nové zbraně

M g r. J a n T E T Ř E V

Winchesterovky
od Břeclavi

Na stránkách Střelecké revue se můžete poměrně pravidelně přesvědčit, že zlaté
české ručičky stále existují, a pokud k tomu mají jen trochu dobré podmínky,
vytvářejí výrobky, které jsou plně srovnatelné s tím, co k nám přichází z údajně
rozvinutých nebo z údajně nerozvinutých ekonomik. A platí to v Čechách,
na Moravě i ve Slezsku. Až donedávna byla pravda, že naši lidé se ještě nepustili
do výroby pákových opakovaček Winchester. Teď je pravda, že winchesterovky
se na našem území vyrábějí. A nejde o ledajaké winchesterovky.

o výroby winchesterovek se pustila malá, ale velmi čilá firma
Great Gun, která sídlí v Tvrdonicích na Břeclavsku. V loňském posledním
čísle Střelecké revue jsme představili perkusní deringer z její nabídky.

D

Strýc mu vysvětlil také všechna nebezpečí, kterými zbraň hrozí při neopatrném zacházení. A Františka Kuřila odjakživa moc zajímala konstrukce.
Jeho nejmilejší hračka doma byla za-

OTEC FRANTIŠEK...
Jádro firmy tvoří otec František a syn
Pavel Kuřilovi. Ke zbraním se dostali tak,
že se od nich od nejútlejšího dětství nikdy neodloučili. Otec František Kuřil vyrůstal se zbraněmi. Děda byl myslivec,
ale největší zásluhu na jeho životním koníčku-zaměstnání měl strýc Franta z Moravského Žižkova. „K němu jsem od dětství jezdil na prázdniny. Ani nejde říct,
jak rád. Strejda měl doma zbraně a neschovával je přede mnou. Ráno, když
odcházel do práce, jsem nafasoval malorážku, patrony vrabčinky a mohl jsem
si střílet v humně. Po návratu strejda
požadoval doložení vystřílených patron, abych je netahal někam jinam,
a také jsem se musil pochlubit nástřelem. Díky strejdovi jsem k uspokojení
své vášně pro zbraně nemusel dělat voloviny a vymýšlet podivné a nebezpečné konstrukce.“

březen 2011

›

Pavel Kuřil je o kvalitách svých zbraní
přesvědčen a dokáže je hájit

střelecká revue

vařená zkrácená stará flinta, dvojka
s kohouty. Těžko už říci, zda to byla lankasterka nebo lefoška, ale byla to flinta. Kupodivu nikdy nešel se zbraní lovit,
ale o to raději střílel do terče.
Vyučil se strojním zámečníkem a na
vojně byl zbrojířem. Pak přišel Svazarm,
kde léta vyučoval střelectví. Zúčastňoval se také jako instruktor v oboru
zbraní a střeliva táborů pro uchazeče
o vojenské školy, které organizoval
Svazarm s vojáky.
Konstrukce zbraní ho neopouštěla.
Vycházel z nemnoha nákresů, které našel v literatuře, a ono to fungovalo!
Před převratem také lidem opravoval
zbraně. Co kdo z přátel a známých přinesl.
Po revoluci se mohl věnovat své dávné zálibě – občanské válce v USA. To byla
90. léta. Ve stejné době se František Kuřil pustil do podnikání ve vlastním obchodě se zbraněmi. Také zbraně vyráběl
a opravoval. Ale nedařilo se mu. Zjistil,
že umět něco vyrobit nebo zkonstruovat
není vše. A tak šel do jiného obchodu se
zbraněmi dělat prodavače. Zpátky do
vlastního podnikání se zbraněmi ho zlákal syn Pavel. Firma Great Gun začala fungovat 1. srpna 2006.
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