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Beareka oslavila
narozeniny
Beareka, plným názvem Beareka s. r. o. Praha je mezi střelci a vyznavači střeleckého
sportu pojem. Evidentně se jedná o největšího prodejce zbraní civilní sféry v Praze
a okolí. Jistě, některé obchodní společnosti mají prodejny větší, ale to je dáno tím,
že se neomezují jen na zbraně, příslušenství k nim a střelivo, ale také nabízejí další
zboží: outdoorové oblečení, lovecké a sportovní potřeby…
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eareka se specializuje na zbraně
a střelivo. V tomto ohledu je její
sortiment v Praze a širokém okolí
nepřekonaný a co bych chtěl zdůraznit,
za ceny velmi rozumné. Vedle maloobchodu se Beareka zabývá také velkoobchodem, což z ní dělá obchodní společnost s celorepublikovou působností.
V prodejně Beareky jsem pravidelný
zákazník, ale 16. 11. loňského roku se mi
dostalo cti, že jsem firmu navštívil jako
host při oslavě jejích sedmých narozenin.
Beareka slaví narozeniny 17. listopadu.
Jednatel společnosti Jakub Novotný mi
vysvětlil, že se jedná o symbolické datum,
které odstartovalo události, v důsledku
kterých máme svobodu a můžeme vlastnit zbraně. Ale také k tomuto datu před
sedmi roky Beareka otevřela prodejnu
v Bubenské ulici a předloni 17. listopadu

Tato část prodejny uspokojí zájemce o oldtimery

Unikátní pistole ČZ vz. 28
s drážkou pro násuvnou pažbu

se přestěhovala do nových prostor v ulici
V Holešovičkách. Nové prostory zahrnují
prodejnu, sklady, administrativní zázemí
a expozici malého muzea.
Jednou ze silných stránek Beareky je
nabídka zbraní starší provenience. Už
dřív jsem při návštěvách Beareky cítil,
že její management má zálibu v oldtimerech. Při příležitosti oslavy narozenin
se návštěvníkům otevřela sbírka zbraní,
kterou bez nadsázky můžeme srovnat
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s muzeem. Není permanentně přístupná, ale s vedením společnosti se lze dohodnout na individuální prohlídce. Toho
jsem využil i já a několik dní po oslavě
narozenin jsem si sbírku za doprovodu
Jakuba Novotného v klidu prohlédnul.
K vidění je toho skutečně hodně,
prakticky průřez služebními zbraněmi
od konce 19. století přibližně do 90. let
20. století. Všechny zbraně jsou funkční
a v dobrém technickém stavu. Samostatnou kapitolu představují kulomety.
Ve své době to byly revoluční, hrozivé
zbraně. Pracovníci firmy Beareka mě ujistili, že obdiv si zaslouží i muži, kteří s nimi
zacházeli, protože pouhé přestěhování
těžkého kulometu je těžká dřina. Přemístění kulometu v boji pro jeho obsluhu
znamenalo sáhnout si na dno svých sil.
Na opačném konci spektra zbraní
se nacházejí samonabíjecí pistole, jichž
jsou v muzeu plné vitríny. Pan Novotný
namátkou vybral kolekci prvorepublikových pistolí vz. 24 a ČZ vz. 28. Pistole

