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Netoxické zápalkyNONTOX
dobývají svet. Jak svoji práci

vidí clovek,s jehož jménem se
úspech zápalek poj~ se doctete

v rubriceDuel (str. 2)

Pokud patríte k pfíznivcúm
nejvýkonnejších loveckých ráž~

budou vás zajímat výsledky
obsáhlého testu nábojú. Pfinesl
pozoruhodné poznatky (str.6)

Pravidla bezpecného
zacházení se zbran~ to je pfece

obnošená vesta. Opravdu?
(str. 7)

ak vzniká no

Každý lovec mnohokrát zažil a zažívá situaci, kdy z krabicky vyjme nový náboj. Prohlédne si jej, pfeje-
de prstem povrch a posléze ho zasune do nábojové komory, zásobnz7<unebo zásobnz7<ovéschránky lo-
vecké pušky. Pak náboj vyzkouší na stfelnici, aby s ním, ve správnou chvzli,jedinou cistou ranou koru-
noval úspéšný lov. Zamysleli jste se však nékdy, jak dlouhou cestu musel urazit náboj, než se dostal
k vám? Co všechno se muselo stát a kdo se postaral, aby se náboj, který držíte v ruce, mohl zacít vyrá-
bét?jestli vás tohle všechno aspon trochu zajímá a my véfíme, že tomu tak skutecné je, zactéte se do
následujících fádku.

Vznik nového náboje podminuje rada události

a zahájení jeho výroby predcházf nekolik cest. První

je strucná. Lovci a strelci neustále vyhodnocujf lov,

uvažujf nad jeho prubehem, v jaké pozici a jak strfle-

li, o povetrnostních podmfnkách, o chování zvere

a v neposlední rade jaké následky zanechal zásah na

zvenne. Mnozf své poznatky shrnou a napfšf výrob-

ci náboju, jaký náboj by potrebovali. Manažen vý-
robce komercnfch náboju vyhodnoti požadavky

strelcu a zadajf vývojovému oddelení úkol vyvinout

nový náboj nebo novou variantu stávajfcfho náboje
s urcitými parametry. Po nejakém casesi nový náboj

môžeme koupit v prodejnách zbraní a streliva. Nic

složitého, fikáte si. Uvidíme...

Zastavení první: Obchodní oddelení
Cesta k novému náboji zacfná na obchodním od-

delení, jehož pracovnícineustále vyhodnocujfúspeš-

ZNACKALIDEPRODUKTY
Jiný kraj, jiný mrav

To, že se akciová spolecnost Sellier &Bellot dok1ižeprosadit i v tvrdé zahranicní konkurenci, jaká pa-
nuje na svétových trzích, nespocívá jen ve skutecnosti, že nabízí kvalitní zboží. Schopní obchodníci
pro né musí udržet stá.vajícía nalézat nové odbératele ajim je proda.t.A tyfirma má. jedním z výsledkue - .. . - -,; A . - 11:;- . 1
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Cesta k novému náboji zacíná V obchodním oddelení. Nad požada.vky zahranicnz1zo partnera se sešli

ing. Milan Nedved, ing. Josef Pastorek a Irena Kolevová



RECENZE
V soucasné dobe se na pultech knihkupectvf obje-

vuje rada publikad, pojednávajícfch o zbraních

a strelivu. ]ejich odborná úroven a puvodnost infor-

mad je mnohdy velice problematická, proto bych rád
upozornil na knihu Tomáše Krivjanského Myslivecké

strelectvf. Kniha vyšla puvodne ve slovenském origi-
nálu a nyní ji nakladatelstvf EPOS vydává v ceském

prekladu. Kniha encyklopedicky shrnuje všechny

obory, souvisejfd s mysliveckým strelectvfm. Nosnou
stati jsou kapitoly o kulovém a brokovém strelivu,

doplnené odborným popisem, balistickými tabulkami
a vyobrazenfmi. VedIe vecných informadch o balisti-

ce, oznacovánf strel, jejich konstrukci ci dostrelu, ale

také napr. o použitých zápa1kách ci složenf výmetné

náplne, jsou u každé ráže uved eny i praktické rady a

poznatky, vyplývajíd z dlouholeté myslivecké a stre-

lecké cinnosti autora. Tato cást knihy je zpracována

vynikajfcfm zpusobem a doporucoval bych, aby si ji
pozorne precetl každý myslivec, nikoliv jen zacá-

tecnfk ci adept. State o zbraních podávají vycerpáva-
jíd prehled o veškerých loveckých a sportovních
zbraních vyrábených v Ceskoslovensku, resp.

v Ceské a Slovenské republice. Pozornost si zaslouží

rovnež pojednání o myslivecké optice, at se jedná

o optiku pozorovad ci streleckou. VedIe popisu jed-

notlivých druhU se dozvfte o technických vlastnos-

tech dalekohledu a možnostech jejich použiti. Kapi-
tola o overovánf a zkoušení zbraní a streliva osloví

nejen myslivce a sportovní strelce, ale i ty, kterí se
této problematice venují s hlubšfm zájmem.

Kniha Myslivecké strelectvf Tomáše Krivjanského

prináší formou vecného popisu, skvalitním obra-

zovým doprovodem a množstvfm dokumentace ra-
du nových a puvodnfch informací. Ctenáfi se tak do-

stává do ruky predevším užitecná a praktická po-

mucka, která ho vybaví všemi potrebnými informa-
cemi a znalostmi. Ing.JifíPoncar


