
Slovo dalo slovo a sMartinemOnd-
raãkou jsme se za ãas se‰li v Praze.
Instruktor v policejním ‰kolicím

stfiedisku v roce 2009 ode‰el po 17 letech
od Policie âR. Kromû jinéhomá za sebou
dva roky instruktorské ãinnosti v Africe
a dva roky sluÏby v Palestinû. Tam pro-
vádûl v˘cvik speciálních policejních sil, uãil
pofiádkovou taktiku, zastavování vozidel
a protidemonstraãní opatfiení. V Africe pÛ-
sobil na policejní akademii v Libérii. Kro-
mû jiného se po tamní obãanské válce po-
dílel na znovuzaloÏení ochranné sluÏby li-
berijsk˘ch ústavních ãinitelÛ. Jak uvedl,
lidé, ktefií dnes chrání liberijskou prezi-
dentku, jsou absolventy kurzÛ, které vedl
jako ãlen Close Protection Training Teamu
spoleãnû s dal‰ím ãesk˘m policistou
JifiímP., kter˘ tento t˘mvedl, a dal‰ími pûti
specialisty z Filipín, Norska a USA.
Moravia Tactical s. r. o., jejímÏ jeMartin

Ondraãka spoleãníkem s Martinem Gel-
narem, sídlí ve Vlãovicích kousek od Kop-
fiivnice, ale její aktivity zasahují celou âes-
kou republiku, Evropu a vlastnû cel˘ svût.

FAB PRO âECHY
Pro nás nejzajímavûj‰í ãást nabídky

firmyMoravia Tactical je spojena s Izrae-
lem. Firma se totiÏ od února leto‰ního roku
stala v˘hradním zástupcem izraelské fir-
my FAB Defense pro âeskou republiku.
Tento izraelsk˘ podnik dodává pfiíslu‰en-
ství k dlouh˘m i krátk˘m paln˘m zbraním
vybran˘ch typÛ. Sortiment zahrnuje do-
plÀky na útoãné pu‰ky nebo jejich klony

M16, AK 47, Sa 58,
pistole Glock, na samo-

paly Heckler & Koch MP5
a Mini UZI. K dispozici jsou i do-
plÀky pro taktické brokovnice Remington
870 a Mossberg 500.

Na tomto poli patfií Izraelci ke svûtové
‰piãce a pfii v˘voji svého sortimentu vel-
mi tûsnû spolupracují s izraelsk˘mi ozbro-
jen˘mi sloÏkami a agenturami pro národní
bezpeãnost. V nabídce jsou pfiedpaÏbí
a nadpaÏbí s li‰tami v‰eho druhu, pisto-
lové rukojeti, dvojnoÏky, pfiední rukojeti,
paÏby, svítilny, drÏáky zásobníkÛ, nosné fie-
meny... Firma ov‰em nabízí také doplÀky
pro pistole v podobû li‰t, nástavn˘ch pa-
Ïeb a rukojetí. V nabídce je dokonce paÏ-
ba, ke které lze speciálním nástavcempfii-
pojit fotoaparát. V sortimentu FAB De-
fense, a tudíÏ i moravské firmy

je také karabinov˘ adaptér na pistole
Glock 17, 19 a SIG 226 a 2022 Pro, kter˘
nese název KPOS. Izraelcimu fiíkají kejpos.
Tuto zajímavou pomÛcku jsme pfiedstavili
ve Stfielecké revui ãíslo 3/2011.
Stát se zástupcem znaãky FAB Defense

není jednoduchá vûc. Izraelsk˘ podnik po
sv˘ch zástupcích chce, aby v první fiadû ne-
obchodovali s kriminálníky. Dále vyÏadu-
je dodrÏování embarga na dodávky do
zemí, které jsou v nepfiátelském vztahu
s Izraelem a pochopitelnû s âeskou re-
publikou. âist˘ trestní rejstfiík je samo-
zfiejmost. Jak nám k tomu fiekl Martin
Ondraãka, tato filozofie mu vyhovuje.
SíÈ obchodních zástupcÛ, ktefií budouna

na‰emúzemí distribuovat znaãku FABDe-
fense, se teprve buduje. Zájem ze strany
obchodníkÛ je velk˘, ale v‰e postupuje po-
malu, protoÏe dealerské firmy jsou pro-
vûfiovány také z izraelské strany. DoplÀky
FAB Defense se proto dnes prodávají
v sídle firmyMoravia Tactical veVlãovicích
a nawebu zatím jediného dal‰ího prodej-
cewww.zbranenaobjednavku.cz. Cílem je
vybudovat síÈ distributorÛ tak, aby byl je-
den spolehliv˘ distributor v kaÏdém kraji.

V¯VOJ A SLUÎBY
Firma provádí také vlastní v˘voj v˘-

robkÛ. „Vyvinuli jsme balistickou vestu,
kterou jsme letos prezen-
tovali na veletrhu IWA. Do-
bíhají poslední zkou‰ky,“

p fi í s l u ‰ e n s t v í
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KdyÏ jsme na leto‰ním veletrhu IWA v Norimberku nav‰tívili stánek izraelské firmy
FAB Defense, která je známa jako v˘robce ‰irokého sortimentu doplÀkÛ pro útoãné
pu‰ky a jejich civilní samonabíjecí varianty, ale i na pistole a brokovnice, pfiítomn˘
izraelsk˘ zástupce firmy po zji‰tûní, Ïe jsme âe‰i, nûkam odbûhl a za chvíli pfiivedl
ãesky hovofiícího pána. „To je ná‰ nov˘ dealer pro âeskou republiku,“ pravil
a pfiedstavil nám Martina Ondraãku z firmy Moravia Tactical.

Moravia Tactical
jez

Martin Ondraãka

Izraelská útoãná pu‰ka Galil je opatfiena
doplÀky FAB Defense. Je na ní nová sklopná
paÏba, pistolová rukojeÈ, drÏák druhého
zásobníku, systém li‰t pro pfiíslu‰enství
na pfiedpaÏbí, kolimátor a taktická svítilna.




