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  SSttřřeelleecckkýý  zzáážžiitteekk  
 

 

 
 

 

 
 

   AAKKČČNNÍÍ  SSTTŘŘEELLBBAA  ––  ssttřřeellbbaa  zz  kkrrááttkkýýcchh  zzbbrraanníí   

 

 
 

   
 KKóódd  vv  kkaattaalloogguu::  220011008822  

   
 Dvě různé pistole – v Evropě velmi oblíbená „devítka“ a její americká sestra „pětačtyřicítka“ čekají na ty, kdo chtějí vyzkoušet ostrou 

střelbu z tzv. krátkých zbraní, používaných ve službě policejních a vojenských jednotek po celém světě. Vyzkoušejte si střelbu na papírové 
terče v podobě siluet zločinců a zažijte také neopakovatelný pocit z úspěšného zásahu kovových padacích terčů.  
A jako bonus zkroťte revolver v opravdu divoké ráži .357 Magnum! 

 

 

 Komu je zážitek určen:   

 Zážitek je určen i naprostým laikům, žádné předchozí zkušenosti se střelbou nejsou nutné.  
Program je připraven pro dospělé s běžnou úrovní zdravotního stavu, fyzické kondice, vytrvalosti, obratnosti a manuální zručnosti. Modifikace 
programu např. pro osoby handicapované, mládež apod. jsou možné, je však nutno je konzultovat předem. 
 

 

 Podmínky účasti a omezení:  

 Každý se akce účastní dobrovolně, pod svým jménem a na vlastní nebezpečí, všichni jsou povinni po celou dobu dodržovat bezpečnostní pokyny. 
Ochrana zraku a sluchu povinná pro všechny (pro střelce je k dispozici na střelnici, doprovodu se doporučuje mít vlastní, po dohodě lze zajistit).  
Outdoorové oblečení a obutí i připravenost na určité nepohodlí a případnou nepřízeň počasí nutné. 

 

 

 Program: Zbraně a střelivo:  
 Zahájení a bezpečnostní instruktáž. 

Školení v ovládání zbraní a praktická ukázka střelby (instruktor) 
Pistole 1 a 2, revolver – přesná střelba na klasické papírové terče, akční 
střelba na papírové siluety z různých pozic (vstoje, vkleče, vleže), akční 
střelba na kovové terče "Popper" a „Gong“  
Vyhodnocení a závěr  
 

Zážitek obsahuje střelbu z těchto zbraní: 

Pistole ráže 9 mm Luger (např. Glock, ČZ) – 20 nábojů 
Pistole r. .45 ACP (např. Glock, ČZ, Colt) – 20 nábojů 
Revolver r. .357 Magnum (např. Taurus, Colt, Astra) – 20 nábojů 

 

 Místo: Termín a délka akce:  
 Střelnice SSK Čelákovice, Čelákovice č. p. 115, okr. Praha-východ 

Přírodní částečně krytá střelnice, střílí se celoročně, za každého počasí. 

 

Termín po předchozí dohodě, nejlépe min. 14 předem. 
Celková délka akce – přibližně 2,5 hod 
 

 

 Diváci (doprovod): Výzbroj, výstroj a vybavení střelce:  
 Doprovodu (divákům) je vstup povolen, musí však dodržovat pravidla 

akce. Doprovod nad 4 osoby nutno konzultovat předem.  
 

Veškeré vybavení pro střelce včetně ochrany zraku a sluchu je k 
dispozici na střelnici, zvláštní vybavení není nutné.  
 

 

 Cena: Další informace a objednávky:  
 1 osoba - 3 100,-, 2 os. - 4 595,-, 3 os. - 6 090,-, 4 os. - 7 585,- 

Ceny v Kč, neplátce DPH. 
E-mail  info@rjares.cz, telefon +420 603102925 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


