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PŘEDSTAVUJEME

Exhibiční střelec. Tato profese 
prožívala zlatý věk ve druhé 
polovině 19. a v první polovině 
20. století, ale v nějaké 
míře se udržuje dodnes. 
Původně se jednalo převážně 
o cirkusové a pouťové 
umělce, později je nacházíme 
hlavně ve službách velkých 
zbrojovek a muniček. Tam 
patřil také Herb Parsons, 
jeden z nejlepších v historii. 

IVA LUCKÁ + RED

N
elze pochybovat o tom, že 
žádný jiný střelec jeho ge-
nerace neovlivnil tolik lidí 
jako on. Byl to skvělý střelec 
a showman. Herb ztělesňoval 

humor, dobrodružství, lásku k vlasti 
a nejvyšší standardy osobního a profe-
sionálního vystupování pro miliony lidí, 
kteří za více než dvě dekády zhlédli jeho 
putovní střelecká představení.

Joel Herbert „Herb“ Parsons se na-
rodil 5. května 1908 v Somerville na 
západě státu Tennessee. Pocházel z lo-
vecké rodiny, a tak jako mnoho jiných 
vynikajících střelců začínal brzo. Ve věku 
sedmi let dostal svou první zbraň; byla 
to jednoranová malorážka Winchester, 
a této značce pak zůstal věrný po celý 
život. V jedenácti letech dostal povolení 
k lovu křepelek, a když se jim zrovna 
nechtělo létat, nezřídka cvičil střelbu  
na hozené vlašské ořechy. 

Když byl Herb první rok na střední 
škole, měl příležitost navštívit prezentaci 
Adolpha Topperweina (1869–1962), od 
roku 1903 úžasného exhibičního střelce 
společnosti Winchester. To Parsonso-
vi nejspíš pomohlo při volbě budoucí 
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kariéry. V roce 1929 firma Winchester 
Repeating Arms Co., což tehdy ještě  
(do roku 1931) byla samostatná zbrojov-
ka a munička, zaměstnala Herba jako 
svého prodejce pro stát Mississippi.

Prodejce firmy Winchester 
a vojenský instruktor

Parsons začal hodně spolupracovat 
s Adolphem Topperweinem, který se 
stal jeho přítelem a učitelem. Topper-
weinovi už ale bylo přes šedesát let 
a jak se mu postupně zhoršoval zrak, 
jeho aktivní střeleckou roli na exhibičně-
-marketingových akcích postupně pře-
bíral Herb. (Topperwein ovšem cestoval 
a střílel ve službách Winchesteru až do 
roku 1951, kdy mu bylo 82 let, a potom 
si ještě založil střeleckou školu.)

Před svým představením i po něm 
Herb pokaždé prodával zbraně. Chtěl lidi 
bavit, ale jako všichni obchodní zástupci 
společnosti musel vykazovat prodeje. 
Jeho cílem bylo, aby místní obchody se 
zbraněmi v oblasti představení objed-

�� Herb Parsons pózuje před svým 
reklamním vozidlem

�� Herb při svém typickém  
vystoupení – a ukázka  
některých výsledků




