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Živý web, opravený hrob...
Občanské sdružení Sylvestr Krnka

po čtyřech
letech
RED .

V listopadu 2015 uplynuly
čtyři roky od chvíle, kdy
vzniklo občanské sdružení
Sylvestr Krnka, o. s., nyní již
zapsaný spolek. Skupinka
příznivců slavného českého
puškaře a vynálezce, která
ke Krnkově osobnosti
přistoupila nejen s nadšením,
ale i s nebývalou seriózností,
záhy upoutala pozornost
nejen milovníků historických
zbraní.

O

bčanské sdružení Sylvestr
Krnka, o. s., a jeho dva
hlavní představitele, prezi‑
denta Stanislava Vondráčka
a viceprezidenta Vladimí‑
ra Dyndu, jsme poprvé představili
v listopadu 2012. Nyní se k tomuto
tématu vracíme, abychom zjistili, zda
počáteční nadšení zajímavé neziskové
organizace neopadlo, a jaké jsou její
další plány. O bilancování i nástin věcí
budoucích jsme požádali Vladimíra
Dyndu.
Pokud můžeme soudit podle vašich internetových stránek, klíčovým
spolupracovníkem vašeho sdružení je
i nadále náš někdejší redakční kolega
Jan Skramoušský.

Je to tak. Získání tohoto odborného
pracovníka, znalce, publicisty a kurá‑
tora Krnkovské pozůstalosti ve Vo‑
jenském historickém ústavu Praha do
našeho týmu bylo pro občanské sdru‑
žení Sylvestr Krnka, o. s., jedinečným
krokem. Oceňujeme především to, že
díky zapojení Jana Skramoušského se
nám daří udržet vyrovnanou úroveň
příspěvků na internetových stránkách
www.krnka.cz, které jsou naším hlav‑
ním komunikačním rozhraním s veřej‑
ností. Naše spolupráce s VHÚ Praha
je ale rozsáhlejší. Jak můžete vidět na
tom, že jsme získali přístup k některým
informacím a dokumentům z této pa‑
měťové instituce, naše občanské sdru‑
žení získalo podporu i ze strany ředitele
VHÚ plukovníka Aleše Knížka a dalších
odborných pracovníků a komisí.
Podařilo se vám navázat spolupráci
také s odbornými pracovišti v zahraničí?
Jelikož Sylvestr Krnka sklidil největ‑
ší úspěchy mimo habsburskou mo‑
narchii, naše občanské sdružení se
od začátku snažilo navázat kontakt
se zahraničními subjekty, abychom
získali přístup k novým informacím.
Jedním z těchto subjektů je Vojensko
‑historické muzeum v Petrohradě

v Ruské federaci, druhým pak občan‑
ské sdružení Vojenská sláva v Jambolu
v Bulharsku. Poskytnuté informace
a obrazový materiál postupně doplní
články na našem webu. Mělo by se jed‑
nat o dokumenty týkající se zadávání
výroby pušek Krnka 1869 do zbrojovek
v carském Rusku, některá nařízení
hlavní dělostřelecké správy v Petro‑
hradě a fotografie zbraní sběratelů
z Bulharska. Staré knihy, které vyšly
v Rusku v 70. letech 19. století, mi‑
mochodem potvrzují, že pušek Krnka
1869 bylo opravdu celkem vyrobeno či
transformováno víc než 900 000.
Jak se vám daří zajišťovat financování vašich aktivit?
Mnoho věcí lze vykonat bez peněz,
ale na mnoho aktivit peníze potře‑
bujete. Tehdy přichází na řadu psaní
žádostí o dary a příspěvky, telefono‑
vání a osobní schůzky s potenciálními
donátory. Bohužel stále platí, že doba
nepřeje rozsáhlé podpoře takových
zájmových sdružení, jako je to naše.
Prvotní prostředky jsme získali takří‑
kajíc svépomocí, od členů sdružení
v podobě členských příspěvků a darů.
Další prostředky byly získány od spon‑
zorů, k nimž patří například společnost
Zelený sport, s.r.o., ve Slatině
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