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Dobfie utajená

prodejna

Opravdu náhodou jsme se dostali do prodejny, ve které si zájemce o vojenské
zbranû z období druhé svûtové války bude pfiipadat jako v sedmém nebi.
Na‰li jsme ji aÏ na tfietí pokus. Není se co divit, prodejna je v suterénu paneláku
v praÏsk˘ch Hodkoviãkách a u vchodu najdete jenom název firmy bez
jakéhokoliv upozornûní, Ïe se jedná o prodejnu zbraní.
ednatelem firmy Beareka je Jakub
Novotn˘. Je mu 37 let, má vzdûlání v oborech ekonomika a právo
a del‰í dobu pracoval ve firmách dováÏejících do âeské republiky automobily
jako manaÏer pro marketing a obchod.

> Kdy jste zaãal se zbranûmi?

ji Prahy má své nev˘hody, ale i v˘hody.
Napfiíklad sem chodí opravdoví zájemci
o konkrétní zbranû, vût‰inou pfiedem
domluvení. Nemusíme ztrácet ãas s náhodn˘mi náv‰tûvníky, ktefií se pfiijdou jenom podívat, pfiípadnû se vypovídat,
jak je bûÏné v prodejnách umístûn˘ch na
Ïivûj‰ích místech.

Soukromû hned jak to ‰lo. To mi bylo asi devatenáct let. Moje první zbraÀ byla CZ 75.

> Museli jste dûlat trezorovou míst-
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nost?

> Máte ji je‰tû?

Museli, ale nemuseli jsme napfiíklad zaji‰Èovat vnûj‰í zdi, ty jsou díky panelÛm
dostateãnû pevné i bez dodateãného zesilování.

Samozfiejmû, mám.

> Teì uÏ asi máte zbraní víc?
Máme firemní sbírku. Zbranû, které jsou nûjak zajímavé nebo ojedinûlé, nedáváme do
prodeje a zafiadíme je do firemní sbírky. Doufáme, Ïe jednou získáme prostory, kde je
vystavíme. Napfiíklad se mi podafiilo koupit pistoli âZ vzor 22 Nickl v dobrém stavu,
âZ vzor 27 s prodlouÏenou hlavní pro
montáÏ tlumiãe nebo revolver ZKR 590
Grand s vyryt˘m vûnováním, kter˘ patfiil nûkdej‰ímu ministru vnitra Jungovi. Poslední pfiírÛstek je ãeskoslovenská signální
pistole vzor 30 v perfektním stavu.

> Jak vznikl název firmy?

Jakub Novotn˘, jednatel firmy Beareka
obchodování se zbranûmi. Kulomet jsem
koupil na firmu. Pak mne poÏádal znám˘,
abych mu sehnal dal‰í zajímavou zbraÀ,
objevil se znám˘ známého a nakonec
jsem se rozhodl zkusit obchod se zbranûmi jako hlavní ãinnost. Historicky první zku‰enost jsem ale získal jako stáÏista ve zbrojní firmû v USA.

> Co patfií k hlavní nabídce firmy Bea> Jak dlouho fungujete?

> Chodíte stfiílet na nûjaké soutûÏe?
Teì jsem zaãal chodit na soutûÏe LOS. Chytlo mne to a baví. Líbí se mi koncept Lidové obranné stfielby, je to akãní a hodnû otevfiené. Moc neholduji ‰piãkov˘m sportÛm.

> Obchod se zbranûmi a s automobily jsou dva jiné svûty. Jak jste se dostal k obchodování se zbranûmi?
Vlastnû náhodou. Líbil se mi kulomet vzor
26 a jeden v dobrém stavu jsem mûl moÏnost legálnû získat. PoÏádal jsem o v˘jimku podle platného zákona, ale Ïádost
byla zamítnuta. Podobnû jsem dopadl pfii
odvolání a dal‰ích pokusech v následujících letech. Nakonec jsem to vyfie‰il oklikou. PouÏil jsem svoji firmu z dfiívûj‰ího
podnikání a získal jsem pro ni licenci na
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To je stará historie. Název vznikl na ‰kole
v pfiírodû v roce 1985. Vymyslela to spoluÏaãka jako neexistující bájnou zemi a mému
tehdej‰ímu spoleãníkovi se to slovo tak líbilo, Ïe prosadil, Ïe se tak budeme jmenovat. Myslel jsem si od zaãátku, Ïe je to chyba, nikdo to neumûl pofiádnû vyslovit. Ale
pak uÏ se to chytlo a tak nám zÛstalo.

PfiibliÏnû dva roky. Úplnû první obchody
jsem vyfiizoval prakticky z domova.

> Jak vás napadlo udûlat obchod se
zbranûmi v suterénu paneláku?
Byl to nápad jednoho mého obchodního
partnera. Panelák je v˘hodn˘ v tom, Ïe
jsme od poãátku získali plnû funkãní
elektriku, vodu, topení, je tu sucho, takÏe jako prostor pro podnikání je to velmi
praktické. Druh˘, prozaiãtûj‰í dÛvod byl
ale ten, Ïe jsme chtûli prostory koupit. Nechtûli jsme riskovat, Ïe budeme nûkde
v nájmu, zainvestujeme, zavedeme se
a pak pfiijde majitel s tím, Ïe to v domû
nedûlá dobrotu, Ïe se lidi zbraní bojí. A na
zaãátku jsme nemûli peníze na nic lep‰ího. Nenápadné umístûní firmy na okra-

reka? V‰iml jsem si, Ïe tu máte pfieváÏnû nûmecké, ruské a americké
vojenské zbranû.
Zapomnûl jste je‰tû ãeské a ãeskoslovenské. Napfiíklad bûÏnû máme pistole vzor 27
a 24 a dokáÏeme uspokojit i zájemce o vzor
38, pu‰ky vzor 52/57, vzor 54 a dal‰í.

> Jste zamûfiení na zbranû z první
a druhé svûtové války?
My jdeme spí‰ od druhé svûtové války
dál, ostatnû i na‰e skromná sbírka je zamûfiena na druhou svûtovou válku a âeskoslovensko. To je také obor mého zájmu.
Druhou válku máme zastoupenou slu‰nû. Kde jinde si mÛÏete vybírat z nûkolika exempláfiÛ G43, anebo kde vedou stál˘m skladem alespoÀ jednoho druhováleãného Garanda.
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