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Tento výtisk je určen všem, kterým není lhostejná budoucnost práv nejen majitelů zbraní, ale
všech slušných a zákona dbalých občanů.



Úvodní slovo prezidenta LEX

Senátní volby 2018 
aneb řeči se vedou, ale hlasování se počítá

Asi nejsem sám, kdo s prvním prázdninovým dnem má chuť vytěsnit každodenní problémy a užít
si se svými dětmi nadcházející dva měsíce prázdnin, byť přerušovaných dobýváním chleba vez-
dejšího. Události staré půl roku se zdají již být nenávratně v minulosti a řečeno slovy klasika:
"Čas utíká jako splašená herka a diváka již pranic nezajímá zápletka prvního aktu." 

V tomto případě ale udělejme výjimku a ponořme se do dějů, které předcházely vánočním svát -
kům a novoročním oslavám. Mluvím o schvalování novely ústavního zákona č. 100/1998Sb., kte-
rá by dala ústavní rámec právu občanů vlastnit střelné zbraně. Nebudu vás unavovat detaily prů-
běhu celého schvalovacího procesu, ale zastavme se u jednoho data.

Tím datem byl 6. prosinec 2017. Ano, 6. prosince chodí Mikuláš a naděluje hodným dětem dárky.
Zlé pak čert bere do pekla. Téhož dne Senát Parlamentu České republiky projednával onu novelu
ústavního zákona. Ta nakonec nebyla schválena v poměru 28:19, přičemž pro schválení bylo po-
třeba 36 hlasů. (link do předmětného hlasování)

No a tady nějak naše stará známá trojice Mikuláše, anděla a čerta selhala. „Hodní“ senátoři ne-
byli odměněni a "zlí", po zásluze, bohužel také ne. Ovšem jedním ze základních rysů demokracie
je, že na politiky platí spíše volby než nadpřirozené bytosti. V říjnu jsou senátní volby, kdy se ob-
měňuje jedna třetina senátu,  tedy 27 senátorů.  Je to pro nás ideální  příležitost  zahrát  si  na
Mikuláše - ty dobré odměnit a poslat k čertu ty špatné.

Politici často a rádi spoléhají na fakt, že paměť voličů je krátká a zapomnění je mnohdy spásné.
Nyní ale máme možnost jim dokázat, že naše paměť je zatraceně dlouhá. Během schvalování
ústavní novely se mnoho senátorů bilo v prsa, jak budou chránit naše řádné občany před blbost-
mi z Bruselu. Jenže když udělat něco opravdu mohli, většina z nich buď hlasovala proti, nebo se
zdržela.

Je teď pouze na nás, dokázat jim, že jejich tradiční kalkul na krátkou paměť voličů je zatraceně
mimo. Senátní volby pro nás střelce mají i ten půvab, že se jich účastní relativně málo lidí. To
znamená, že i malá, dobře organizovaná skupinka, může zcela zvrátit jejich průběh a výsledky.
Vždyť  v  mnoha  volebních  okrscích  o  jménu  senátora  rozhodují  pouhé  desítky  hlasů.  To  je
víkendové osazenstvo jedné nebo dvou střelnic!

Vyzývám všechny střelce a další občany, jimž není lhostejný náš osud, aby šli k senátním volbám
a odměnili senátory dle jejich zásluh. Jistě, často a mnohdy právem slýcháváme, že Senát je k ni-
čemu a volby do něj jsou ztráta času. Tentokrát ale máme příležitost postarat se, aby senátní vol -
by byly skutečně o něčem. 

Nuže dámy a pánové, zvedněte svá ctěná Já a běžte volit! A to nejen v prvním, ale i v druhém
kole. 

Tomáš Trávníček
prezident LEX
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Slovo viceprezidenta LEX

Vážené členky, vážení členové, vážená střelecká i nestřelecká veřejnosti,

Česká republika se právě nachází v okurkové sezoně. Pozná se to tak, že roste prodej klimatiza-
cí i spotřeba zmrzliny; na letištích v Dalmácii, Toskánsku či Provence si podávají dveře taxíků
čelní představitelé nejen našeho státu a klesá kvalita mediálních zpráv (rozumějte media nemají
o čem psát a tak se občas nechají strhnout nějakou senzací... ). 

Vlastně  se  nacházíme  v  tom pověstném klidu  před  bouří.  Za  dva  měsíce  opět  dostaneme
možnost podílet se přímo na řízení naší země. Za dva měsíce nás čekají volby. A to volby komu-
nální (ty jsou důležité z hlediska toho řízení země!) a pro LEX důležitější volby senátní. V násle-
dujících příspěvcích se dozvíte jak a proč má smysl se zapojit. Nedivte se, že se tento bulletin ko-
lem voleb točí doslova jako kolovrátek. Chceme vám zprostředkovat maximum materiálů a zá-
roveň vás namotivovat k akci.

Abychom vám to trošku zpestřili a dali vám možnost si zvolit míru vašeho zapojení, přinášíme
vám mimo našich článků taktéž text z dílny partnerské asociace NAOOSP (Národní asociace
obrany občanských svobod a práv z.s.). Tato organizace má totožný názor na držení zbraní jako
LEX a zároveň jde tam, kam LEX ze své podstaty nemůže. Směrem k celkové obraně svobody.
Proto považujeme za správné vám tuto organizaci představit. Jejich přístup k senátním volbám
vychází ze stejných předpokladů a principů, tedy se nedivte, pokud se budeme vzájemně leckde
překrývat. Naopak. Věříme, že NAOOSP skutečně vyrazí tam, kam LEX nemůže.

Přeji vám všem krásnou druhou polovinu letních prázdnin,
Odpočiňte, načerpejte síly, obrňte se trpělivostí a klidem a hlavně:

Jděte k volbám! Ty lístky tam za vás nikdo jiný nehodí!

Ing. Jakub Smetánka MPA
viceprezident LEX
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Foto: Bitva o Mníšek 2018

Dne 7. 7. 2018 na Bitva o Mníšek 2018 uzavřel LEX - Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní a
1. Asociace divadelních a filmových šermířů memorandum o vzájemné spolupráci.

Foto: Školení rozhodčích LOS nejen pro kolegy ze Švýcarska (květen 2018)
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LEX potřebuje VÁS

Vážení členové, 

přišel čas, kdy vás žádáme o pomoc a spolupráci. Blíží se senátní volby, a je zapotřebí, aby drži -
telé zbraní ukázali, že tu jsou a že si pamatují. Víte, že LEX není organizace, která by vám každý
týden posílala výzvy „TENTOKRÁT JDE OPRAVDU O VŠECHNO!!!!!!!!!“ Teď ale opravdu přišla
chvíle, kdy potřebujeme, aby každý přiložil ruku k dílu. Senátní volby jsou notorické nízkou účastí,
zvlášť v druhém kole. V některých volebních obvodech může pár set hlasů rozhodnout o tom,
jestli okrsek vyšle do Senátu našeho podporovatele nebo nepřítele. 

Mnoho lidí přitom ani neví, kdo je jejich senátor, natož jak hlasoval. A to je přesně úkol, kterého
se musí ujmout LEX: informovat střeleckou veřejnost o tom, co pro ni který politik udělal, a infor-
movat o tom pravdivě, objektivně a nestranně. 

Proto jsme pro těch 27 senátorů, kteří mají letos volby, vytvořili informační plakáty – a potřebuje-
me od vás, abyste zapracovali na jejich distribuci na každou střelnici a do každého obchodu se
zbraněmi, co jich v téhle zemi je. Tohle opravdu není chvíle, kdy by bylo na místě si říci „vždyť
jsem zaplatil tři stovky, tak ať to představenstvo zařídí“. My jsme prošli záznamy hlasování, vy-
hodnotili je, vytvořili letáky – ale není v našich možnostech objíždět celou ČR a dávat letáky na
střelnice a do obchodů. Celý úspěch této aktivity teď záleží na VÁS.

Pokud se chcete zapojit, tak:

1. Klikněte SEM
2. Vyberte váš senátní okrsek (nebo okrsek, ve kterém leží střelnice/obchod, kam chodíte)
3. Stáhněte plakát a vytiskněte ho, ideálně barevně
4. Zaneste ho do příslušné střelnice/obchodu a požádejte o vyvěšení
5. a  DŮLEŽITÉ  –  vyfoťte  vyvěšený  leták  a  zašlete  obrázek  na  e-mail

david.karasek@gunlex.cz . Potřebujeme to jednak proto, abychom věděli, kde je „splně-
no“, a jednak proto, abychom těm střelnicím a obchodům, které nás podpoří, mohli podě-
kovat. :-) 
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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

http://www.gunlex.cz/o-lex/clenstvi-v-lex?utm_source=newsletter&utm_medium=PDF&utm_campaign=LEX%20bullet-in
mailto:david.karasek@gunlex.cz
https://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/75-dulezite/3146-senatni-volby-2018


Vy jste zradil císaře pána. Ježiš-marjá, KDY?!

Asi tak by se dala shrnout pohledem zúčastněného velice zdařilá fraška, o kterou se v uplynulých
dnech pokusila pár redaktorů v ČR a SR. 

Inu tedy jak to bylo s paní Butinou a VH LEX 2013? Je to překvapivě prosté. Ve zmíněném obdo-
bí se nám doneslo, že v RF (nikoliv Rakousko-Uhersko, jak je poslední dobou v módě některých
pisálků ;)  vzniklo občanské sdružení velice podobné sdružení LEX. Tedy sdružení propagující
práva na civilní držení slušných občanů. A protože jsme sdružení progresivní, slušné a především
odborné, velice nás zaujala možnost zjistit, jak v jedné z těch větších zemí evropského kontinen-
tu věci fungují. 

I tedy jsme se zkontaktovali se slečnou Butinou a výsledkem bylo oficiální pozvání na naší valnou
hromadu. V rámci svého prezentačního příspěvku Maria Butina seznámila přítomné se stavem
ruské legislativy a střelecké komunity. (Podotýkám, že to bylo v rámci veřejné části, takže zde
mohl poslouchat kdokoliv, včetně pana redaktora Prchala, kdyby chtěl). Dodnes mám v paměti,
jak po skončení svého příspěvku byla v obložení zvědavých členů či hostů. A myslím, že všem
bylo vcelku jedno, odkud slečna pochází. Všechny zajímala fakta, zkušenosti a reálie. 

Je pravdou, že na této veřejné části byli mezi hosty taktéž zástupci MV. Dlužno podotknout, že
jejich přítomnost je zcela legitimní a v rámci svých příspěvků představují legislativní novinky a
plány a hrdinně odpovídají na občas velice všetečné dotazy z publika. Ostatně tak si představuje-
me věcnou odbornou debatu nad legislativou upravující život v této zemi. Nepamatuji si, že došlo
k jakémukoliv nátlaku, jakýmkoliv snahám o vliv směrem k cizím mocnostem a podobné nesmys-
ly. Naopak si velice vážím odbornosti, s jakou zástupci státu komunikují s občany. Jako tradičně i
debata na této předmětné VH byla v tomto směru legitimním a ryze legislativně technická.

K samotnému setkání zástupců MV a slečny Butiny. Ano seděli spolu v jedné místnosti, pozdravili
se podáním ruky a patrně spolu prohodili zhruba jednu zdvořilostní frázi. A to v sále s 200-300 lid-
mi (mezi kterými se patrně nacházel i nejeden příslušník ozbrojených či zpravodajských složek). 

V rámci doprovodného programu jsme slečně Butině ukázali Prahu a některá střelecky zajímavá
místa (střelnici, obchod atp.). A o všech těchto aktivitách jsme veřejně a záhy informovali na na-
šich mediálních kanálech. Je to úplně stejné, jako když jakémukoliv občanovi přijede zahraniční
host. Češi se mají čím pochlubit a tak jsme se pochlubili. Toliko k tomu „full servisu“.

Na celé této šarádě mě nejvíc pobavila ta časová konstanta. Na našich stránkách tyto informace
visí celých 5 let a celou dobu neštěkl ani pes. A teď, když se strhl mediální poprask v USA, tak se
některá naše media musela rychle přidat a najít „senzaci“. Tedy vážení: senzace se nekoná. Celá
návštěva byla od počátku transparentní (a většinu informací se páni novináři dočetli na našich
stránkách), slečna Butina musela získat vízum, tedy musela mít oficiální pozvánku od LEX z.s.,
tedy o tom věděl český stát tady… Mno mohl bych asi pokračovat dále, nicméně myslím, že bdě-
lým čtenářům stačí. :D

Pozdravuji osobně pana redaktora a rád bych mu vzkázal, že když příště pošle žádost o informa-
ce trošku slušněji, než jak to udělal nyní, tak zcela rád osobně zareaguji a on pak nebude muset
upravovat obsah již vypuštěného článku. 

Ing. Jakub Smetánka MPA
viceprezident LEX
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Foto: Zahájení 23. muzejní sezóny Vojenského technického muzea Lešany

Foto: Slavnosti svobody v Plzni (květen 2018)
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Senátní volby 2018 aneb kdo doma sedí, sám sobě škodí

(článek partnerské organizace NAOOSP)

Máme přelom krásného léta, možná až moc parného, ale stejně krásného.  Nicméně jsou věci,
které je žádoucí řešit v předstihu, a těmi jsou podzimní volby.  Budu mluvit především o těch
senátních,  protože senát má na tvorbu a schvalování zákonů na rozdíl od „komunálu„  zásadní
vliv.

Dovolil bych si připomenout, že právě v senátu nebyla schválena novela ústavního zákona zakot-
vujícího právo občanů podílet se na obraně státu, která byla velkou většinou schválena v po-
slanecké sněmovně.  V této novele samozřejmě nešlo o jakési právo „střílet teroristy“, či se neo-
mezeně ozbrojovat, jak jsme občas slýchali z úst medií a některých politiků.

Celý průběh jsem sledoval z galerie a musím říci, že průběh hlasování byl poněkud zvláštní.  Na-
před senát vysokou většinou hlasů (43 pro, 1 proti, 15 se zdrželo) podpořil petici „Proti regulaci
zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU“, kterou podepsalo již 110 000 občanů.  V usne-
sení se mimo jiné říká „není důvod, aby Česká republika omezovala nad rámec nezbytný pro boj
s terorismem právo českých občanů držet zbraň pro osobní obranu“.

Senát se tak ocitl v poněkud schizofrenní situaci. Napřed vysokou většinou hlasů podpořil výše
uvedenou petici a tím uznal, že se petentům děje ze strany EU křivda.

Poté ovšem těsně odmítl podpořit novelu ústavního zákona, která prošla vysokou většinou hlasů
sněmovnou a která by toto bezpráví mohla minimálně částečně zhojit.  Pro novelu hlasovalo 28,
proti bylo 19 a zdrželo se 12 senátorů.   Ke schválení potřebnou 3/5 většinou tedy chybělo 8 hla-
sů. 

Ti, kdo novelu nepodpořili, byli, čest výjimkám, především senátoři za ČSSD, KDU-ČSL a STAN.
Někteří z nich se, musím říci, zcela alibisticky zdrželi. Výsledek byl samozřejmě stejný, jako by
byli proti... ale asi měli pocit, že to tak vypadá lépe.

Jak kdo hlasoval lze nalézt zde (http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=17145&O=11),
nebo na přehledném letáku zde www.naoosp.cz/downloads/Senatori_UNovela.pdf.

V průběhu rozpravy jsem občas propadal naprostému zoufalství, hlavně proto, že jsem z galerie
neměl žádné právo do debaty zasahovat a evidentní, slušně řečeno “pochybení”, opravovat.
Co jsme si o senátorech, předvádějících veřejně zcela elementární neznalost problematiky po-
mysleli, není snad třeba říkat.

Vůbec nejabsurdnější pro mne byl projev senátora Martínka z ČSSD. Stěžoval si, že mu někteří
občané skrytě či otevřeně „vyhrožovali“, že pokud novelu nepodpoří, nebudou ho volit.

Často je diskutován problém, že řada občanů nedostatečné chápe smysl a postupy zastupitelské
demokracie... ale že to nechápe senátor a ještě to veřejně předvádí, je na hranici absurdity.
Proto bych si Vás všechny dovolil vyzvat, abyste tentokrát senátní volby neignorovali naopak,
abyste se jich aktivně účastnili a předvedli tak nejen senátorům, že jejich postoje vnímáte a že se
podle nich řídíte.  Když to totiž neuděláme, utvrdíme je v tom, že si vlastně mohou dělat, co chtě-
jí, bez jakékoliv vazby na voliče.
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Jak na to?  
Připravili jsme takový informativní soubor letáčků podle senátních obvodů, ve kterých jsou uve-
deni kandidáti všech politických stran a které po uzavření kandidátek v srpnu případně doplníme,
ke stažení jsou na www.naoosp.cz. 
U některých kandidátů jsou jejich postoje obecně známy, u některých ne.  Tady bychom uvítali od
„místních“ nějakou zpětnou vazbu na SZ nebo vybor@naoosp.cz.  

Naše asociace se také všech kandidátů osobně zeptá na jejich postoje, nejen týkající se zbraní,
ale práv a svobod občanů obecně. O těchto odpovědích Vás budeme průběžně informovat tak,
abyste měli co nejvíce informací, než půjdete k volbám.  

A doufáme, že k těm volbám nepůjdete sami, ale že vezmete s sebou i své rodiny, přátele a zná-
mé, kterým vysvětlíte, že jde i o jejich práva a svobody. Prostě, že se všichni budeme snažit, aby
příští hlasování v senátu o věcech, které pokládáme za podstatné, dopadlo daleko lépe.  Že je to
práce? Jistě. Ale nezapomeňte na staré české přísloví „jak si kdo ustele, tak si také lehne“.

Tomáš Vaněk
předseda NAOOSP a aktivní člen LEX

Foto: Natura Viva v Lysé nad Labem

www.gunlex.cz LEX bullet-in • srpen 2018 strana 9 

mailto:vybor@naoosp.cz
http://www.naoosp.cz/


Současný stav legislativy

EVROPSKÁ SMĚRNICE

Je již schválena a lhůta pro její implementaci je 14. září 2018. V této chvíli je prakticky jisté, že se
to nestihne, už vzhledem k předepsaným lhůtám v legislativním procesu. Pro nás je podstatná
informace, že 14. září nezačínají omezení ve směrnici automaticky platit. Směrnice není závazná
pro občany, ale pro členské státy; ČR má povinnost ji zavést do svých zákonů, které teprve jsou
pro občany právně závazné. Po 14. září se tedy ČR vystaví riziku sankcí a pokut ze strany EU,
ale pro občany stále bude platit zákon o zbraních v současném znění, dokud nebude změněn.

IMPLEMENTACE

Implementační novela je již napsána a odeslána do Parlamentu. Již na únorovém zasedání však
byla „uložena k ledu“ s tím, že se nebude projednávat, dokud Evropský soudní dvůr nerozhodne
o žalobě České republiky na neplatnost směrnice.

ŽALOBA

Česká republika  podala  k  Evropskému soudnímu dvoru  žalobu  na  neplatnost  směrnice,  do-
provázenou návrhem na pozastavení platnosti směrnice až do rozhodnutí. Evropský soudní dvůr
již zamítavě rozhodl o návrhu na pozastavení platnosti směrnice, tedy implementační lhůta zů-
stává na 14. září. Rozhodnutí o samotné žalobě se očekává v příštím roce.

NOVÁ LEGISLATIVA

Ministerstvo vnitra připravuje nový zákon o zbraních, který by měl v průběhu 3-4 let nahradit sou-
časný zákon č. 119/2002 Sb. Zákon je v současnosti v pracovní skupině MVČR, kde se vytváří
jeho paragrafové znění. LEX je účastníkem této skupiny a na vytváření zákona jak sám, tak i v
tradiční roli „zprostředkovatele“ - návrh zákona konzultujeme se zástupci zájmových skupin drži-
telů zbraní (např.: detektorářů, muzejníků atd.) a jejich podněty zapracováváme do našich připo-
mínek. A konsoliduje připomínky zájmových skupin, které nejsou přítomny přímo.

Jistě jste zvědaví, co bude nová legislativa obsahovat. Bohužel pracovní skupina je neveřejná,
proto vám nemůžeme říci žádné podrobnosti. Obecně snad můžeme říci, že jde v podstatě o
modernizaci současné legislativy, která reaguje na technický pokrok (např. vytvoření elektronické-
ho registru zbraní) a právní změny (např. nový správní řád), která se udály v posledních letech.
Přitom důležité prvky našeho systému držení zbraní (zejména nárokovost ZP a nošení) mají urči-
tě zůstat zachovány.  Návrh zejména vypouští některé administrativní záležitosti, které se díky
centrálnímu registru zbraní staly zastaralými a zbytečnými.

David Karásek
Člen představenstva LEX z.s.
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Foto: Valná hromada PROTELL ve švýcarském Bernu

Maria Butina a její zatčení

V červenci došlo ve Washingtonu k zatčení bývalé předsedkyně ruského občanského sdružení
„Právo na Oružje“ Marii Butiny. Důvodem je údajná špionážní činnost ve prospěch Ruska na úze-
mí USA. Zda-li to je pravda či nikoliv ponecháme k šetření a patrně i soudu v USA.

Věc má ale další rozměr. V listopadu 2013 se Maria Butina zúčastnila valné hromady LEX, které
se zároveň zúčastnila i zástupkyně ministerstva vnitra paní Milena Bačkovská. Některá média se
toto ihned chytla a začala stavět nesmyslná spojení mezi LEXem, Marií Butinou, Ruskem, čes-
kým ministerstvem vnitra, apod…

Asi by bylo dobré uvést věc na pravou míru.

1. V roce 2013 panoval v ČR v oblasti legislativy poměrně klid.
2. Sdružení LEX se tedy věnovalo tvorbě kontaktů a navazování a prohlubování spoluprací

se zahraničními partnery (Slovensko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Finsko).
3. V té době se objevilo i ruské sdružení „Právo na Oružje“.
4. Bylo tedy logické navázat alespoň formální spolupráci i s tímto sdružením.
5. Z toho vyplynulo pozvání Marii Butiny na valnou hromadu LEX, které se zúčastnila jako

host a měla svou 20 minutovou přednášku na téma zbraně a sebeobrana v Rusku.
6. Stejně tak, jako se této valné hromady již mnoho let účastní mnoho dalších hostů, mezi

nimi i úředníci ministerstva vnitra, kteří každý rok popíší změny, které se udály a které se
chystají a doplní je komentářem, kde vysvětlují, proč to oni ze strany státu vidí takto.

7. Obě přednášky se konaly v dopoledním bloku. Maria Butina i zástupci ministerstva vnitra
seděli v té době ve stejné místnosti, ale to bylo tak všechno, co měli společného.

8. Nám Maria Butina sdělila informace o tom, jak to chodí v Rusku se zbraněmi, což jsou ve-
řejně dostupné informace a stejně tak se totéž dozvěděla ona od nás – tedy opět jen ve-
řejně dostupné informace poskládané do logické souvislosti.
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9. Standardně, když se zve zahraniční host, bývá to zhruba třídenní návštěva.  1. den přílet,
ubytování a nějaká neformální večeře k seznámení se. 2. den hlavní program, 3. den od-
let. Stejně tak tomu bylo i tehdy, přičemž kam jinam asi tak vzít bojovnici za práva střelců,
než na střelnici. Proto si Maria Butina v sobotu večer a v neděli dopoledne zastřílela na 2
střelnicích a v neděli zase odletěla s tím, že zde máme „z pohledu zbraní ráj“.

10. Recipročně 2 naši zástupci letěli  v roce 2014 do Moskvy na podobnou akci Práva na
Oružje, přičemž program byl v zásadě totožný.

11. Nic více, nic méně. Žádná protistátní činnost, žádné tajné služby, žádné sdělování tajných
informací, žádné spojování s politiky, úředníky ani kýmkoliv jiným.

Přesto se návštěvy chytila některá média a rozjela se až téměř nechutná mediální kampaň o pro-
pojení ruských špionů a prozbraňových organizací.

Těžko si lze představit užitek na zachování práv majitelů zbraní v EU, v USA a kdekoliv jinde na
světě pro ruský režim. A právě proto všechna ta mediální obvinění působí skoro až směšně.
Problém ovšem je, že lidé, kteří do problematiky zbraní a práv majitelů zbraní moc nevidí, tuto
směšnost nemohou rozpoznat.

Proto všechny členy LEX vyzývám – sledujte naše stránky a náš Facebook. Pravidelně tam dává-
me odkazy na články v tisku. Velmi slušně a velmi trpělivě vysvětlujte všude, že návštěva Marii
Butiny u nás neznamená žádné propojení  českých střelců na ruský režim. Čeští  střelci  a or -
ganizace bojující za jejich práva nepracují pro žádný z režimů. Všem nám jde pouze a jen o za-
chování našich práv. Na politickou činnost máme u nás politiky, na vyšetřování zločinů policii a na
prevenci nebezpečí plynoucí z nevhodných kontaktů tajné služby.

Ať už tedy nakonec Maria Butina je novodobou Mattou Hari a Larou Croft v jedné osobě či nikoliv
(a plně věříme americkým soudům, že to dokáží rozklíčovat), z naší strany nedošlo k žádnému
pochybení, k žádnému předání nevhodných informací či k žádné kooperaci s kýmkoliv, kdo by
ohrožoval naši bezpečnost.

Jan Korecký
Předseda kontrolní komise LEX z.s.

REGI MEMORIÁL 2018

29.9.2018 se na střelnici v Hodonicích uskuteční již 4. ročník charitativního závodu Regi memori-
ál. A LEX bude opět společně s Prague Armory hlavním partnerem akce.

Myšlenka Regi-memoriálu stojí na tom, že se pomůže pozůstalým po vojákovi padlém při plnění
služebních povinností. Den před závodem se na střelnici sjede několik desítek dobrovolníků, kteří
postaví velký závod na základě pravidel LOS, přičemž se střílí kombinace pušky a pistole. V den
závodu pak dobrovolníci pomáhají při závodě samotném. Všichni tito dobrovolníci dělají vše toto
zdarma. Veškerý výtěžek z dobrovolného startovného je pak věnován rodině, kterou zcela ne-
závisle určí Svaz vojáků v záloze. První rok se vybralo cca. 35.000, druhý rok cca. 60.000 a třetí
rok dokonce cca. 150.000 Kč.
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Vedle toho je Regi-memoriál ukázkou toho, jak bez toho, aby to bylo povinné, dokáží vedle sebe
fungovat civilisté, policisté, vojáci, strážníci a záložáci dohromady. Protože z těchto všech lidí se
rekrutují jak dobrovolníci zajišťující závod, tak samotní střelci.

Závod bude jako obvykle postaven na 10 náročných situací, které budou muset závodníci splnit.
Pokud se budete chtít zúčastnit jako střelci, přihlašovací formulář bude aktivní od 29.8.2018 na
stránkách www.loslex.cz. V případě, že se budete chtít aktivně podílet na přípravě závodu (což
se týká především rozhodčích LOS), pište na jan.korecky@gunlex.cz. Případně pokud se chcete
zúčastnit jako sponzor akce a přivézt si na Regi memoriál svůj stánek, ať už předváděcí, nebo
prodejní, také není problém – ozvěte se mi na jan.korecky@gunlex.cz.

Poslední možností účasti je přijet jen tak „na čumendu“. Myslím, že i za toto ta akce stojí. Ať už
máte chuť si pochutnat na výborném jídle, sledovat výborné střelce při řešení situací nebo jen po-
povídat s někým, určitě můžete dorazit a pokud budete chtít, tak přispět na místě.

Jan Korecký
Předseda kontrolní komise LEX z.s.

ZBRANĚ.cz: První krok na dlouhé cestě 

Mohlo by se zdát, že tenhle článek je o nové stránce ZBRANĚ.cz, kterou jsme spustili u příleži-
tosti  dvacetiletého výročí LEXu a od které si se vší skromností slibujeme, že jednou bude nej-
dokonalejší stránkou o zbraních na světě. Ale tak to není. Tenhle článek je o studu.
 
Jmenuji se Jan Eisler, je mi 42 let a mám rád zbraně. Mám je rád jako věci, jako předměty. Líbí
se mi preciznost jejich provedení, možnosti nejrůznějších konfigurací, baví mě experimentovat s
doplňky, s optikou. Fascinuje mě vše okolo zbraní a střeliva, chci tomu rozumět. Vzpomínám si
na skoro posvátnou úctu, se kterou jsem si v roce 2010 šel koupit první zbraň (dobře, prvních
několik zbraní). A vážně si můžu koupit i TOHLE? Jistě, proč ne, je to normální samonabíjecí puš-
ka, máte na ni přece nákupní povolení.

Až tenkrát mi opravdu došlo, co znamená svoboda. Není to možnost dělat si co chci, kdy chci, jak
chci. Jsou to práva, ale i povinnosti. Právo koupit si zbraň za splnění zákonných podmínek a po-
vinnost zákon dodržovat. Svoboda, právo zbraň držet, dokonce nosit, vyvážená jistotou, že v pří-
padě jakéhokoli škobrtnutí či pochybení toto právo zanikne. Taková je moje „dohoda“ s mou zemí,
s mým státem. A moje legálně nabyté zbraně jsou SYMBOLEM této dohody.

A teď k tomu studu. Ano, stydím se za to, že jsem tuto svobodu považoval za danou. Stydím se
za to, že jsem se nezajímal dřív, že jsem stál stranou, že jsem neudělal nic. Stydím se, že jsem
se členem LEXu stal až v roce 2016, byť si moji podporu zasloužil mnohem dříve, jak ostatně
dvacetileté výročí dokládá zcela jednoznačně. Ale moje svědomí se po zaplacení členského pří-
spěvku ještě nezdálo šťastné. Stud nepominul, chtělo to něco víc.

Jenomže já nedokážu chodit na demonstrace. Nedokážu psát petice. Nedokážu oslovovat poli-
tiky. Chodit na zasedání PSP. Takže co mám dělat? Co takhle vyrobit nejdokonalejší stránky o
zbraních na světě? Informovat o zbraních a všem okolo přesně, věcně, bez emocí, ale pokud
možno s nadhledem a snad i humorem a pokusit se odstranit předsudky, které okolo zbraní panu-
jí? Ukázat, že náš zákon 119/2002 Sb. je dobrý a vyvážený a není nutné ho prznit z důvodů, kte-
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ré jsou zcela absurdní? Že není problém zajít  si na střelnici  vyzkoušet si  z něčeho vystřelit?
Pokusit  se rozšířit  počet  ZODPOVĚDNÝCH držitelů ZP? Podpořit  LEX více propagačně a fi-
nančně, aby se víc lidí zastydělo? To by asi šlo, to zkusím…

Když říkám zkusím, myslím tím samozřejmě zkusíme: ZBRANĚ.cz není fanouškovská stránka
vznikající po večerech. Pracuje na ní tým profesionálů už cca dva roky, z toho posledních
půl roku velice intenzivně. Stránka není ještě ani  zdaleka dokončená, v plánu je rozši-
řování o další sekce, doplňování dat, zdokonalování. Ale rozhodli jsme se spuštění uspíšit
tak, abychom to stihli symbolicky před již zmíněným výročím LEXu. Symboliku má ostatně
i na začátku zmíněné číslo 42, ale to by bylo zase na jiné povídání…

Samotné spuštění stránky je první krok. Čeká nás ještě dlouhá cesta a nikdo neví, kam nás zave-
de. Pro začátek bude stačit, když se vám stránka bude líbit a budete ji používat – interakci zatím
nabízí bazar zbraní a Q&A sekce, ale to je teprve začátek. Samozřejmě nesmírně stojíme o ja-
koukoli zpětnou vazbu. Cesta k dokonalosti není snadná a stěží jí dosáhneme bez pomoci. Kaž-
dou připomínkou se budeme zabývat, abychom této dokonalosti jednou dosáhli.

Závěrem nemůže chybět poděkování LEXu za jeho existenci, za to, co dělá pro majitele zbraní a
za podporu, kterou naší stránce na začátku její existence poskytuje.

Děkuji
Jan Eisler,

ZBRANĚ.cz

Foto: Co se jinam nevešlo
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Stánek LEX na Bahna 2018 Stánek LEX na Harley Days 2018

Mezinárodní závod záložáků Drahany



Partneři LEX, poskytující výhody našim členům

Portum
Nejen to, co má gentleman po kapsách…
Luxusní doplňky z přírodních materiálů pro každodenní použití.
Partnerský eshop LEXu - veškeré propagační předměty sdružení.

Výhody pro členy LEX:

•5% sleva na veškerý sortiment eshopu (mimo propagačních předmětů LEX), slevový kód:
“GUNLEX"

https://www.portum.cz/

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/

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/
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Kooperativa

Pojišťovna, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění pro občany, 
drobné firmy i velké podniky. Pojištění právní ochrany při NO a KN.

Výhody pro členy LEX:

• 25% na pojištění právní ochrany (včetně NO a KN)

• 25% na pojištění majetku a odpovědnosti občanů

https://www.koop.cz/

Dersol Brno

Výhody pro členy LEX:
Společnost DERSOL s.r.o. nabízí členům LEX slevy 5 – 15%

http://www.naboje-prebijeni.cz/

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/
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Armed

Největší internetový armyshop v ČR. V našem sortimentu naleznete kvalitní army a outdoor vyba-
vení.

Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 5% na vše (včetně zbraní, střeliva a balistických ochran)

https://www.armed.cz/

Prague Armory

Moderní střelnice přímo v Praze. Tunel 27m, 3 prostorné střelecké stavy, zbraně a střelivo do 
7000J výkonu.

Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 10% na pronájem střeleckého stavu.

http://praguearmory.cz/

Gunsport Timpo

Prodejna a krytá střelnice v Olomouci, 5 střeleckých stavů o délce 18m.

Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 20% na jednorázový vstup a 10% na permanentku.

http://www.gunsport.cz/

Maxrounds

Výrobce a úpravce zbraní a doplňků.

Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 5%

http://maxrounds.com/

www.gunlex.cz LEX bullet-in • srpen 2018 strana 17 

http://maxrounds.com/
http://maxrounds.com/
http://www.gunsport.cz/
http://www.gunsport.cz/
http://praguearmory.cz/
http://praguearmory.cz/
https://www.armed.cz/
https://www.armed.cz/


Mgr. Miloslav Jančík

Výhody pro členy LEX:
20% slevu na veškeré právní služby, které jsou náplní podnikatelské činnosti poskytovatele, uve-
dené mj. na webové stránce http://www.advokati-zlin.cz/index.php

Cenami pro tento účel se rozumí ceny dle advokátního tarifu.

http://www.advokati-zlin.cz/

JUDr. Petr Wildt

Výhody pro členy LEX:
20% slevu na veškeré právní služby, které jsou náplní podnikatelské činnosti poskytovatele uve-
dené mj. na webové stránce http://www.jurist.cz

http://www.jurist.cz/

Mgr. Jan Poláček, advokát
Výhody pro členy LEX:
20% sleva na veškeré právní služby, uvedené mj. na www.akptp.cz . Sleva bude poskytnuta z 
každého dohodnutého typu účtování (advokátní tarif, hodinová sazba, podíl na výsledku) pro 
daný typ případu.

http://www.janpolacek.cz/

JUDr. Jaroslav Jenerál, advokát
Výhody pro členy LEX:
20% sleva na veškeré právní služby, poskytované advokátem. Cenami se rozumí ceny dle ad-
vokátního tarifu.

http://jeneral-mojzis.cz/
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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/

Design Tech

Výrobce pouzder na krátké zbraně, servis zbraní a poradenská činnost.

Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 5%

http://www.designtechsro.cz/

NAVRATIL ARMS
Vývoj a výroba zbraní a doplňků.

Výhody pro členy LEX:
10% sleva na všechny sériově vyráběné doplňky a zbraně. Neplatí na zakázkovou a kusovou vý-
robu.

http://www.narms.cz/

Top-ArmyShop

U nás naleznete absolutně vše, po čem snad může zatoužit nejen moderní tramp, survivalista, 
outdoorák, ale i voják, policista, …

Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 5% na veškeré místní vybavení, oblečení a věci na webu

https://www.top-armyshop.cz/
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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/

Zbraneryby.cz
Kamenná prodejna a e-shop.  Zbraně,  střelivo,  optika,  myslivost.  Zastupujeme:  CZUB,  Glock,
Browning, S&B, Geco, RWS, Meopta, Vortex, Fomei a další.

Výhody pro členy LEX:

•5% sleva na střelivo Sellier&Bellot
•5% sleva na zbraně z produkce CZUB a Glock
•3-7% sleva na ostatní sortiment (přebíjení, pouzdra, trezory, optika, ...)
•Příprava a nastřelení nové zbraně zdarma

http://zbraneryby.cz/

QINS

Dovozce a prodejce nejen zbraní Grand Power.

Výhody pro členy LEX:
10% sleva na zbraně značky Grand Power, 5% sleva na servis a náhradní díly GP

http://www.qins.cz/

HQH System
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Taktické a outdoorové vybavení      

Výhody pro členy LEX:
Sleva 10% na celý nezlevněný sortiment, sleva neplatí na obušky Bonowi

http://shop.hqh.cz/

FUNCHEM

FUNCHEM - distributor chemikálií, poskytovatel služeb v oblasti chemie a korozního inženýrství, 
specialista na tvorbu kovových povlaků.

Výhody pro členy LEX:

• 20% sleva na přípravky pro domácí pokovování (černění, chemické niklování, zinkování a cí-
nování, předúprava povrchů)

• 10% sleva na pokovení na zakázku

http://www.funchem.cz/

Helveti

Jsme specialisté na kvalitní hodinky se skvělým poměrem cena/výkon.

Výhody pro členy LEX:
Pro členy nabízíme 5% slevu, 3letou záruku a pojištění zdarma.

https://www.helveti.cz/

SAFE - Security and Future Energy

Trezory a jejich úpravy, zabezpečovací systémy a fotovoltaika - to vše vzájemně propojitelné do 
funkčního celku.
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Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 5% na všechny produkty a služby v kategoriích: EZS, EPS, 
Trezory a sejfy, uvedené mj. na webové stránce.

https://www.atom-safe.cz/

Universal Dynamics Targets

Universal Dynamics Targets - výrobce ocelových terčů z balisticky certifikované oceli Armox.

Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 5% na veškeré produkty.

http://www.udtargets.com/

Raid and Defense Academy

Výcviková akademie RDA CZ.

Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 10% na všechny střelecké kurzy

http://www.rdacademy.cz/

Comienzo Training Group

Společnost Comienzo s.r.o. nabízí střelecké kurzy, pořádá střelecké akce a soutěže pro firmy i or-
ganizace.

Výhody pro členy LEX:
Sleva ve výši 10% na střelecké kurzy.

https://www.facebook.com/comienzogroup

Combatinstructor.cz

Lukáš Šeršeň - certifikovaný instruktor pro civilní sektor i bezp. složky, mistr světa v kickboxu v 
plných kontaktech, praxe ve výcviku 20 let.
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Výhody pro členy LEX:
15% sleva civilnímu sektoru na pořádané semináře a kurzy

http://combatinstructor.cz/

GTac

Nabízíme střelecké přípravy, tématické tréninky a střelecké kurzy od úvodu do přesné střelby až 
po zvládnutí rychlé dynamické střelby z odstřelovací pušky.

Výhody pro členy LEX:
Sleva ve výši 10% na střelecké kurzy pořádané poskytovatelem. Slevy jsou počítány  z aktuálně 
platných cen, uvedených v oficiálním ceníku a nabídce poskytovatele na www.GTac.cz

http://www.gtac.cz/

DEFTACS a.s.

DEFENSIVE-TACTICAL-SOLUTIONS
Poskytovatel komplexních bezpečnostních služeb, odborných kurzů a školení

Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 10% na veškeré poskytované služby, kurzy a školení

http://www.deftacs.com/

Valhalla Group

Zajišťování ostrahy osob a majetku.

Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva na veškeré služby ve výši 15%

http://www.valhallagroup.cz/
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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/

http://www.lekarnickaprodospele.cz/

Kompaktní příruční lékárnička a další zdravotnický materiál.

Výhody pro členy LEX:
Pro členy sdružení LEX sleva ve výši 10%

http://www.lekarnickaprodospele.cz/
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