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�� Miroslav Varga se svou
malorážkou Bleiker

talent
nestačí

Miroslav Varga je člověk, jenž je ve světě střeleckých
disciplín ISSF velmi známý. Je tomu tak mimo jiné proto,
že v roce 1988 získal na olympiádě v Soulu zlatou medaili.
Ale střelců, kteří toho dosáhli, je víc a nejsou zdaleka tak
vidět. Miroslav Varga se ovšem ještě dnes zúčastňuje
domácích i mezinárodních závodů, ve kterých se dobře
umísťuje, takže ze střeleckého světa nezmizel. A další důvod
Vargovy popularity jsou jeho podnikatelské aktivity. Zásobuje
nadějné i špičkové střelce disciplín ISSF zbraněmi a vším
vybavením, které pro svoji činnost potřebují.
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Miroslavem Vargou, který dnes střílí za Slovensko
a jehož můžete potkat na závodech v Čechách, na Slovensku, v Polsku i Německu,
jsme se potkali na Velké ceně Hradce
Králové. Poté, co odstřílel (a vyhrál),
jsme se sešli ke krátkému rozhovoru.
Začněme náš rozhovor poněkud
omšelou otázkou: Objevily se v posledním roce nebo dvou na poli
zbraní pro disciplíny ISSF nějaké
zásadní novinky?
Výrobci zbraní pro disciplíny
ISSF své výrobky stále zdokonalují
a také se snaží přicházet s novými
modely. Nutí je k tomu trh a silná
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�� Zbraně a jejich
doplňky prodělaly
za posledních 25 let
řadu změn, ale zdá
se, že dokonalosti
už bylo dosaženo

Jan Tet řev

konkurence. Nějaké převratné novinky
se ovšem neobjevují. Nicméně zdá se
mi, že v posledních letech se na trhu
i v inovacích začíná projevovat vliv nových, možná dravějších zbrojovek jako
jsou třeba Bleiker či Grünig & Elmiger.
Ostatně já sám mám pět let Bleikera
a poslední dva roky s ním také závodím.
Zbraně nejrenomovanějších firem
mají srovnatelnou úroveň, a pokud se
jedna značka někde prodává víc než
druhá, často se jedná i o regionální
oblibu. Tak třeba zbraně Walther jsou
kromě domácího Německa oblíbené
v Rusku. Němci preferují své značky. Kromě Walthera je to Anschütz
a Feinwerkbau. Američané zase nakupují zbraně Anschütz, ke kterým
ale doplňují hlavně od mnoha
různých amerických hlavňařů,
jimž skálopevně věří. Pořád platí, že Anschütz

