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Diskuze

Je začátek listopadu 2019 a do areálu jedné pardubické 
firmy se scházejí nenápadní pánové. Jsou různého věku 
od pětadvaceti skoro k šedesátce. Je tma a někteří z těch 
mužů nesou pouzdra se zbraní. Když je vidí ti neozbrojení, 
rychle se k nim připojují, protože dosud vlastně nevěděli, 
kam jít. V útulné zasedačce s transparentem sdružení Lex 
se muži potichu usazují. Je jich dvanáct. Dvanáct klidných 
a spořádaných mužů. Zřejmě vědí, proč jsou tady. Mluví se 
polohlasem. Třináctý stojí a když se všichni usadí, ujímá se 
slova. Spiknutí vstupuje do další fáze.

Jak na AR-15
Mgr. Jan TETŘEV

a doplňků pro ty černé pušky. Chybí je-
diné – náboje. Pravda, jsou tu ty vybíjecí, 
ale dneska se prostě střílet nebude, takže 
pro mainstreamová média by to přestalo 
být zajímavé. 

Na začátku klade přednášející otázku: 
Kdo ji má? Hlásí se čtyři z dvanácti. Ostat-
ní nemají a ne všichni ji někdy alespoň 
měli na střelnici v ruce. Spíš v prodejně, 
ale vypadá to, že odstříleno mají všichni 
poměrně dost. Těch osm hlavně sbí-
rá informace, aby si koupili tu pravou. 
Protože pokud to nebude ta pravá, je 
z toho spousta mrzutostí nebo minimálně 
spousta zbytečně utracených peněz.

Hned na začátku Jakub řeší otázku, 
proč je vlastně AR-15 tak zajímavá už pro 

třetí a možná čtvrtou generaci střelců. 
Tedy amerických střelců, protože u nás 
to může být nanejvýš druhá: 

Obrovské pozitivum tohoto systému 
představuje jeho variabilita a možnost 
nekonečně to upravovat. AR-15 lze roz-
ložit na spodní závěr neboli lower a na 
upper neboli horní závěr. Na loweru lze 
měnit pistolovou rukojeť, buffer, celé 
spoušťové ústrojí a  jednotlivé ovláda-
cí prvky. Na upperu je variabilní vše 
včetně hlavně. Navíc konstrukční díly 
jako lower, upper nebo nosič závorníku 
lze navzájem měnit mezi jednotlivými 
puškami a  výrobci. To u  jiných systé-
mů není. Fantastické je, že co pasovalo 
třeba na zbraň z roku 1980, pasuje i na 

Stojící muž pokládá na stůl čer-
nou samonabíjecí pušku. Jeden 
z  příchozích přidává další. Obě 

jsou černé. Zřejmě to budou ty zbraně, 
kterým se říká útočné a o nichž se v ně-
kterých médiích tvrdí, že ony mohou 
za všechno špatné. Možná i za vymření 
dinosaurů, globální oteplování a mnohá 
zemětřesení.

Hned ze začátku se ukazuje, že spik-
lenci vědí, proč sem přišli. Bez vědomí 
mainstreamových médií, pouze za účasti 
Střelecké revue, zde začíná přednáška 
sdružení Lex Východní Čechy na téma 
AR-15. Vede ji duše této pobočky Jakub 
Engelmajer. Malá zasedačka je plná.  
Na stole v pozadí je moře příslušenství 

Lancer L15 představuje 
poněkud atypickou 
zbraň za poněkud větší 
peníze

Jakub Engelmajer je duší sdružení 
Lex Východní Čechy

Cenově dostupnější a většině střelců vyhovující 
zbraň – Ruger AR-556 MPR




