Zpráva střelecké komise za rok 2015

Vážení myslivci, vážené dámy, hosté

okresnímu sněmu ČMMJ Trutnov předkládám zprávu o činnosti střelecké komise v
roce 2015 a o plánu činnosti na rok 2016.
Činnost střelecké komise začala dne 9. května 2015, kdy proběhl kulový čtyřboj,
kdy přeborníkem z 12 střelců, všichni okres Trutnov, se stal pan Miloš Ceral st. s
nástřelem 387 bodů ze 400 možných, 2. Němec Josef s 371 a 3. Ceral Miloš ml. s
370 body. Stejného dne se zúčastnili povinných střeleb i noví adepti na první
lovecký lístek.
Přes léto probíhaly na střelnici střelecké akce střeleckých klubů, aktivních střelců a
Střední školy ostrahy v Malé Svatoňovice pod dohledem zkušeného správce
střelnice pana Vl. Mrkvičky, za což mu patří obrovské poděkování.
V červenci přesněji 18. se konal čtyřboj kulovnic velkých ráží, kde na prvním místě
skončil Josef Černý se 195 body z 200 možných, 2. slečna Kateřina Černá s
nástřelem 195 bodů- horší kňour, 3. skončil Michal Kumprecht s 189 body. Všichni
OMS Náchod. Celkem zde závodilo 18 střelců. V září se na střelnici konal
Memoriál Vl. Mrkvičky za účasti 25 střelců a na 1. místě se úmístil Josef Černý 2.
skončil Michal Kumprecht a 3. Oldřich Jureček. Účastníci obdrželi ceny, které díky
sponzorům, byli velmi hodnotné.
Na zmíněných akcích se zúčastnilo z Trutnovska, oproti jiným létům, hodně
střelců. A je vidět, kdo trénuje nebo střílí častěji, ale o tom to zajisté není. Hlavně si
popovídat s kamarády a zjistit nové věci okolo myslivosti.
Na střelnici probíhaly brigády ke zlepšení jejího okolí i samotného střeliště, kde po
letech muselo být opraveno dopadiště a v opravě bude pokračováno i v letošním
roce. Dojde k opravě palisády, která drží už několik let vlastní vůlí. V současné
době je až na pár detailů hotov provozní řád, který upravuje provoz střelnice dle
vyhlášky č. 115/2014 Sb., § 27 – správci střelnice Ceral, Cerman, Hanuš, Herčík,
Matějka, Mrkvička
Střelecká komise pracuje ve složení: Berky, Ceral, Hanuš, Mencl, Němec, Sejček,
Sedláček, Šlehover
Novela zákona o zbraních platná od začátku roku 2017 se bude ještě upravovat a
platnost by se mohla posunout od července. Tzn., že platnost ZP se bude vydávat
ještě na 10 let, poté se uvidí. Největší změnou bude v zákoně přístup lékařů do
evidence, kdy přes system CRZu (centrální registr zbraní) se podívá na držitele ZP

a bude muset kontaktovat policii v případě zhoršení jeho zdravotního stavu. K
novele zákona jsme posílali připomínky, uvidíme co se uchytí. Nejlepší výklad
Odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra je v oblasti přestupků držitele ZP.
Držitel pokud půjde pod vlivem alkoholu se zbraní ve futrálu, kufříku po veřejné
komunikaci, veřejných pozemcích, nejedná se o Př. Pokud půjde ve stejném
případě se zbraní přes rameno, dopustí se Př. Tím Vás nechci samozřejmě nabádat
k přestupkům ani k trestným činům, ale je potřeba toto vědět, aby nevznikaly ve
spolcích dezinformace jako v jiných oblastech. Vzhledem k nárůstu pracovníků na
oddělení zbraní bude trend vice kontrolovat mysl. hony, střelecké akce a jiné akce
se zbraněmi. Dále Vás prosím, pokud budete požádáni známými o zkoušku
manipulace se zbraní před jeho vlastní zkouškou na ZP, doporučte mu střelnici na
lesnické škole v Trutnově, Špindlerově Mlýně na hotelu Harmony. Sami se do toho
nepouštějte, protože co jste se učili Vy před několika lety už neplatí a žadatele stojí
nemalý peníz, když má opakovat zkoušku. Jen zkušebnímu komisaři zaplatí
pokaždé 600,- Kč. Dle poslední statistiky vychází v roce 2014 na Trutnovsku, 1,7
osoby úspěšnosti na první pokus při zkoušce. Udělejte si z toho obrázek jak vypadá
příprava.
Na závěr mi dovolte poděkovat správcům střelnice na Babí a rozhodčím za jejich
práci. Střelecké komisi a radě OMS Trutnov za práci při organizování střeleckých
akcí. Zároveň Vás zvu na kulový čtyřboj malorážky 14. května 2016, kulový
čtyřboj 16. července 2016 a Memoriál VL. Mrkvičky 3. září 2016, vše střelnice
Babí.
Bude-li probíhat kontrolní nástřel na střelnici Babí, předsedové spolku nebo
vedoucí akce dá řídícímu střelby seznam, kde bude vyznačeno, kdo je a není
členem ČMMJ Trutnov. Člen má střelnici zadarmo, ostatní platí poplatek.
Děkuji za pozornost.

Myslivosti a přírodě zdar Hanuš Dušan, předseda střelecké komise

