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Úvodem

Myšlenka zaznamenat nejdůležitější momenty mého domovského klubu přišla v zimě 
2014 výroční členské schůzi, kdy nám všem vlastně došlo, že se jako střelecká skupina 
scházíme už dvacet let. I když mi ještě nebylo dost let, abych se stala členkou klubu hned 
při jeho založení, stal se součástí mého života již od svých prvopočátků. Cítila jsem jako 
svou povinnost dát dohromady několik řádků a pár fotografií.

Po mnohahodinové práci mi však došlo, že nejde jen o těch několik obrázků, ale že klub 
prošel mnoha změnami a trnitým vývojem, který je třeba zaznamenat co nejlépe.

A tak vznikla první publikace k 20. výročí klubu jako poděkováním všem členům, kteří 
přispěli každý svou trochou k vybudování nádherné střelnice, organizaci závodů a 
budování mezilidských vtahů. Je také poděkováním obci Opařany a všem příznivcům 
střeleckého sportu. Speciální poděkování chci věnovat svému otci Josefu Hořejšímu, který 
byl vždy hybnou silou klubu. Díky jeho nezdolnému entusiasmu a neuvěřitelné energii, 
dokázal nadchnout své okolí nejprve k vybudování střelnice, a pak strhnout k organizaci 
několika velkých mezinárodních závodů vyvrcholených pořádáním Mistrovství Evropy v 
roce 2004.

Od našeho prvního vydání uteklo dalších pět let jako voda. V ruce právě držíte vydání k 
čtvrtstoletí historie našeho klubu. Jsem vděčná, že mohu být jeho součástí a přispět nejen 
svým sportovním úsilím, ale i svou prací k rozvoji sportu, našeho klubu, ale také mé rodné 
obce Opařany.

V této výroční knize jsou použity fotografické materiály z mnoha zdrojů. Za ta léta je 
skutečně velmi těžké zjistit jejich původ, ale všem, kteří pořizovali záznamy a byli ochotni 
mi je poskytnout, tímto velmi děkuji. Tisk zajistila společnost Coptos pod odborným 
vedením Denise Altuny.

Lenka Hořejší

V Opařanech 31. července 2019

3





Střelecký klub Opařany

U příležitosti 25. výročí své existence SK Opařany vydává výroční zprávu, která má za cíl 
zaznamenat milníky z historie klubu a zaměřit se hlavně na obrázkovou dokumentaci 
spíše než na slovní popis. 

V současnosti má klub 31 členů, kterým předsedá Josef Hořejší.
Aktivními členy jsou jmenovitě v abecedním pořadí: Altuna Denis, Beran Michal, De Fant 
Jiří, De Fant Rudolf, Dolejší Jakub, Dolejší Luboš, Hes Slavomír, Hořejší Josef, Hořejší Josef 
ml., Hořejší Lenka, Hořejší Michaela, Hořejší Michal, Hrubý Jan, Hrubý Pavel, Januška 
Miloslav, Jeřábek Josef, Kocmich Tomáš, Kunče Petr, Mrzena Luboš, Novák Jiří, Petráň 
Pavel, Pikeš Jiří, Podlipný Martin, Povrle Jan, Souček Josef, Šindler Petr, Urban Jan, Volek 
Luboš, Zelenka Pavel, Zelenková Petra, Zvěřina David. 
V klubu hostují Chalupová Karolína, Kadaši Robin a Lysoněk David.

Prvních 10 let činnosti SK Opařany bylo ve znamení budování a rozšiřování střelnice 
současně s organizací mezinárodních závodů. Nejdůležitější bylo, že i v dobách 
nejsložitějších držel klub dohromady a každý člen přispěl, jak mohl. Uznání patří úplně 
všem členům, kteří toto budovatelské období vydrželi. Na tomto místě je vhodné 
vyzdvihnout několik členů, kteří byli součástí hlavního motoru v budovatelském období 
před ME 2004. Byli to Rudolf De Fant, který byl vlastně nejmenovaným stavbyvedoucím 
velkého rozšíření střelnice pro ME 2004, Michal Hořejší, který řešil většinu technického 
vybavení střelnice, Luboš Dolejší, který byl vždy významnou oporou předsedy klubu ve 
funkci jednatele klubu a Jan Urban, který byl hospodářem klubu ve velmi pohnutém a 
náročném přípravném období. Specifickou osobností je Luboš Mrzena, který toho nikdy 
na schůzi moc nenamluvil, ale jeho tesařský um se projevil na všech dřevěných stavbách 
střelnice. I Zdeněk Kozojed, který vlastně nikdy nemá čas, vždy zvládnul veškeré 
vodoinstalace. Láďa Brůžek, který byl vždy připraven zorganizovat pomoc se Zemědělským 
družstvem Opařany, přestože nikdy nestřílel. Díky výsadbě stromů Petra Picha se střelnice 
vrací do přirozené přírody a poskytuje více stínu pro závodníky. Omluva a také uznání 
patří i všem zde nejmenovaným a aktivním členům klubu. 

V tomto období obdržel klub významnou finanční pomoc formou půjčky od SBTS (Svaz 
branně technických sportů) na přípravu střelnice v Opařanech. Bez této pomoci by se ME 
2004 nikdy na střelnici v Opařanech nekonalo. O tuto pomoc se zasadil tehdejší předseda 
SBTS a generální sekretář APS ČR (Asociace praktické střelby ČR) pan Dr. Josef Skalník. 
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Zde pomohla také obec Opařany s garancí půjčky. Hlavním garantem pro obě strany (SBTS 
a obec Opařany) ale vždy zůstal Josef Hořejší jako prezident APS ČR, tehdejší předseda 
Střeleckého klubu Opařany. Za zmínku jistě stojí, že SK Opařany dokázal po účetní 
uzávěrce ME 2004 dluh splatit. Po ME 2004 zůstal v obci Opařany sportovní stánek 
evropské úrovně s ohromnou reputací a jméno Opařany je známé střelecké veřejnosti, 
nejen v Evropě, dodnes. 

Záběr a dovednosti klubových střelců jsou obrovské. Od střelců specializujících se na 
přesnost, přes střelce dynamické střelby IPSC, westernové nadšence až po střelce 
brokovnice a vojenské pušky (příznivci vojenské historie). Na střelnici vyrostli světové 
špičky IPSC sestry Lenka a Michaela Hořejší, David Zvěřina, Zdeněk Švehla ml. a evropské 
eso ve westernové střelbě Jiří Novák alias George Roscoe.

Klub začínal organizací mnoha malých klubových závodů a závodů na kovové siluety, při 
nichž členové klubu sbírali cenné zkušenosti a připravoval se na největší závod v 
dosavadní historii České republiky. Díky obrovskému nadšení a energii se střelnice rozšířila 
mezi lety 2000-2004 do takových rozměrů, kdy se stala jednou z největších střelnic IPSC v 
Evropě a v roce 2004 byla připravená na pořádání Mistrovství Evropy v IPSC střelbě. Tímto 
se Opařany nesmazatelně zapsaly na světovou střeleckou mapu a staly se pojmem 
skloňovaným v mnoha pádech. 

V dalších letech střelnice hostovala Mistrovství Evropy 2009 ve střelbě IPSC z brokovnice a 
několikrát westernové Mistrovství Evropy (2003, 2009, 2013, 2017, 2018).

V posledních letech klub částečně zpomalil svou činnost co se týká organizování závodů, 
ale jeho členové se věnují střelbě naplno a pilně se starají o pořádek a udržování střelnice 
v co nejlepším stavu. V roce 2018 se klub zamýšlel také nad využitím prostoru pro kulturní 
akce a poprvé nabídl veřejnosti letní kino, ve kterém pokračuje i v roce 2019.
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Historie klubu

Cesta k dnešní podobě SK Opařany nebyla úplně přímočará. Následující řádky popisují vznik 
a zánik jednotlivých organizací.
 

Časové milníky
Do roku 1989 SVAZARM
1989-1994 AVZO
Ke konci období přestal klub vykazovat činnost. Rozestavěná budova střelnice byla v 
devastovaném stavu a prostor střelnice byl reprezentován pouze nezakrytou stokou, 
neexistovala palebná postavení. Policejní orgány zakázaly činnost střelnice. Přes zubožený 
stav to byl alespoň úřední základ existence jakési střelnice. 

Budování střelnice v opařanské Růžové Dolince se datuje na přelom 70. a 80. let spolu se 
vznikem místní myslivecké střelnice spadající pod organizaci SVAZARM při JZD Opařany. 
Tehdy byla povolena střelnice ve velmi primitivních podmínkách, kdy se doslova střílelo přes 
strouhu do protějšího svahu bez jakýchkoliv ochranných prvků. Po ukončení činnosti 
SVAZARMu po Sametové revoluci v roce 1989 se klub transformoval do klubu AVZO Opařany 
při AVZO TSČ ČR. 
Činnost klubu byla však omezená. Klub zahájil stavbu budovy střelnice, ale zůstala 
nedokončena. Následně zapracoval zub času a vandalové. Nové předpisy pro sportovní 
střelnice potom nutně generovaly zákaz činnosti střelnice. Chátrání a devastace tak 
pokračovala. 
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 Klub AVZO se stavil pasivně k přijímání nových členů. Bylo tedy nutné hledat jiné možnosti 
a tak se Josef Hořejší rozhodl v červenci roku 1994 požádat Obecní úřad Opařany o nákup 
lomu na Karlově pro budoucí střelnici nového klubu, který chtěl založit. Z důvodu 
nejasnosti vlastnictví pozemků byla žádost zamítnuta. To však bylo impulsem pro AVZO, 
aby začali s Josefem Hořejším jednat o dalších krocích. V této době byly navázány velmi 
dobré vztahy s Františkem Kuchtou, tehdejším představitelem AVZO Opařany. Členové 
klubu AVZO pochopili, že hlavním úmyslem bylo znovuobnovení střelnice a její činnosti. 
František Kuchta se tak na jaře 1995 stal prvním správcem zbrojnice nového klubu. Všichni 
členové nového klubu byli uvedeni na novém hromadném zbrojním průkazu. Díky tomu si 
mohli zbraně půjčovat ke sportovnímu účelu. Zbraně byly o několik let, na popud pana 
Kuchty, rozprodány mezi členy klubu formou aukce a zbrojní sklad byl zrušen.

Oživení klubu a vybudování střelnice
10. října 1994 založení Sportovně střeleckého klubu Opařany pod Českým střeleckým 
svazem
Podzim 1994 – začátek budování střelnice v Opařanech

18. července 1995 – vznik klubu IPSC Tábor č. 24 pod Českou asociací 
praktické střelby
20. srpna 1995 – otevření střelnice v Opařanech a první klubový závod

18. ledna 1997 - přešel klub IPSC Tábor i s většinou členů pod hlavičku SK      
Opařany  
15. února 2001 – vznik Střeleckého klubu Opařany jako sdružení občanů. Tento klub je 
nezávislý na národních organizacích a sdružuje sportovní střelce mnoha střeleckých 
disciplín.  
 
Postup budování střelnice a organizace závodů ME
Prvních 7 boxů dokončeno v červenu 2000 (Mezinárodní mistrovství ČR, IPSC pistole, 
CNC 2000)
Dalších 7 boxů připraveno na červen 2001 (Mezinárodní mistrovství ČR, IPSC pistole, CNC 
2001)
24 boxů připraveno na Mistrovství Evropy 2004 (IPSC pistole)
Mistrovství Evropy v IPSC brokovnici 2009
Mistrovství Evropy ve westernové střelbě 2003, 2009, 2013
Otevření 100 metrové střelnice v roce 2013
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10. října 1994 byl tedy založen nový otevřený střelecký klub - Sportovně střelecký klub 
Opařany s 15 členy, který byl registrován pod číslem 680 u Českého střeleckého svazu. 
Předsedou se stal Josef Hořejší, jednatelem Jiří Míka , hospodářem Ladislav Brůžek a 
správcem zbraní František Kuchta. Ještě existující Klub AVZO byl jeho členy následně 
zrušen a majetek zrušeného klubu převeden za souhlasu všech stran na nový klub SSK 
Opařany. 

Na podzim roku 1994 se začala střelnice nově vzniklým klubem obnovovat. Po zastavení 
činnosti střelnice byla díky působení přírodních živlů a vandalů v žalostném stavu. A tak 
když se několik zakládajících členů v čele s Josefem Hořejším rozhodlo její stav zlepšit, aby 
si mohli občas zastřílet, museli si opravdu vyhrnout rukávy a pustit se do práce.

Josef Hořejší v druhé polovině devadesátých let objevil kouzlo IPSC střelby a tak se 
rozhodl oslovit všechny zájemce o praktickou střelbu v širokém okolí Tábora. Nově vzniklý 
klub IPSC Tábor se zapsal pod Českou asociaci praktické střelby 18. července 1995 pod 
číslem 24 s domovinou na střelnici v Čekanicích u Tábora. O dva roky později 18. ledna 
1997 se klub IPSC Tábor transformoval do opařanského klubu. Pod číslem 24 jsou 
opařanští IPSC střelci registrováni v APS ČR dodnes. 

Vzhledem k požadavkům mateřských organizací na umístění zkratek IPSC nebo SSK v 
názvu klubu a s tím související vedení dvojí administrativy, bylo rozhodnuto o založení 
sdružení občanů SK Opařany, který všechny kluby (SSK Opařany a IPSC Opařany) sloučil a v 
dnešní podobě funguje dodnes. Střelecký klub Opařany byl zaregistrován 15. února 2001. 
SK Opařany byl členem 3 organizací: Český střelecký svaz, Asociace praktické střelby a 
Svazu Branně technických sportů.

Po několika málo měsících houževnaté práce členů, kdy opravili budovu střelnice, 
zatrubnili potok před budovou, díky čemuž vznikla rovná plocha s 50 metrovou střelnicí, 
bylo možné 20. srpna 1995 střelnici oficiálně otevřít. Při této příležitosti klub zorganizoval 
první klubovou soutěž s názvem: První prázdninová sportka v Opařanech, které se 
zúčastnilo 55 střelců.

Toto byl první krok v dlouholetém budování střelnice do dnešní podoby. Nikdo ze 
zakládajících členů tehdy netušil, jak se Dolinka za dalších 20 let změní a co společně 
zažijeme.
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Další fáze budování střelnice směřuje k roku 1998, která vyústila vybudováním 7 boxů a 
položila tak základ pro organizování každoročního mezinárodního závodu Czech National 
Championship (CNC - Mistrovství ČR) v červenci roku 2000. Tehdy se ještě závod střílel na 
dvou střelnicích. 7 střeleckých stanovišť v Opařanech a 7 střeleckých stanovišť na 
zapůjčené vojenské střelnici v Dražicích. Organizace tohoto závodu byla logisticky 
extrémně náročná a bylo jasné, že pokud chce klub v organizaci CNC pokračovat i v 
následujícím roce, musí to být na jedné střelnici. Bylo to společné rozhodnutí členů klubu 
a právě proto se také podařilo téměř nemožné. O rok později měla střelnice již dostatek 
boxů na postavení 14 stanovišť a celé MČR se konalo pouze v Opařanech. Členové klubu v 
čele s Rudou a Jirkou De Fantovými pokračovali v budování střelnice neúnavně dál až do 
roku 2004, kdy s podporou obce Opařany byla střelnice připravená na hostování 
Mistrovství Evropy s 24 situacemi. Kovové terčové vybavení bylo vyrobeno s obrovskou 
pomocí společnosti HOKOV pod vedením Michala Hořejšího.

Po mistrovství Evropy v roce 2006 odstoupil z pozice předsedy klubu Josef Hořejší a 
novým předsedou klubu byl zvolen Jiří Pikeš. Klub za jeho působení ustoupil zdánlivě do 
pozadí tím, že přímo neorganizuje velké mezinárodní závody. Hlavní činnost se 
soustřeďuje na údržbu a  provoz velmi rozsáhlé střelnice. Ani tato činnost není 
jednoduchá. Střelnice v Opařanech je přírodní střelnice v údolí a tak je plně vystavena 
vodním živlům. Několikrát byla významně poškozena, nejvíce však při průtrži v červnu 
2013. Polovina střelnice byla paralyzována sesutými valy a zcela splavenou cestou, která 
prochází střelnicí.  Zde se znova projevila síla a soudržnost klubu, který dokázal během 2 
týdnů střelnici opravit tak, aby nedošlo k přerušení provozu. S udržením činnosti střelnice 
dále souvisí i plnění všech stále se zpřísňujících požadavků na technické vybavení střelnic 
z hlediska bezpečnosti provozu v rámci předpisů EU. Jedná se vlastně o nekonečný proces 
předpisů, které je třeba proměnit v technická opatření často i velmi nákladná. Ani v 
posledním období se nezastavil rozvoj střelnice a díky intenzivní trpělivé práci Jirky Pikeše 
a celého výboru se podařilo dokončit a hlavně oficiálně povolit 100m střelnici, kterou 
přivítali zejména sportovní střelci z dlouhých zbraní. Dále se buduje velmi potřebné 
sociální zařízení u budovy střelnice, které je ve fázi hrubé stavby. 
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Po desetileté přestávce se v roce 2016 po volbě nového výboru klubu vrátil na pozici 
předsedy SK Opařany zakládající předseda klubu Josef Hořejší. 

Během roku 2016 byla dokončena stavba sociálního zařízení a provedena rekonstrukce 
elektrické instalace a rozvodů vody v přízemí budovy střelnice.
Dále byla zahájena rekonstrukce budovy 100 m střelnice a palebných postavení.  
Rekonstrukce budovy 100 m střelnice byla do dnešní podoby dokončena v roce 2017. V 
roce 2017 byla postavena nová dřevěná budova 25 m střelnice v boxu č. 2, která 
umožňovala nezávislou sportovní činnost při střelbách na myslivecké střelnici. 

V roce 2018 byl dokončen dřevěný přístřešek v boxu č. 3. Na konci roku 2018 se podařilo 
odkoupit od obce Opařany pozemek na kterém leží budova střelnice. 

Od konce roku 2018 byla rozpoutána občanským sdružením Občané z. s. kampaň proti 
střelnici v Opařanech. Tato kampaň se stala i jedním z volebních témat komunálních voleb 
tohoto sdružení v roce 2018. 

Nové vedení obce vstoupilo velmi razantně s likvidačním cílem proti SK Opařany. Návrh     
z prvního jednání rady obce Opařany byl zrušit nájemní smlouvu SK Opařany. Díky 
umírněnému přístupu zastupitelstva obce byl tento návrh na následujícím jednání tohoto 
orgánu odmítnut. 

Následně byl rozhodnutím vedení obce odmítnut sportovní kalendář mezinárodních 
závodů pro rok 2019 pro všechny sportovní disciplíny. Tímto aktem skončil mezinárodní 
sportovní statut střelnice v Opařanech. Střelecký klub Opařany se rozhodl zachovat s 
nejvyšší prioritou činnost členů střeleckého klubu s tím, že další sportovní střelecké 
aktivity  podřídí aktuálním (významně zpřísněným) hlukovým limitům. 
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Začátek budování střelnice
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Nadšené budování bylo 
zahájeno z kraje jara 1995. 
Bylo třeba střelnici nejprve 
vyklidit a pak se pustit do 

terénních prací.
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Ze střelnice se původně střílelo přes 
potok do protějšího svahu s 

železničními pražci. Celé údolí bylo 
nutné zatrubnit, upravit povrch a 

vybagrovat protilehlý svah, kde vznikl 
první 50 metrový box.
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Jeden z prvních 
střeleckých tréninků. Na 
horní fotce zleva: Josef 
Hořejší, Luboš Mrzena, 

host, Jiří Kupilík, Ladislav 
Brůžek, Zdeněk Kozojed, 
Daniel Tolinger. Na fotce 

níže vpravo Marcela 
Komárková.



První závod na kovové siluetky 1996
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První klubové závody
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Nějak často u nás sbírali 
ceny kluci ze Sportovně 
střeleckého klubu Písek.
Na fotce níže: Antonín 

Kafka a Miroslav Čunát.



Zahájení stavby střelnice 1998
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Tady Ruda ještě netuší, že v 

příštích letech na střelnici 

vystřídá celoroční šatník.

Terénní úpravy a zabudování 
betonových kvádrů do valů.



První IPSC závody

18

Střípky z prvních IPSC 
závodů s velmi hojnou 

účastní. Hlavně na 
společenském večeru s 

pečeným prasetem.
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Společné závody
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Zahájení střelecké sezóny v 22. 2. 1998 v Plzni
Pavel Macourek, Zdeněk Novotný, Miloslav Januška, 

Jan Koblic, Lenka a Josef Hořejší

Klubový závod v Táboře - Čekanicích Mistrovství ČR na berounské střelnici v roce 1998

Podzimní střílení ve Frymburku
Jirka De Fant, Lenka Hořejší a Zdeněk Novotný 

Ruda De Fant, Zd. Novotný, Lenka 
Hořejší, Jirka De Fant, Zd. Novotný 

ml., Míla Januška



Opařanské krupobití
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Kroupy překvapily celé 
Opařany  6. 7. 1999. To 

datum je 
nezapomenutelné nejen 
kvůli samotnému úkazu, 

ale také díky prvnímu 
celorepublikovému 

střeleckému soustředění 
juniorů.

Fotka s bublinkami se pak 
objevila v Opařanech na 
novoročním blahopřání.
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Střelecký kurz s Václavem Vackem
a střelecká příprava
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Zleva: Míla Januška, 
Jan Koblic, Pepa 
Hořejší, Jirka a 
Ruda De Fant, 
Václav Vacek

Václav Vacek byl 
špičkovým střelcem 
reprezentace a jako 
jeden z mála se byl 

ochotný o své 
poznatky podělit.  V 

srpnu 1999 s ním bylo 
uspořádáno školení.

Někdy si situace 
žádá použití hrubé 
síly. Oprava pistole 
Zdeňka Novotného 
ml. 25. srpna 1999.



Czech Euro Open 1999
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Opařanští střelci aktivně pomáhali při organizaci mnoha závodů. Czech Euro Open 
byl ve své době největším mezinárodním závodem. Na fotkách Jirka De Fant, Lenka 

a Pepa Hořejší jako rozhodčí.
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CNC - Mistrovství České republiky 2000
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První CNC se střílelo ještě na dvou střelnicích. Opařanská střelnice měla v tu dobu 
pouze 7 boxů, a tak se druhá část závodu střílela na dražické střelnici. 

Míša Hořejší, Petra De Fantová 
a Mirka Sýkorová se postaraly 

o nádherné kulisy.

Byl položen základ tradici 
mezinárodního závodu CNC, na 

který se každoročně sjíždějí 
střelci z nejen ze střední Evropy.
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Pozávodní veselí s 
táborskými Pouličníky u 

Lužnice.

Vyhodnocení s nádhernými 
skleněnými kalichy z šumavské 

sklárny z Lenory.

Hans Kurz, Lenka H., Ute 
Prumbs, Roland Schwanneke.



Rozšiřování střelnice 2000 - 2003
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Listopad 2000
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Zima 2001
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Květen 2002
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Červen 2002
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Zima 2002
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Povodeň 19. srpna 2002
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Finální podoba střelnice - letecké snímky 2003
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WESTERNOVÉ ZÁVODY
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Původní westernová 
sestava – Jirka Novák a 
Jan Šanda přišli do SK 

Opařany v roce 2000. O 
rok později se k nim 

připojili Miroslav Šenkýř, 
Jiří Bezemek, Jaroslav 

Hejný, Vladislava 
Blažková a Vladimír 

Šimon.

První westernové závody se konaly v 
roce 2001. Fotografie zachycují 

střípky z několika soutěží.
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Jirka Novák alias George Roscoe 
odpovídá na dotazy novinářů.



Czech National Championship
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2001

S každým dalším 
ročníkem CNC 

(Mistrovství ČR) rostla 
popularita závodu a 

sjížděli se na něj střelci 
ze sousedících zemí.

Chuť vítězství! První titul mistryně ČR Lenky Hořejší.

První medaile Davida 
Zvěřiny (první zleva)



45

2003 – Generální zkouška na ME

Slavnostní otevření dokončené 
střelnice se zástupcem obce 
Opařany Petrem Jelínkem.

Ing. Petr Jelínek zastupující 
obec Opařany
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Střílející Michaela Hořejší
a Denis Altuna.

Pepa Hořejší diskutuje s Range 
Masterem Rolandem 

Schwannekem.

Při vyhodnocení MČR nesmí 
chybět státní hymna.
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2006

Zdeněk Novotný ml. a Lenka David Zvěřina, Lenka a Tomáš Forgáč

Střílející Míša a Pepa Hořejší
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2009

Střílející Lenka a Denis  Altuna s Hansem Dahlenburgem, 
seniorskou legendou evropského IPSC, který tady střílel 

ještě ve svých 83 letech.
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Postupem let se ze závodu CNC vykrystalizoval turnaj 3 zbraní (pistole, 
brokovnice a pušky). Na fotografii Jirka Pikeš z CNC brokovnice.

2011



Střelecká soustředění
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Juniorské 
soustředění      
11-13. 8. 2000

3. 7. 2002 
Soustředění po CNC 

2002 s Pavlem 
Jasanským, prvním 
českým držitelem 

titulu mistra světa z 
roku 1999.



Opařanští střelci na závodech IPSC

51

Extraliga v Plzni v 21. března 2001
Zdeněk  Novotný ml., Josef Hořejší, Miloslav Januška,

Tomáš Bém, Zdeněk Novotný  st.,
Jirka De Fant, Petra De Fantová, Lenka Hořejší, Ruda De Fant
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Extraliga v Plzni 21. 3. 2001 - 
Petra De Fantová střílí se zbraní 
CZ postavenou do divizi Open.

Český pohár v Berouně 28. 9. 2001
Hans Dahlenburg a Míša Hořejší. 

Vpravo Ruda De Fant.
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3. - 5. 5. 2002 Mosquito match 
Komárno

1. 4. 2002 Extraliga Boletice

Czech Euro Open 2003 na boletické střelnici u Českého 
Krumlova. Lenka & Míša Hořejší
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Med Cup Francie – Cheval Blanc květen 2002

Česká výprava ve složení: Míša Hořejší, Jirka De Fant, 
Bohuslav Koblasa, Roman Podlešák, Petr Chrvala, Josef 

Hořejší, Jan Koblic a Ruda De Fant.



Květnový klubový závod 2003
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Úvodní briefing a rozdělení pozic.

Jirka Pikeš s Honzou Urbanem. Míša Hořejší s Pepou Součkem 
a dalšími střelci se připravují.

Luboš Mrzena v roli rozhodčího. Pavel Hrubý a Zdeněk Novotný st.



Klubová akce v létě 2003
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Střípky z výročních členských schůzí a porad
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EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2004
MISTROVSTVÍ EVROPY
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Několikaleté přípravy opařanského klubu a dalších spřátelených klubů jako byl klub Rychlá 
Rota Milín, Leiko Plzeň, KVZ Teplice a mnoha dalších vyvrcholil v srpnu ve dnech 23. a 27. 
srpna roku 2004. V České republice se poprvé v historii konala vrcholná soutěž v praktické 
střelbě IPSC – Mistrovství Evropy. Soutěže se zúčastnilo přes 813 střelců z 27 evropských 
zemí a také 12 mimoevropských. Umožnit start takovému rekordnímu počtu střelců bylo 
díky tzv. půldennímu harmonogramu. Nápad na půldenní organizace vzešla právě z 
opařanského klubu a od té doby je používána celosvětově na všech kontinentálních a 
světových mistrovstvích.

Mistrovství se konalo pod hlavičkou Asociace praktické střelby ČR, ale největší pomoc byla 
poskytnuta ze Svazu branně technických sportů. Mistrovství Evropy se konalo pod záštitou 
města Tábora a obce Opařany. Díky pomoci zkušeného týmu paní Lenky Horejskové 
(organizátorka Táborských setkání) se uskutečnil na Žižkově náměstí v Táboře impozantní 
zahajovací ceremoniál, který dodnes snese srovnání pouze se závody mistrovství světa. 
Díky podpoře obce Opařany a tehdejšího pana starosty Petra Diarta     a dále vynikajícímu 
organizačnímu týmu ME byla v Opařanech k dispozici střelnice evropských parametrů, 
kde se odehrálo do té doby největší mistrovství Evropy IPSC.  

Závěrečný ceremoniál se uskutečnil na zámku v Bechyni za podpory starosty města 
Bechyně pana Jaroslava Matějky, což bylo rovněž jedinečným zážitkem pro všechny 
účastníky.

Do organizace se zapojila celá obec Opařany. V průběhu pomáhal místní 13. přístav 
vodních skautů Opařany, fotbalisté a mnoho dalších dětí celé dny neúnavně zalepovat a 
stavět terče a dokreslovat tak nezapomenutelnou atmosféru závodu.

Mistrovství položilo ideální základ pro vybudování služeb ubytování v Opařanech a 
blízkém okolí pro závodníky, kteří si od té doby střelnici v Opařanech rádi navštěvují. Je 
však škoda, že tato příležitost nebyla přímo v Opařanech zcela využita.

Čeští reprezentanti získali celkem čtyři individuální tituly Mistr Evropy, čtyři tituly v 
družstvech a dalších osm medailových umístění v jednotlivých divizích a kategoriích. Ze 
dvanácti získaných medailí bylo osm zlatých; čtyři vystříleli jednotlivci a čtyři družstva. 
Česká republika tak potvrdila postavení evropské velmoci v IPSC střelecké disciplíně. Do 
sbírky SK Opařany přibyly dvě bronzové medaile – jedna od Míši Hořejší, která obsadila 3. 
místo v divizi Standard kategorie Lady a druhé z týmového hodnocení od Lenky Hořejší v 
divizi Open kategorie Lady. 



63

Zahajovací ceremoniál

Slavnostní zahájení za přítomnosti zástupců 
města Tábora, obce Opařany a IPSC 

federace.
Ředitel závodu a zároveň prezident Asociace 

praktické střelby ČR Josef Hořejší.
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Jirka De Fant – Národní rozhodčí
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Střelnice, když se nastrojí

Stan pro sponzory 
závodu

Tradiční česká 
kuchyně všem 

chutnala. Jediným 
platidlem byla 
měna „Žižka“.
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Závod

Ruda De Fant

Míša & Lenka
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Shoot-Off – Závěrečná exhibice

Neuvěřitelná podívaná z obrovské tribuny

Neúnavní pomocníci z řad opařanského Junáku, fotbalistů a dalších spolků.
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Závěrečné vyhodnocení na zámku v Bechyni

Poděkování 
organizačnímu týmu:
Roland Schwanneke

Martyn Spence
Jiří Marek

Lenka & Míša Hořejší
Josef Skalník
Roman Šedý,

Rudolf De Fant
Petr Diart

Josef a Ruda … komentáře netřeba …
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Díky táto!
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Přes vypětí spojené s organizací závodu, Míša získala 
bronzovou medaili.
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Tisk
V souvislosti s organizací ME v Opařanech vyšlo 43 článků.



Život po ME
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26. března 2005 Moravský pohár v Prostějově

23. dubna 2005 Superliga v Berouně – ostravští střelci, Pepa 
Hořejší s Josefem Skalníkem a Františkem Humpolcem.
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Závod „3 GUN“ v srpnu 2005 v Boleticích
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COP Turnaj 22. července 2006 brokovnice

Pepa Hořejší a Jirka Pikeš
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IPSC závody
Superliga v Opařanech 19. května 2007

Zdeněk Švehla ml. s 
kořeny v Křídě byl spolu 
se svým otcem hostujícím 
členem SK Opařany v 
letech 2004-2007. V roce 
2005 získal na MS v 
Ekvádoru bronzovou a v 
roce 2007 na ME ve 
Francii zlatou medaili  v 
divizi Standard kategorii 
juniorů.
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Superliga ve Znojmě 25. dubna 2009
David Zvěřina, Míša a Lenka Hořejší
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Superliga v Žalanech léto 2010 - Zdeněk Švehla ml., Míša Hořejší a Jirka De Fant



Klubové závody a tréninky
aneb střílí se za každého počasí
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.

Leiko Cup 3. dubna 2005
David Zvěřina, Lenka Hořejší

Leiko Cup 19. března 2006
Míša Hořejší a David Zvěřina



Wopařanský siluetky
7. srpna 2005 
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Pozávodní odpočinek

1. Jirka Novák
 2. Honza Urban

3. Petr Pich

1. Míla Januška
 2. Jirka De Fant

3. Tomáš Kocmich
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Míra Šenkýř, Luboš 
Mrzena a Jirka Novák 

se připravují na 
zaslouženou odměnu.

Pepa Souček

Michal Hořejší se stará 
o proviant.



Pocukrovaný klubový závod
23. března 2008
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ARMAGEDON
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Petr Kališ z KVZ 
Týn nad Vltavou 
 a Jirka De Fant v 

rolích 
rozhodčích.
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Brigádnická četa ve složení Luboš 
Dolejší, Míla Januška, Jirka Pikeš a 

Zdeněk Švehla ml. Odstraňuje 
následky několikadenních dešťů.

Brigáda
18. července 2009



a následný společný trénink
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19. července 2009
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Zamykání střelnice
14. listopadu 2009

87

Jde se na to!
Westernoví střelci Míra 

Šenkýř a Jirka Novák

Josef Jeřábek u pily

Jirka De Fant strážcem 
ohně

Pavel Hrubý
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Petra Pich není sice s 
pistolí v ruce často vidět, 

ale vždy je připraven přidat 
ruku k dílu. Díky němu jsou 

valy na střelnici osázeny 
dřevinami.

I když David Zvěřina střílením 
žije ve dne v noci, kamarády 

nenechá ve štychu.

Michal Beran – správce 
webových stránek klubu.

Vyrostlí junioři – Jakub Dolejší 
a Jirka De Fant.



Novoroční střílení 2011
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Nezbytná příprava a instruktáž.

Jirka Pikeš střílí pod dohledem 
Jirky Nováka a Míly Janušky.

Michal Beran v plném 
soustředění.
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Posezení v klubovně

Střílející Luboš Mrzena a Jirka De Fant

Vpravo Luboš Dolejší se synem 
Jakubem a Míra Šenkýř

Radost z dobře zahájené sezóny



Klubový závod 6. srpna 2011
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Klubový závod byl organizován 
spolu se spřáteleným klubem  

KVZ Týn nad Vltavou.

Závodník Petr Kališ, rozhodčí 
Jirka De Fant
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Klub se pravidelně podílí na organizaci dětských dní spolu s dalšími 
opařanskými spolky. Následuje výběr z několika ročníků.

Dětské dny

Josef Hořejší se 4letým Pepínem a Michal 
Hořejší s 5letým Míšou.

2005

Jirka Pikeš s 
tlupou dětí a 

rodičů.
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2008

Luboš Mrzena 
na situaci se 
vzduchovkou

Míša Hořejší s 
Davidem 
Zvěřinou 

vysvětlují střelbu 
z airsoft pistole.



94

Míla Januška nechybí 
na žádném dětském dni

Vyhlašování výsledků v 
myslivecké klubovně
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Luboš Mrzena 
vysvětluje, jak se 

správně míří na terč

2010



Junioři
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V letech 2006-2007 se pod vedením Davida Zvěřiny a Míši Hořejší vytvořila skupina 
juniorských střelců čítající 25 členů. Scházeli  se v opařanské tělocvičně a trénovali 
střelbu ze vzduchové pušky a později také z airsoftových zbraní dle pravidel IPSC.

Bohužel z důvodů studijních povinností 
trenérů a nenalezení náhrady z řad 
rodičů se skupina rozpadla.
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Airsoftová soutěž dle pravidel 
IPSC v Milíně 17. března 2007

Štefan Troják dává pokyny svým svěřencům

Závod organizovala Rychlá Rota Milín pod 
vedením Jirky Blažka a jeho týmu.
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První tréninky Pepy Hořejšího s vzduchovou puškou v září 2011, kdy mu bylo 10 let …

… a s airsoftovými puškami po 8 letech s kamarádem Honzou Vilhelmem.

Airsoft
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Airsoft je výborná průprava pro pochopení základního principu správné střelby:
mířidla – muška – terč … v jedné linii,

ale především také pro to, aby se střelec naučil se zbraní bezpečně zacházet.

Denis Altuna instruuje Honzu Vilhelma, jak správně držet zbraň.



Westernové závody
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25. května 2010

Do současnosti se westernové střelbě věnuje Jirka Novák a Míra Šenkýř. Z 
Jirky se  stala středoevropské špička v kategorii senior. Oba střelce je možné 

vidět na závodech nejen v Česku, ale také v Německu a Rakousku.

Jirka Novák alias George 
Roscoe je několikanásobným 
mistrem Rakouska. V Česku 
rovněž stojí na medailových 

pozicích.

Míra Šenkýř alias Fernet Jack 
je povahou rozvážný střelec.
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Závod 14. července 2010



Westernové mistrovství Evropy
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Evropští westernoví střelci pořádají mistrovství Evropy každý rok pod 
názvem „Days of Truth“. Střelnice Opařany hostovala již několik 

ročníků – 2003, 2009, 2013, 2017 a 2018.
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Westernové závody
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Czech & Slovak Marshals Opařany 2016
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XV. Mistrovství ČR "HELL IN OPAŘANY 2017"
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DAYS of TRUTH 2017 & 2018
Westernové Mistrovství Evropy

Mezinárodní závody s mnoholetou tradicí na opařanské střelnici.
V roce 2019 se bohužel již žádný nekonal.
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EUROPEAN SHOTGUN CHAMPIONSHIP 2009
Mistrovství Evropy ze střelby z brokovnice
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Mistrovství Evropy ve střelbě z brokovnice dle pravidel IPSC bylo druhým kontinentálním 
mistrovstvím, které se v České republice konalo. 

Jeho organizaci měl pod patronací klub Leiko Plzeň a klub Corrado Ostrava. Mistrovství se 
konalo pod záštitou města Písek. 

Organizátoři si pro 287 závodníků  připravili 22 krásný situací, které byly stříleny po dobu 
4 dnů. Soutěže se zúčastnili závodníci  celkem z 25 zemí světa, nejen z Evropy, ale i z 
dalekých zemí jako je Thajsko nebo Jihoafrická Republika. 

Z českých střelců nejvíce zazářil Václav Vinduška, který získal zlatou medaili v divizi Open. 
Zároveň spolu se Petrem Duchoněm a Jiřím Jedličkou vybojovali první místo v týmovém 
hodnocení. 
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Naše střelnice opět krásně 
vystrojená



112

Leiko tým Romana 
Šedého

Střelci z Nizozemí 
dostávají briefing 
od mezinárodního 

rozhodčího.

Národní tým z 
Thajska
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Závěrečné shoot-off (exhibice) na střelnici v Provazcích u Písku.

Zlatý český tým, stříbrní Italové a bronzoví střelci ze Slovenska.



Mezinárodní úspěchy klubových střelců IPSC
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MS 2002 Jihoafrická republika

Účast Josefa, Lenky a Míši Hořejší a Jirky De Fanta

Míša přivezla v divizi Standard 
kategorii Lady BRONZ.
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MS 2005  Ekvádor

Střelecký klan Hořejších – Míša, Josef, Lenka

a kluci od Hořejších – Denis Altuna a David Zvěřina

Míša přivezla podruhé bronzovou medaili (Standard Lady) a David týmové zlato 
v divizi Production. Lenka byla se svou formulí jedna poprvé v TOP 8 Open Lady.
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ME 2007  Francie
SK Opařany: Denis Altuna, Jirka De Fant, Lenka a Míša Hořejší (2 stříbra), 

David Zvěřina (týmový bronz).



117

Mistrovství Evropy 2010  Srbsko
První kontinentální mistrovství, na které odjeli pouze Lenka Hořejší s 

Denisem Altunou. Závod se skládal z 24 situací a Lenka si hned na čtvrté 
natrhla meniskus. Přesto naplno bojovala až do poslední rány a domů 

dovezla bronz v kategorii Open Lady a zrovna tak i v týmech.

Pistole v divizi Open (kolimátor, kompenzátor, dlouhé zásobníky) od 
španělské zbrojovky SPS, sportovní model Colt 1911.
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Mistrovství světa 2011  Řecko - Rhodos

Reprezentace SK Opařany zastoupena Lenkou Hořejší a Denisem Altunou.
Lenka absolvovala první závod s novou pistolí od americké zbrojovky STI 

Int. Match Master, sportovní model Coltu 1911, a stala se 7. místem 
evropskou ženskou jedničkou. V týmu s kolegyněmi z české reprezentace 

(Kateřinou Šustrovou a Martinou Šerou) získaly bronz. 
Do tohoto mistrovství v IPSC kralovaly hlavně závodníci ze zemí jako USA, 
Filipíny a Austrálie. Avšak na tomto závodě se poprvé na stupně nejvyšší 

probojovali i závodníci z Evropy.
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Mistrovství Asie a Austrálie 2013  Thajsko
Far East Championship

Denis Altuna získal 11. místo v divizi Single Stack a Lenka Hořejší 2. místo v 
divizi Open Lady.
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Mistrovství světa 2014 USA - Florida

Mistrovství světa na Floridě bylo zlomovým momentem v Lenčiných výsledcích. 
Ještě ráno před posledním dnem závodu byla na 9. místě. Díky podpoře rodiny, 

českého ženského týmu a maximálnímu soustředění se v konkurenci amerických, 
australských a filipínských střelkyň umístila na 4. místě. Obvykle toto místo bývá 
spojováno se zklamáním, ale v tomto případě to bylo krásné překvapení. Korunu 
tomu ještě nasadila stříbrná medaile v týmech žen, kdy spolu s Lenkou, Kateřina 

Šustrová a Martina Šerou, české střelkyně skončily za nejlepším americkým 
výběrem (a to o pouhých 11 bodů).
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Mistrovství Evropy 2016 Maďarsko

Mistrovství Evropy v Maďarsku se zapsalo do historie hlavně naprostou 
nepřipraveností maďarských organizátorů na chladnější říjnové počasí. Některé 

situace se kvůli všudypřítomnému blátu a vodě musely dokončovat až za šera. Aby 
závod ubíhal pomáhal každý s lepením a stavěním terčů a soudržnost mezi střelci byla 

naprosto nezbytná.

V IPSC se říká, že závod končí poslední ranou a tak se také stalo. Až po dostřílení 
poslední situace se zdálo být jasné, že sen se snad konečně stane skutečností. Léta 

tréninků, podpory rodiny, ladění vybavení, práce na sobě konečně přinesly své ovoce a 
Lenka do Opařan přivezla metu nejvyšší – titul Mistryně Evropy 2016-2018.
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Mistrovství světa 2017 Francie

Každé kontinentální a světové mistrovství se koná jednou za tři roky. V roce 
2017 se konalo ve Francii na zbrusu nově vybudované střelnici obrovských 

rozměrů. Z našeho klubu se opět zúčastnila Lenka Hořejší s Denisem 
Altunou, který mimo jiné zajišťoval veškeré dekorace střeleckých situací. 

České střelkyně nastoupily opět ve stejném složení jako již po řadu let – 
Lenka, Kateřina Šustrová a Martina Šerá – a opět do tzv. super squadu 

spolu s americkým, australským a francouzským týmem. Pro vyhodnocení 
týmu je nutný výsledek alespoň 3 závodníků, a tak po diskvalifikaci Martiny 

třetí den závodu zbyly v týmu pouze dvě závodnice a tým nemohl být 
vyhodnocen.  V jednotlivcích ani tady celkový výsledek Lenky nebyl špatný 

s umístěním v kategorii žen divize Open na 7. místě. 
Denis Altuna reprezentoval Francii a spolu s dalšími francouzskými střelci v 

družstvu divize Classic kategorie senior získali stříbrnou medaili.
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Mistrovství Evropy 2019 Srbsko

Mistrovství Evropy v Srbsku se konalo na střelnici v blízkosti Bělehradu, kam se 
kontinentální mistrovství vrátilo po 9 letech a opět s perfektní organizací.

Závod byl pro Českou republiku skutečně velkým úspěchem. Přestože oproti jiným 
zemím měla ČR poměrně malou delegaci (28 závodníků), český tým patřil k nejlépe 
umístěným zemím a domů přivezl v individuálním hodnocení 4 zlaté, 2 stříbrné a 2 

bronzové medaile.

SK Opařany vyslalo tři střelce. Dva za Českou republiku a jednoho za Francii. Několika 
měsíční příprava přinesla své ovoce a všichni střelci dosáhli výborných výsledků.

David Zvěřina se v divizi Classic v 
celkovém hodnocení dostal do top 

desítky a s umístěním na 5. místě se 
po desetileté leté pauze opět vyšvihl 

do evropské špičky. 

Stal se také vítězem závěrečného 
exhibičního závodu - Shoot-off.
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Lenka přivezla stříbro v individuálním hodnocení kategorie Lady divize Open a 
zlato v týmovém umístění spolu s Martinou Šerou a Kateřinou Šustrovou.

Denis Altuna – reprezentant Francie - získal spolu s týmem v kategorii senior 
divize Classic stříbrnou medaili.



Vojenská puška
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V klubu je mnoho fanoušků vojenské válečné techniky. Jedním z průkopníků 
je Luboš Mrzena, mezi další nadšence patří Ruda s Jirkou De Fantovi a v 

posledních letech Jirka Pikeš, David Zvěřina a Pepové Hořejší.
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Ruda s Jirkou De Fantovi se svou renovovanou Dodge.
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GARAND CUP v Opařanech
6. dubna 2013

1. Jirka Pikeš
2. Luboš Dolejší
3. Jan Tobiášek
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Vojenská puška Lišov
15. února 2014



Kultivace budovy střelnice
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V dubnu roku 2012 byla započata stavba sociálního zázemí střelnice z 
boční části budovy. Do prvních terénních prací se pustil Luboš Mrzena 
spolu s Lubošem Dolejším a Jirkou Pikešem. Při nejbližší příležitosti se k 
nim připojili další členové na společné brigádě.
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Luboš Dolejší, Pavel Hrubý a Jirka Kupilík

Petr Pich a Míla Januška

Jirka Novák se střelničním off-roadem
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Stavba obvodových 
stěn

Luboš Dolejší s Jirkou 
Pikešem
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Zastřešování

Luboš Dolejší s Mírou 
Šenkýřem
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Jirka Kupilík s Lubošem Dolejším připravují palebné pozice

Jirka Pikeš trénuje střelbu z vojenské historické pušky.

Schválení 100 metrové střelnice stálo Jirku Pikeše hodně energii, ale díky jeho 
nezdolnému úsilí je střelnice v provozu. 

100 metrová střelnice



Povodeň 4. června 2013
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Červnové přívalové deště 
způsobily na střelnici obrovské 
škody. Každý člen, který mohl 

přiložil ruku k dílu při 
odstraňování následků. Pomohli 

i kluci z klubu Leiko Plzeň.
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Dokončení 100 metrové střelnice
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Úpravy 100 metrové střelnice vyžadovaly zapojení mnoha členů klubu. 
5. června 2016

Pepa Hořejší ml., Petr Kunče a Josef Hořejší 



30. dubna 2017
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Na fotografiích Zdeněk Novotný, Honza Hrubý, Petr 
Kunče, David Zvěřina a Pepa Hořejší ml.



Přístřešky pro tlumení hluku a sportovní 
trávníky pro větší pohodlí
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Příprava střeleckého materiálu
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19. června 2017



Stěhování letitých partnerů SK Opařany
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27. dubna 2019 byly ze střelnice odvezeny poslední zbytky střeleckých materiálů 
našich dlouholetých partnerů – Asociace Westernové Střelby (AWS) a klubu Leiko 

zastupujícího českou IPSC organizaci.
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Dalším krokem ke snížení hluku bylo zajištění akustické úpravy povrchu střeleckých 
stanovišť vyvrtáním stovek otvorů, které pomáhají pohlcovat hluk. Na fotografii 
Honza Hrubý s Pepou Hořejším ml., ale na vrtání se nadřel také Pavel Hrubý,        

Petr Šindler, Pepa Souček, Jirka Pikeš, Tomáš Kocmich a Pepa Hořejší st.
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David Zvěřina, Pepa Hořejší, Míla Januška, Josef Jeřábek, Josef Hořejší, Robin 
Kadaši, Petr Kunče, Slávek Hes, Jan Povrle, Ruda De Fant, Pavel Hrubý, Honza Hrubý, 

Míša a Lenka za objektivem. 

Každý podzim je po sezóně nutné střelnici připravit k zimnímu režimu. A pak z jara 
je nutné vyhnat všechny pavouky a střelnici vyčistit.
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Opařanský klubový závod
15. července 2016
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Zářijový klubový závod
3. září 2016
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Pointe du Hoc
4. června 2017

Bitva o Pointe du Hoc bylo střetnutí amerických Rangerů s německými obránci 
během bitvy o Normandii 6. června 1944.

Naším klubovým závodem jsme tímto chtěli dát holt vojákům, kteří tam padli 
za naši svobodu.
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Eggenberg Cup
7. dubna 2018

Jeden z prvních IPSC závodů pro Pavla Petráně, Petra Kunče a Pepu Hořejšího 
ml. Po mnoha letech se zúčastnila také Míša Hořejší, která vyměnila na několik 

let střílení za medicínu. Zároveň to byl velký návrat Davida Zvěřiny do IPSC.
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Eggenberg Cup
11. května 2019

Další ze malý klubový závod pro naše začínající střelce.

Karolína Chalupová a Petr Kunče
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Pavel Petráň
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Jan Hrubý s revolverem
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Předávání zkušeností
Denis Altuna s Lenkou Hořejší se rozhodli, že by bylo dobré nabyté zkušenosti předat dál, a 

tak uspořádali 26. dubna 2014 kurz střelecké disciplíny IPSC.
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Jakub Vysocký, Honza  Přinosil, Patrik Pilský, Václav Vystyd, 
Michal Beran, Honza Urban, Jan Krůta

Radek Růžička, Lenka a Denis, Jarda Boček 
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Pro nové členy resp. čekatele jsme od roku 2019 zavedli jakési průvodce z řad stávajících 
členů, kteří nováčkům v rámci možností pomáhají a schází se na střelnici.

Kája Chalupová to s Lenkou nemá jednoduché, ale snaží se jak jen to jde a už 
teď jsou vidět velké pokroky.



20 let klubu
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6. září 2014
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Nezapomenutelné oslavy 20. 
let existence klubu proběhly 

20. září 2014. Lence s Denisem 
se podařilo shromáždit 

fotografie a materiály, které na 
památku zpracovali do první 

výroční knížky.



Spolkové dny v Opařanech
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2014

Míša vysvětluje střelbu z airsoftového 
Glocka.

Střelba z praku je poněkud jiný kalibr, 
ale i s tím se návštěvníci dokázali 

poprat.

Iveta Schmidtová, 
Lenka Hořejší, Míla 

Januška, David 
Zvěřina, Míša a Pepa 

Hořejší
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2015

Děti si mohly tentokrát 
vyzkoušet vystřelit i z 

vojenské vzduchové pušky.

….

Jeden si nesmí zapomenout 
hrát!
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2016



Zahájení oslav 25 let klubu
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Členové klubu se každoročně schází na výroční členské schůzi. V roce 2019 byla však tak 
trochu speciální. 25. ledna totiž odstartovala rok výročí 25 let existence klubu.
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Poprvé v létě 2018 SK Opařany nabídl občanům z Opařan a okolí letní kino. Počasí přálo a 
ohlasy byly velmi pozitivní a tak klub v promítání pokračuje i v roce 2019.

Kultura na střelnici



Příprava letního kina

162

Abychom mohli začít promítat, museli jsme připravit bytelnou konstrukci na promítací 
plátno. Na fotografiích je zachycena už příprava prostoru a plátna těsně před představením, 

ale na kompletním technickém zajištění se podíleli Ruda s Jirkou De Fantovými, Tomáš 
Kocmich, Petr šindler, Pepa a malý Pepa Hořejší a Honza Urban se synem.
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Závěrečné poděkování
Střelecký klub Opařany vyjadřuje poděkování obci Opařany, bývalému starostovi panu Petru 
Diartovi, za kterého se střelnice budovala a bývalé starostce paní Blance Řezáčové za  
vstřícný přístup k provozu střelnice. Po celou dobu činnosti klubu jsme se vždy snažili co 
nejlépe reprezentovat naši obec, naši střelnici a náš klub. Sportovní střelnice v Opařanech 
byla od začátku tisíciletí dějištěm Mistrovství Evropy a dalších mezinárodních závodů v 
několika sportovně střeleckých disciplínách. V roce 2004 se poprvé uplatnil půldenní režim 
organizace, který byl převzat světovou IPSC střeleckou asociací. Činnost střeleckého klubu 
zapsala obec Opařany do paměti tisíců střelců po celém světě.

V tuto chvíli je zatím těžké vyslovit stejné poděkování současnému vedení obce, které bylo 
zvoleno na konci roku 2018. Nástup nové rady obce byl však velmi razantní a již na prvním 
jednání byl přednesen návrh na zrušení nájemní smlouvy pro Střelecký klub Opařany. Zde je 
na místě poděkovat zastupitelstvu obce Opařany, které tento návrh rady obce odmítlo. 
Velmi nás mrzí přetrvávající fóbie některých členů vedení obce ve vztahu k našemu klubu. 

Pro rok 2019 jsme připravili významně redukovaný kalendář sportovních akcí. Tento 
redukovaný kalendář byl projednáván na neveřejném jednání zastupitelstva, kde jsme byli 
postaveni před ultimativní požadavek redukovat sportovní činnost klubu samotného s 
povolení tréninků pouze na 2 dny v týdnu výměnou za povolení kalendáře s mezinárodními 
závody. Tento požadavek byl paní starostkou prezentován jako požadavek celého 
zastupitelstva obce. Rozhodnutí celého klubu bylo jednomyslné. Chceme zachovat naši 
klubovou sportovní činnost a na ultimativní požadavek jsme nepřistoupili. 

Tím skončil v roce 2019 ke 25. výročí SK Opařany evropský formát střelnice v Opařanech.     
  

Střelecký klub přizpůsobil všechny akce na střelnici aktuálním hlukovým limitům a nadále 
pracuje na snížení hluku stavebními úpravami střeleckých boxů. Významná část střelnice 
byla zcela vyřazena z provozu a odstěhovali se naši největší partneři, se kterými jsme 
mezinárodní závody pořádali - Asociace Westernové Střelby (AWS) a klub Leiko zastupující 
IPSC organizaci v ČR.
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Střelecký klub ale přes tento razantní a stále těžce pochopitelný zásah nezatrpknul ve 
vztahu k občanům obce. 

V roce 2018 o prázdninách jsme zahájili na střelnici kulturní činnost pro občany obce formou 
pořádání letního kina, kde náklady plně hradil SK Opařany. 

V letošním roce tuto činnost významně rozšiřujeme. Dvě promítání premiérových filmů roku 
2019 již proběhly a třetí se připravuje. Navíc připravujeme před koncem prázdnin koncertní 
vystoupení vážné hudby transformované do moderní podoby. Akustika venkovního a 
částečně uzavřeného prostoru střelnice se ukázala jako vynikající a spolu se zapůjčeným 
špičkovým ozvučením slibuje nebývalý umělecký zážitek. V roce 2019 je ve finančních silách 
SK Opařany hradit stále významnou část nákladů kulturních akcí také s pomocí sponzora 
společnosti TRH Servis z Olší. Část nákladů je však nutné pokrýt formou velmi omezeného 
vstupného na nejnákladnější akce.

Těší nás zájem občanů obce a do budoucna hledíme s optimizmem. Již nyní pracujeme na 
kalendáři roku 2020 s cílem zúročit zkušenosti z let 2018-2019 vyhlášením Kulturního léta 
2020 na střelnici v Opařanech. 

Střelecký klub nebude rezignovat na sportovní střeleckou činnost. Budeme nadále fungovat 
v mezích hlukových limitů. Dále jsme se rozhodli podporovat pomalu rostoucí zájmovou 
skupinu mladých nadšenců branných střeleckých sportů s airsoftovými zbraněmi. Právě jim 
chceme organizačně pomoci a vyhradit část střelnice, kde jsme omezili střeleckou činnost.

Do budoucna se nechceme uzavírat spolupráci s vedením obce Opařany. To nakonec 
vyjadřujeme i naší aktivní účastí a materiální pomocí při konání všech spolkových dnů 
včetně toho letošního. Z našeho pohledu jsme od roku 2018  udělali při pořádání akcí na 
střelnici několik vstřícných kroků k občanům obce Opařany a okolním obcím. 
Čas ukáže…
       

Členové Střeleckého klubu
V Opařanech 4. 8. 2019 





 

 

 

skoparany.cz 


	Snímek 1
	Snímek 2
	Úvodem
	Snímek 4
	Střelecký klub Opařany
	Snímek 6
	Historie klubu
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Začátek budování střelnice
	Snímek 13
	Snímek 14
	První závod na kovové siluetky 1996
	První klubové závody
	Zahájení stavby střelnice 1998
	První IPSC závody
	Snímek 19
	Společné závody
	Opařanské krupobití
	Snímek 22
	Střelecký kurz s Václavem Vackem a střelecká příprava
	Czech Euro Open 1999
	Snímek 25
	CNC - Mistrovství České republiky 2000
	Snímek 27
	Rozšiřování střelnice 2000 - 2003
	Snímek 29
	Snímek 30
	Snímek 31
	Snímek 32
	Snímek 33
	Snímek 34
	Snímek 35
	Snímek 36
	Snímek 37
	Snímek 38
	Snímek 39
	Snímek 40
	WESTERNOVÉ ZÁVODY
	Snímek 42
	Snímek 43
	Czech National Championship
	Snímek 45
	Snímek 46
	Snímek 47
	Snímek 48
	Snímek 49
	Střelecká soustředění
	Opařanští střelci na závodech IPSC
	Snímek 52
	Snímek 53
	Snímek 54
	Květnový klubový závod 2003
	Klubová akce v létě 2003
	Snímek 57
	Střípky z výročních členských schůzí a porad
	Snímek 59
	EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2004 MISTROVSTVÍ EVROPY
	Snímek 61
	Snímek 62
	Snímek 63
	Snímek 64
	Snímek 65
	Snímek 66
	Snímek 67
	Snímek 68
	Snímek 69
	Snímek 70
	Snímek 71
	Snímek 72
	Život po ME
	Snímek 74
	Snímek 75
	Snímek 76
	Snímek 77
	Snímek 78
	Klubové závody a tréninky aneb střílí se za každého počasí
	Wopařanský siluetky 7. srpna 2005
	Snímek 81
	Pocukrovaný klubový závod 23. března 2008
	Snímek 83
	Snímek 84
	a následný společný trénink
	Snímek 86
	Zamykání střelnice 14. listopadu 2009
	Snímek 88
	Novoroční střílení 2011
	Snímek 90
	Klubový závod 6. srpna 2011
	Dětské dny
	Snímek 93
	Snímek 94
	Snímek 95
	Junioři
	Snímek 97
	Airsoft
	Snímek 99
	Westernové závody
	Snímek 101
	Snímek 102
	Westernové mistrovství Evropy
	Snímek 104
	Westernové závody
	Snímek 106
	Westernové Mistrovství Evropy
	Snímek 108
	Snímek 109
	Snímek 110
	Snímek 111
	Snímek 112
	Snímek 113
	Mezinárodní úspěchy klubových střelců IPSC
	Snímek 115
	Snímek 116
	Snímek 117
	Snímek 118
	Snímek 119
	Snímek 120
	Snímek 121
	Snímek 122
	Snímek 123
	Snímek 124
	Vojenská puška
	Snímek 126
	Snímek 127
	Snímek 128
	Kultivace budovy střelnice
	Snímek 130
	Snímek 131
	Snímek 132
	100 metrová střelnice
	Povodeň 4. června 2013
	Snímek 135
	Dokončení 100 metrové střelnice
	30. dubna 2017
	Snímek 138
	Příprava střeleckého materiálu
	Stěhování letitých partnerů SK Opařany
	Snímek 141
	Snímek 142
	Snímek 143
	Snímek 144
	Snímek 145
	Snímek 146
	Snímek 147
	Snímek 148
	Snímek 149
	Snímek 150
	Předávání zkušeností
	Snímek 152
	Snímek 153
	20 let klubu
	Snímek 155
	Snímek 156
	Spolkové dny v Opařanech
	Snímek 158
	Snímek 159
	Zahájení oslav 25 let klubu
	Kultura na střelnici
	Příprava letního kina
	Snímek 163
	Snímek 164
	Snímek 165
	Snímek 166
	Snímek 167

