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Lex Východní Čechy
Střelci si dnes mohou vybrat z mnoha různorodých aktivit, ovšem
limitujícím faktorem bývají, kromě financí a času, také cestovní
náklady a vzdálenosti od míst, kde se pořádají velké střelecké
soutěže či výcvikové kurzy.
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Pardubicku a Královéhradecku
se nabídka střeleckých aktivit
v tomto roce rozrostla také díky sdružení Lex z.s.. Byl zde totiž založen Lex
Východní Čechy (Lex VČ). Není to jediná
regionální pobočka sdružení Lex, na
Olomoucku pracuje Lex Haná. O aktivitách sdružení Lex jsme si povídali se
zakladatelem a koordinátorem Lex VČ
Jakubem Engelmajerem.

Jak vlastně vznikl Lex VČ a proč?
Posledních několik let jsem se podílel na různých aktivitách sdružení
Lex, ať už jako zkušební komisař, jako
dobrovolník na stánku při prezentaci
sdružení nebo v rámci připomínkování legislativy. Z osobní zkušenosti
jsem poznal, kolik toho Lex pro české
střelce dělá, avšak poznal jsem i, kde
má své rezervy – především v regionech mimo Prahu je pro střelce složité dostat se k informacím o dění ve
spolku a účastnit se jeho aktivit. Když
se vedení rozhodlo začít vytvářet pobočné spolky v regionech, tak jsem se
rozhodl ujmout aktivit u nás. Lex VČ
jsem založil začátkem roku 2019 s cílem sdružovat střeleckou i nestřeleckou veřejnost v regionu, aktivizovat
střelce a členskou základu Lex z.s.,
pořádat aktivity k tématu a současně
být kontaktním bodem pro zájemce
o zbrojní průkaz.

Jakub Engelmajer (vpravo) je kromě jiného zkušební komisař; bezpečná manipulace
se zbraní je základ

Nebylo snad v regionu kde střílet?
To snad ani ne, různých soutěží a střelnic především na mířenku je u nás dost
– byť velkých veřejných střelnic bez přílišných omezení v provozním řádu je
spíš nedostatek. Střelci jsou roztroušeni
po jednotlivých střelnicích a menších
klubech, které často ani nemají funkční
webové stránky, natož facebook. Naši členové i střelci obecně z regionu tak o sobě
navzájem nevědí, neznají se, nedozvídají
se informace z dění v okolí či v hlavním
městě a nesdílejí zkušenosti. Chtěl bych
tyto do jisté míry izolované ostrůvky propojit a současně oslovit zájemce o zbrojní
průkaz a nováčky. Sociální sítě a facebook

především jsou dnes silná platforma, jak
rozšiřovat informace mezi střelce i odbornou veřejnost. Spolu s přímým doporučením a emailovým kontaktem je to
pro nás primární komunikační kanál pro
šíření informací o činnosti Lex VČ a plánovaných akcích.
Proč chceš oslovovat právě zájemce
o ZP a čerstvé držitele?
Protože si sám pamatuju, jak jsou začátky těžké! Střelci jsou celkem uzavřená komunita, přirozeně nerozkřikujeme okolo
sebe já mám zbraň, takže je pro nováčky
přístup k informacím složitý. Jak začít, kde
se učit, na koho se obrátit? Na střelnicích
bývá omezená otevírací doba a navíc pro
lidi bez zbrojního průkazu často omezený
přístup – to vše je obrovská bariéra pro zájemce. Jako střelci bychom se měli snažit,
aby nás bylo co nejvíc a držení zbraně se
stalo normou i pro širokou veřejnost.
Jaké akce jsi letos pořádal?
Pořádáme setkání podporovatelů a přípravy k získání zbrojního průkazu pro
zájemce bez zbrojáku, uspořádali jsme
přednášku advokáta Mgr. Miloslava Jančíka na téma Nutná obrana a krajní nouze,
seminář o připravovaném novém zákonu
o zbraních i společnou hru paintbalu. No
a pravidelně měsíčně pořádáme jedno
střelecké cvičení.
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