít v permanentním strachu, kdy nevíte, zda-li děti, které jdou do školy se
vůbec vrátí a pokud ano, tak v kolika kusech. Popravdě toto není nic nového, neboť takto žilo
lidstvo po celou svoji existenci do nástupu masivních sociálních států, zejména v Evropě. Ač to
bude znít cynicky, lidstvo se po těchto útocích vrací do přirozeného stavu…
Za druhé, padla pacifistická mantra, že čím přísnější je zbrojní zákon, tím hůře se zločinci budou
dostávat k ilegálním zbraním. Ve Francii i v Belgii (kde si dotyční zbraně opatřili) platí velice
přísné zbrojní zákony, kdy právo nosit zbraně reálně neexistuje (byť zákony obou zemí připouští
řídké výjimky) a právo držet je silně omezeno. Přesto si dotyční opatřili poměrně moderní zbraně.
Je ironií osudu, že se jednalo o samopal, resp. civilní klon samonabíjecí pušky vyrobený v České
republice. Tady si Evropská komise a další odpůrci zabraní budou chtít přihřát polívčičku a
zpřísnit už tak přísné zbrojní zákony v EU. Jenže ouha, dle zatím neoficiálních zpráv zmíněná
zbraň nebyla v ČR nikdy ukradena a byla řádně dodána do cílové země. Za její osud tedy nenese
odpovědnost výrobce, ani naše země, ale cílový odběratel. Mé osobní podezření je (ale je to jen
můj názor bez jasných důkazů), že zbraň byla dodána jako součást humanitární pomoci do
nějaké země spřátelené v boji proti terorismu a dál je její osud nejasný.
Za třetí, plně uznávám, že vinit celou skupinu lidí, v tomto případě muslimy, je neetické a jde to
proti faktům. Jenže je docela únavné stále poslouchat různé sluníčkově naladěné experty, že
islám nemá ve skutečnosti nic společného s islámem. Zde se ztotožňuji s prezidentem Zemanem,
který tvrdí, že ne všichni muslimové jsou teroristé, ale je bohužel pravda, že drtivá většina
teroristů jsou muslimové. Zde bohužel odmítám uznat argumenty typu – ISIL je jako husité (to je
sice pravda, ale husité se datují do let 1419-1434, kdežto teď jsme v 21. století). Rovněž jsem
slyšel jednoho politologa, který ocitnuv se v úzkých vykřikoval, že křesťané mají svojí IRA. To je
opět nesmysl, neboť IRA bojovala výhradně proti Britům, prakticky výhradně na území Irska nebo
VB a nechtěla násilně obrátit celý svět na katolickou víru.
Největší slabinou islámu jsou nyní paradoxně umírnění muslimové. A to tím, že si neumí zjednat
pořádek, přestože je jich v poměru k extrémistům mnohonásobná přesila. Mimochodem, v Sýrii
mající 25 miliónů obyvatel terorizuje údajně nějakých 40 – 50 tisíc teroristů. Dle veřejně
dostupných informací má syrská armáda 325 tisíc vojáků a další tisíce dobrovolníků v různých
paramilitárních organizacích. I když bojovat s teroristy (většinou v neoznačených civilních šatech
a v městském prostředí) je nesmírně těžké, stejně mi to vychází silně ve prospěch regulérních
státních sil. O Iráku majícího ve zbrani přes 600 tisíc mužů ani nemluvě.
Ačkoliv umírněným muslimům nic špatného nepřeji (mimochodem nejvíc obětí fanatiků je právě
mezi muslimy), mohlo by se stát, že za pár let ten rozdíl nebude nikoho zajímat.
Tady si vzpomínám na vyprávění své tety o bombardování Drážďan. Jedna Němka zoufale volala
směrem k obloze na spojenecké bombardéry – „mě a moje děti ne, my jsme Hitlera nevolili!“
Tomáš Trávníček
prezident LEX
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Stručně z událostí
Spolupráce mezi LEX a Bund Bayerischer Schützen
Dne 8.11.2014 se uskutečnila iniciační schůzka se zástupci BBS potažmo BDS panem Ulrichem
Falkem (právník na plný úvazek zaměstnaný u BDS) a paní Sigrid Schuh (prezidentka BBS a
nejvlivnější viceprezidentka BDS). Po vzájemném představení našich sdružení a nastínění oblasti
zamýšlené spolupráce ze strany sdružení LEX.
Z této schůzky vzešlo několik podstatných kroků, z nichž nejdůležitější bylo zajištění nezbytné
podpory platných členů mezinárodní organizace WFSA umožňující vstup sdružení LEX do této
organizace.

Vystoupení prezidenta LEX na setkání představitelů SBTS ČR
Dne 29.11.2014 se uskutečnilo setkání představitelů a zástupců Svazu branně-technických
sportů České republiky.
Jako prezident sdružení LEX jsem zde zhodnotil aktuální stav dění ve sdružení LEX, přednesl
informace z oblasti legislativy na národní a eurounijní scéně a možné výhledy změn do
budoucna. Rovněž jsem diskutoval s přítomnými o disciplíně Lidová obranná střelba, která je dle
smlouvy LEX a SBTS ČR zastřešena pod touto organizací.

Jmenování nového ředitele LOS
Na základě diskuse LOS rady, Jana Koreckého (člena představenstva LEX zodpovědného za
LOS, bývalý ředilel) jsem k 24.1.2015 jmenoval jako designovaný ředitel LEX pana Pavla Dadáka
novým ředitelem LOS.
Pavel Dadák je jedním ze zakládajících členů LOS a dlouholetým neúnavným pořadatelem LOS
v Čelákovicích a Opařanech.
Osobně si troufám tvrdit, že Pavel je důstojným a kvalitním nástupcem Honzy Koreckého. Jeho
inaugurační projev je v tomto bulletinu.

Školení rozhodčích LOS 24.1.2015 z mého pohledu
V sobotu 24.1.2015 pořádali Pavel Dadák, Ivo Strnad a Ivo Wilk školení rozhodčích LOS podle
nových školících „not“ a novým vzdělávacím způsobem. Jako zakládající ředitel LOS jsem velice
rád, jak se naše disciplína vyvíjí a rozšiřuje se do regionů. Poslední roky se velmi kvalitně vyvinul
pohár LOS, ale nebyla tak silná základna v regionech.
Do současnosti se regionální činnosti věnovalo pouze pár zkušených matadorů (jmenujme třeba
Pavla Rašku, Ivo Strnada, Jirku Šimka, Ivo Wilka a několik dalších). Jejich obětavá činnost a
zkušenost z pořádání pohárových závodů ukázala způsob, jak se dají podobné soutěže
organizovat, ale počet pořadatelů neodpovídal počtu zájemců o podobné soutěže.
Na školení se objevili lidé z několika regionů, kteří chtějí pravidelně pořádat klubovky ve svých
krajích. Jsem rád, že LOS se kromě poháru vrací i ke kořenům, tj. k výcviku zacházení se zbraní
pro co nejširší veřejnost, protože v současnosti se prakticky nikdo nejnižší střelecké základně
nevěnuje.
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Osobní poznámka k „Finančnímu a organizačnímu řádu LEX“
Tento rok se dle zadání minulé Valné hromady budou schvalovat provozní dokumenty LEX, mj.
finanční a organizační řád.
Za sebe, coby prezidenta LEX a současně jmenovaného výkonného ředitele, mohu říci, že jsem
těmto dokumentům původně moc nevěřil a považoval jsem je za zbytečnou administrativní zátěž.
Nicméně jsme spolu s představenstvem LEX dali na prosbu kontrolní komise a zkusili jet celý rok
2014 podle těchto dokumentů.
Po roce fungování ovšem musím objektivně potvrdit, že nám (a hlavně mě v administrativní části
mých úkolů) výrazně ulehčily práci. Konkrétně třeba účetnictví, které jsem z členů představenstva
a zodpovědných osob v LEX doloval mnohdy nadlidským a často i nelidským způsobem se
tentokrát nekonalo.
Letos jsem prostě všem napsal email, že dle návrhu finančního řádu musí odevzdat své
účetnictví za leden-listopad do 2. prosince 2014 a za prosinec do 15. ledna 2014. A skutečně se
tak i stalo. Díky tomu moje administrativní práce s účetnictvím letos spočívala pouze v tom, že
jsem vše zkontrolovat ohledně počtu razítek a podpisů, zabalil a předal naší účetní firmě. Díky
tomu se mohu více věnovat tomu, co by měl prezident sdružení dělat více, tj. propagaci LEX na
různých akcích doma i v zahraničí.
Dík za tyto dokumenty patří Přemku Hoffmanovi a Pavlu Faltýskovi.
Proto navrhnu členům na valné hromadě oficiální schválení těchto dokumentů.
Na obou dokumentech se ještě intenzivně pracuje, je to v gesci Přemysla Hoffmanna,
předpokládáme, že oba novelizované dokumenty v konečné podobě budou předneseny na VH
2015. Změny se týkají především souladu s novými stanovami a NOZ. Principy stávajících
dokumentů zůstávají zachovány.
V současné době platí dříve schválené verze, které jsou ke stažení zde:
• http://gunlex.cz/component/attachments/download/2
• http://gunlex.cz/forum/download/file.php?mode=view&id=1074

LEX jako nový regular member of WFSA
Dne 5.3.2015 jsme se na zasedání organizace World forum of shooting activities stali jejím
oficiálním členem.
Spolupráce s touto organizací je pro nás zvláště v dnešní době nesmírně důležitá, protože se
jedná o jednu z mála mezinárodních platforem v oblasti zbraní a střeliva. Díky rozsáhlému
geografickému i politickému rozprostření této organizace, tak budeme mít větší přehled o
chystaných změnách (především mezinárodního formátu) a zároveň nám to umožní je včas
komunikovat a těm negativním efektivně čelit.
Pozvali jsme zástupce této organizace na naší valnou hromadu.
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Zákaz olova v nábojích
Několikrát jsme v bulletinech zmiňovali možnost omezení práv majitelů zbraní skrze různé zákazy
střeliva, střelnic, zabezpečení zbraní, apod.
Organizaci WFSA se právě podařilo zamezit zákazu používání olova ve střelách pro civilní
použití. Informovali jsme vás, že jistí odpůrci zbraní se pokusili v Evropském parlamentu prosadit
zákaz používání olova ve střelách. Podobné prosazení zákazu sice neprošlo v EU, ale málem se
podařilo v OSN. Naštěstí pouze málem.
Informace k tématu právě zpracováváme a přineseme vám je v dalším bulletinu, který vyjde po
Valné hromadě LEX 2015.

IWA 2015
LEX je již podruhé účastnil plenárního zasedání WFSA (tentokrát již jako oficiální člen) dne
5.3.2015 v bavorském Norimberku a následně tamtéž i největší výstavy civilních zbraní v Evropě.
Jaké to bylo tentokrát? Popravdě, jako představitelé LEXu tam jezdíme pro navazování kontaktů
s podobnými organizacemi z celého světa. Tentokrát se nám mimo jiné podařilo v rámci kulatého
stolu Firearms United navázat spolupráci s rakouským IWÖ a polským ROMB. V rámci dalších
schůzek jsme upevnili vazby s německým BBS a BDS.
Zástupci těchto organizací byli pozváni na naší valnou hromadu, aby pohovořili o svých
organizacích a legislativní situaci ve svých zemích.
Tomáš Trávníček
prezident LEX

Schůzka k mediálními rozvoji a sponzoringu
Ve čtvrtek 22.1.2015 se v Praze sešlo vedení LEX, aby zhodnotilo dopady a realizované a
nerealizované cíle a záměry, které vzešli na semináři koncepce rozvoje LEX ze dne 8.2.2014.
Hlavním bodem programu byl rozvoj na poli PR a sponzoringu. S rostoucím zvukem a vlivem
sdružení LEX roste zájem podnikatelských subjektů o spolupráci. Z toho důvodu jsme v rámci
tohoto setkání definovali možnosti spolupráce s těmito subjekty. Limity této spolupráce a její
právní zabezpečení.
Vzhledem k tomu, že některé body jsou součástí probíhajícího jednání s budoucími partnery, tak
konkrétní záměry z jistě pochopitelných důvodů prozatím zůstanou neveřejné, nicméně vězte, že
se nám podařilo zahájit jednání i s partnery značného významu.
Jakub Smetánka
člen představenstva LEX
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Přednáška pro Spolek Vlčí máky dne 4.2.2015
V rámci již zaběhlých přednášek pro laickou i odbornou veřejnost na téma „Střelné zbraně a
právo na obranu v dnešní společnosti“ jsme přijali (David Karásek a Jakub Smetánka) pozvání
Miroslavy Paškové vystoupit před členy spolku Vlčí máky. Spolek Vlčí máky je organizace na
podporu současných českých válečných veteránů a obecně pak občanů (především z řad
bezpečnostních složek), kteří slouží v ochraně a obraně naší země a bezpečnosti.
Přednáška tradičně pokrývala zhutněný historický exkurz do kodifikace držení zbraní v rámci
Evropy a USA od středověku po současný stav. Následně jsme prošli současné běžně
uplatňované systémy regulací zbraní a rozebrali jejich výhody a nevýhody. Pak již jsme se
zaměřili na legislativní i praktické záležitosti současného českého právního zakotvení
problematiky zbraní a sebeobrany. Nemalou část přednášky pochopitelně zaplnila diskuze nad
konkrétními postřehy či zajímavostmi a dále pak možný budoucí (doufejme, že pozitivní) rozvoj a
vývoj.
Byť byla přednáška v relativně komorním duchu, tak ji považuji za zdařilou mimo jiné proto, že z
ní vzešlo pár velice zajímavých a zároveň proveditelných postřehů směrem k rozvoji střelecké
komunity v ČR.
za přednášející
Jakub Smetánka
člen představenstva LEX

Na aktuální téma
Událostí ve Francii jste si asi všimli všichni. Jaký to bude mít dopad na držení zbraní, je zatím
nejisté. Pro Evropskou komisi by to mohla být studená sprcha – těžko teď může strašit legálním
držením zbraní, když jim sledovaní extremisté nakoupili kalachy a raketomet na černém trhu
přímo v Bruselu. Problémem by mohla být zbraň, kterou má jeden z teroristů na videu vedle sebe
a která vypadá přesně jako CSA Sporter z Jablunky; nicméně na MVČR nám tvrdí, že u nás (v
Čechách) se nikdy žádná zbraň od CSA neztratila.
Druhá zpráva, na kterou bych chtěl poukázat, byla mnohem méně medializovaná. Jiří Jungman,
který byl v minulém roce odsouzen za vraždu za použití zbraně při napadení útočníkem a jeho
psem, a jehož rozsudek byl zrušen Ústavním soudem, byl odsouzen znovu, tentokrát za zabití.
Rozsudek je definitivní, protože ho už potvrdil Nejvyšší i Ústavní soud, a pro držitele zbraní je to
velmi špatná zpráva. Rozsudek obsahuje několik velmi negativních výroků o použití střelné
zbraně, které se skrze potvrzení NS a ÚS dostaly do judikatury. Zejména se to týká tvrzení, že
použití střelné zbraně automaticky vždy znamená srozumění s usmrcením, bez ohledu na
okolnosti. Dále výrok Ústavního soudu, že obrana byla zcela zjevně nepřiměřená, protože
obránce měl situaci řešit jiným způsobem. Zatím nemáme znění nálezu Ústavního soudu, ale
jakmile bude k dispozici, přeberu si to s právními odborníky a dám vám vědět.
David Karásek
člen představenstva LEX

www.gunlex.cz

LEX bullet-in • listopad 2014 - březen 2015

strana 6

Slovo nového ředitele LOS
Vážení členové LEX, střelci, příznivci LOS,
je to již více než rok, kdy Honza Korecký jako ředitel LOS dodržel svůj
slib a po náročném období vývoje a organizace LOS po 3 letech složil
funkci. Nastalo „bezvládí“. Přispěním Honzy Koreckého jako ředitele a
poté pověřeného řízením LOS a jeho Losí rady ovšem byly vytvořeny
podmínky, za kterých LOS dokázal svou samostatnou životaschopnost a
i v této době připravovaly skupiny nadšenců závody v lidové obranné
střelbě. Funguje Pohár LOS a uskutečnilo se i každoroční Mistrovství
LOS. Je potřeba ředitele LOS nebo stačí nechat jen závody LOS
plynout? Určité korigování vývoje a směřování LOS je potřebné a i
předchozí „volnější“ rok to ukázal.
Pavel Dadák
LOS ušel od roku 2004 velký kus cesty, kdy od malé skupiny střelců
věnujících se svému koníčku, si vytvořil docela široký okruh příznivců a
ještě větší skupina střelců si alespoň jednou, dvakrát vyzkoušela svoji střelnou zbraň
v praktických situacích. LOS získal postupem času určité renomé a jako střelecká disciplína pro
širokou střeleckou veřejnost je neodmyslitelnou součástí spolku LEX.

Měl jsem to štěstí, že jsem byl u jeho začátků a podílel jsem se na jeho vývoji, přípravě a
úpravách pravidel. Po 10 letech jsem se tedy rozhodl zvednout hozenou rukavici a přijmout
nabídku na ředitele LOS. Priority LOS se příliš nemění, stále je tu snaha o větší otevření se LOS
pro širokou střeleckou veřejnost. Rád bych také, aby LOS stal vítaným typem střeleckého
tréninku pro držitele zbraní. Proti předchozím letům se výrazně zvyšuje podpora ze strany LEX a
mým úkolem bude vytvořit podmínky pro přenesení této podpory organizátorům LOS. Čeká nás
také korekce pravidel LOS.
Je tedy před námi velký kus práce pro rozšíření závodů LOS zejména mimo tradiční místa, kde
jsou závody v současné době pořádány. První kroky již byly podniknuty. Na střelnici
v Čelákovicích se 24.1.2015 uskutečnilo první letošní školení pro rozhodčí a organizátory a ještě
nejméně jeden termín školení bude vyhlášen. Již proběhlé akce se zúčastnili zájemci nejen
z Čech, ale i ze vzdálených míst Moravy. Kromě zájemců o rozhodčí se přihlásili i noví
organizátoři, kteří plánují pořádat závody LOS. První vlaštovka je tedy již s blížícím jarem na
cestě. Samozřejmostí bude ze strany nové Losí rady podpora organizátorům zkušenostmi i
pomoci při přípravě a organizaci závodů. Dalším lákadlem pro účast střelců na klubových
závodech by měla být i účast nejlepších účastníků na zatím pracovně nazvaném „regionálním
mistrovství LOS“.
Co říci závěrem?
Jen skromné přání, aby co nejvíce střelců slyšelo přivítání – „Vítejte na závodě LOS!“
Pavel Dadák
ředitel LOS
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Masakr v Uherském Brodě
Dne 23. února se v Uherském Brodě stal zatím nejhorší masakr spáchaný střelnou zbraní
v historii novodobé ČR.
Jelikož jsem byl v té době s rodinou na dovolené mimo ČR (a mojí funkci převzali pánové Brunn,
Smetánka a Karásek), dovolím si pár postřehů z pozice téměř nezúčastněné osoby.
Za prvé, překvapilo mě, že nenávistných reakcí směrem k majitelům zbraní bylo tentokrát
pomálu. Dokonce i psychiatři a psychologové byli k incidentu dosti uměření a mnoho z nich
vyjadřovalo přesvědčení, že ani psychologické vyšetření by nepřineslo kýžený efekt. Rovněž i
odborníci z řad policie a odborné veřejnosti měli tentokrát docela rozumné názory. Až jsem měl
jednu dobu pocit, že Uherský brod leží spíše ve Švýcarsku nebo v Texasu než u nás.
Za druhé, překvapila mě i reakce laické veřejnosti. Kromě pár výkřiků typu „zbraně mají jenom
magoři“ v diskusích na Novinkách.cz se naopak veřejnost vyjadřovala spíše tak, že zbraní je
mezi lidmi spíše málo než hodně. Zaujal mě názor jistého pána z Vysokého mýta, který ve svém
blogu napsal, že kdyby zbraní bylo mezi lidmi hodně, tak by v té hospodě neměl pistoli jen
útočník.
Za třetí, z celé smutné a tragické události jsem získal pocit, že to s námi jako s národem a
občanskou společností nebude tak zlé, když i prostí (zbraněmi netknutí) spoluobčané vyjadřovali
názor, že svět je nebezpečné místo, kde se nedá nikdy zcela zabránit šílencům v jejich řádění a
spíše než zkoušet kuriózní řešení typu zákaz zbraní je lepší se na takovou situaci připravit a
aktivně jí čelit.
Vzpomínám na masakr v Protivíně v roce 1998, kdy jeden magor postřílel pětiranným revolverem
2 policisty a další 2 zranil. Tehdy se zvedla vlna nenávisti vůči soukromému držení zbraní a ve
výzkumu veřejného mínění zpracovaného pro tehdejší Mladou Frontu se 80% oslovených
vyjadřovalo pro absolutní zákaz všech zbraní všem. Nyní se v podobných anketách pro různé
tiskoviny naopak vyjadřovalo dvě třetiny až 75% oslovených pro zachování práva vlastnit zbraně
a významná menšina si dokonce přála rozvolnění podmínek pro získání ZP s poukazem, aby si
více slušných lidí mohlo pořizovat zbraně.
Za čtvrté, před novináři se neschováte a půl třetí ráno pro ně není důvod, aby vás nechali na
pokoji. Od onoho tragického úterý do neděle jsem prakticky nezavěsil telefon a neustále
odpovídal na nějaké dotazy. Většinu zvědavých novinářů jsem odkázal na kolegy Karáska a
Smetánku, kteří situaci bravurně zvládli a vyjadřuji jim tímto pochvalu před nasupenou jednotkou.
Jsem rád, že LEX funguje jako dobře namazaný stroj i v době nepřítomnosti milujícího prezidenta
(dříve jsem psával diktátora, ale to již po nastalé mediální smršti není politicky korektní).
Tomáš Trávníček
prezident LEX

Nejsi stále členem LEX? Přidej se i ty a podpoř správnou věc!
Navíc získáš:
• slevy a výhody u našich partnerů
• přednostní vstup na pořádáné akce
• členské diskusní fórum a další
Zjisti více na našem webu: http://www.gunlex.cz/o-lex/clenstvi-v-lex
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Valná hromada 2015
Termín: sobota 28.3.2015 od 9:00
Místo:
Konferenční centrum City
Sál Empiria
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, Česká republika
www.kc-city.cz
Souřadnice: 50.0502881N, 14.4394144E
Poloha na mapy.cz a poloha na Google maps.
VH 2015 se uskuteční v sále Empiria. Komplex KCC je přímo na metru Pankrác (linka C) a
sjezdu magistrály směr Pankrác. V okruhu 100 m je dostatek parkovišť placených i neplacených.
Program:
•

8:30 – 9:00: prezence

•

9:00 – 12:00: A/ veřejná část - vystoupení hostů a diskuse

•

12:00 – 13:00: přestávka - občerstvení

•

13:00 – 17:00: B/ neveřejná část - pouze pro řádné členy
1. volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů
2. schválení programu VH
3. projednání Zprávy představenstva o činnosti a hospodaření za rok 2014
4. projednání Zprávy kontrolní komise o činnosti za rok 2014
5. schválení nových stanov v souladu s Novým občanským zákoníkem
6. schválení Organizačního řádu
7. schválení Finančního řádu
8. schválení návrhu rozpočtu pro rok 2015/2016
9. volba členů představenstva
10. volba členů kontrolní komise
11. diskuse k budoucímu rozvoji LEX
12. schválení usnesení VH

Pozn.: hlasování o bodu 8. bude probíhat pomoci hlasovacích lístků, ostatní body aklamací.

Podmínky pro účast na VH LEX 2015
Zúčastnit VH se může každý člen, který má k danému datu zaplaceny členské příspěvky. Dle
stanov se může každý člen zúčastnit valné hromady i bez předchozí přihlášky, avšak pouze
osobně (nelze být zastupován).
Členové, kteří se dostaví na valnou hromadu, jsou povinni prokázat se průkazem totožnosti,
členským číslem a zapsat se do listiny přítomných, jež obsahuje jméno, příjmení a číslo
členského průkazu. Členské číslo se prokazuje především předložením členského průkazu.
Vezměte si prosím s sebou svůj ČLENSKÝ PRŮKAZ, výrazně to usnadní a urychlí prezenci.
V případě, že VH nebude v řádném termínu 28. 3. 2015 v 9.00 usnášeníschopná, proběhne
dle původního programu dopolední diskuze s hosty a od 13.00 se koná náhradní VH v
nezměněném programu dle části B/ řádné valné hromady.
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Poznámka:
Velice rádi bychom však znali počet účastníků předem, abychom mohli zajistit důstojné a
kapacitně vyvážené podmínky pro konání VH, včetně občerstvení. Hlaste se proto na valnou
hromadu co nejdříve - emailem na adresu valnahromada@gunlex.cz

Letos končí mandát:
•

Zdeněk Maláník (naposled zvolen 2010)

•

Jan Korecký (zvolen 2011)

•

David Karásek (zvolen 2011)

•

Pavel Faltýsek (zvolen 2011)

•

Přemysl Hoffmann (zvolen 2011)

Příští rok (2016) se budou volit Tomáš Trávníček, Miloš Brunn, Franta Mikyna. V roce 2017 pak
Karel Matějka a Jakub Smetánka.

Podané kandidatury do představenstva
Vladan Vrba (1978) - kandidát do představenstva
Vystudoval jsem VŠCHT - FPBT - obor Potravinářská technologie a
kontrola jakosti potravin – konzervace potravin a technologie masa
(2003). Pracuji jako produktový specialista ve farmaceutickém průmyslu.
Mezi mé koníčky patří kromě střelby, mtb cyklistika, cestování na
motorce, běžky, snowboarding a tanec.
Z pozice řadového člena LEX jsem se podílel na navazování a
prohlubování mezinárodní spolupráce se zahraničními sdruženími s
obdobným zaměřením jako LEX. (Navázání spolupráce s Bund
Deutscher Sportschützen (BDS), druhé největší organizace německých
střelců, které vyústilo v následné přijetí LEX do The World Forum on
Shooting Activities díky podpoře ze strany kolegů z BDS).
V rámci představenstva se chci této činnosti nadále věnovat a posilovat kontakty s našimi kolegy
především v Evropě a tímto čelit snahám EU o negativní změny národních zbraňových legislativ.

David Karásek (1976) - kandidát do představenstva
Vystudoval jsem vojenskou střední školu v oboru spojař-mechanik, vyšší
odbornou školu v oboru prevence kriminality a v současnosti studuji na
Fakultě humanitních studií UK se zaměřením na kriminologii. Krom toho
mám vědomosti nabyté deseti lety vlastního studia, týkajícího se
problematiky společenských vlivů civilního držení střelných zbraní.
Na místo člena představenstva a mluvčího Lex kandiduji ze tří důvodů:
a) se svými odbornými znalostmi vím, co mám novinářům říkat
b) vypadám neškodně, mluvím potichu a nikdo mne nevytočí tak,
abych vypěnil do kamery
c) nikdo jiný to nechce dělat.
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Přemysl Hoffmann (1976) - kandidát do představenstva
Vzdělání: stavební inženýr-ekonom (VUT FAST), doktorát z
managementu/marketingu (VUT FP).
Profese: konzultant a lektor v oblasti řízení projektů
Držitelem zbrojního průkazu jsem od r. 2001, členem LEX od r. 2007.
Ze střeleckých disciplín se věnuji především Lidové obranné střelbě
(LOS), kterou střílím od doby jejího vzniku.

Od r. 2010 se snažím ve sdružení LEX aktivně přispívat k větší standardizaci a profesionalizaci
jeho činnosti, zejména:
•
•
•
•
•

spoluprací při tvorbě interních předpisů sdružení (Stanovy, Organizační řád, Finanční
řád),
organizací interních workshopů a inicializací aktivit vedoucích k formulaci strategické
koncepce rozvoje LEX,
organizací konkrétních projektů (tvorba členských průkazů, členské databáze),
spoluprací na formování mediálního obrazu LEX (tiskové zprávy, atd.)
vyjednáváním s potenciálními partnery

V roce 2011, po zvolení do Kontrolní komise, jsem uvedl, že mým cílem je přispět k budování
kultury spolupráce a efektivnější komunikace, jak uvnitř sdružení, tak i navenek. Tento cíl považuji
z velké části za splněný. Za to patří poděkování a uznání především všem členům vedení
sdružení LEX, kteří se aktivně podíleli na naplňování tohoto cíle.
Při své práci pro LEX hodlám pokračovat v dosavadní práci. Pokud budu zvolen do
představenstva, bude tato snaha i po formální stránce jednodušší.
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Partneři LEX, poskytující výhody našim členům

Alfa - Proj Brno
Firemní značková prodejna ALFA-PROJ a VO zastoupení Sellier & Bellot
Výhody pro členy LEX:
•
•
•
•

10 % při koupi zbraně z produkce ALFA
5 % při koupi zbraně jakékoliv jiného výrobce
10 % při koupi příslušenství GLOCK
8 % při koupi nábojů Sellier & Bellot

http://www.alfa-proj.cz/

Beareka Praha
Obchod zbraněmi a střelivem. Specializujeme se na vojenské zbraně a střelivo z let 1900 - 1960.
Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX poskytujeme nyní slevy ve výši 5 – 20%
http://www.beareka.cz/

WICO B.G.M, a.s. Děčín
Vyrábíme zbraňové skříně s různou odolností dle certifikací
Výhody pro členy LEX:
5 % pro členy sdružení LEX sleva na veškeré výrobky
http://www.wico.cz/

Dersol Brno
Výhody pro členy LEX:
Společnost DERSOL s.r.o. nabízí členům LEX slevy 5 – 15%
http://www.naboje-prebijeni.cz/
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Shield Tech, s.r.o.
Moderní ochranná taktická výstroj. Výrobce značky SHARK.
Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 10%
http://www.shieldtech.cz/

Jan Pávek
Moderní taktická výstroj ze špičkových materiálů a ve velmi kvalitním provedení.
Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 10%
http://www.jptt.cz/

Armyshop Survive.cz
Military & Outdoor e-shop a kamenná prodejna v Nižboru.
Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 5%
http://www.survive.cz/

PP Security Service
Informace pro Váš rozvoj a ochranu.
Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva na veškeré detektivní služby ve výši 7%
http://www.ppsecurity.cz/
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