
Pokud chcete potěšit své blízké, 

je volba střeleckého zážitku, ten 

vhodný dárek.  

Na základě Vašeho požadavku 

pro Vás připravíme dárkový 

certifikát.  

OBJEDNÁVKY: 
Mob.: +420 603 565 106

Email: j.prochazka@jprecision.cz

W W W . J P R E C I S I O N . C Z  
Mob.: +420 603 565 106

Email: j.prochazka@jprecision.cz

V případě, že Vás problematika 
přesné střelby zaujala můžete se 

zúčastnit některých našich kurzů, 
které pořádáme jak pro širokou 
veřejnost, tak i pro bezpečnostní 

složky v oblasti Military/LE.

Každému zájemci poskytujeme 
individuální přístup a doporučíme 

vhodný typ vzdělávacího programu.

Naším cílem je rozšíření střelecké 
komunity.

S TŘE L E C K É  K U R Z Y

Zážitkový střelecký balíček určený 
pro zájemce o přesnou střelbu. V 
rámci nabízených programů se 

zájemci seznámí s problematikou 
precizní střelby včetně ukázky 

TOP zbraní a speciálního 
vybavení. 

STŘELECKÉ 
AKCE
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V případě, že jste pokročilý střelec, nebo člen 
myslivecké komunity a již vlastníte zbraňový systém, 
je možné v rámci konzultace provést inspekci Vaší 
zbraně, munice a technického vybavení.

Inspekce vývrtu BORESCOPE:                 1 000,- Kč

Změření úsťových rychlostí LABRADAR:  500,- Kč

Celým programem Vás provede Mjr. Ret. Josef 
PROCHÁZKA reference na www.jprecision.cz

S TŘE L E C KÝ  Z ÁŽ I T E K

Zážitkové balíčky jsou určeny jak pro naprosté začátečníky, tak i pro pokročilejší střelce, kteří se chtějí 
v dané problematice orientovat. V rámci prezentace Vám bude provedena ukázka TOP materiálu, který 
používají naši nejúspěšnější střelci a během konzultace Vám objasníme úskalí přesné střelby, Longrange 

a poradíme Vám s výběrem vhodného vybavení. 

SHARP SHOOTER: 8 990,00 KČ  

V tomto střeleckém balíčku Vám bude představen zbraňový 
systém v ráži .308 Win nebo 6.5 Creedmoor používaný pro 
sportovní a dynamickou střelbu PRS. Zahrnuje základní instruktáž, 
konzultaci a 10 ran pod vedením instruktora.

HUNTER: 8  990,00  KČ  

Tento střelecký balíček je sestaven zejména pro lovce a střelce z 
řad myslivecké komunity. V rámci prezentace Vám bude 
představen zbraňový systém v ráži 6.5 Creedmoor používaný pro 
lovecké využití a sportovní loveckou kulovou střelbu LKS. 
Zahrnuje základní instruktáž, konzultaci a 10 ran pod vedením 
instruktora.

MAGNUM 338 LM: 10 990,00 KČ  

V tomto střeleckém balíčku Vám bude představen zbraňový 
systém v ráži .338 LM používaný pro sportovní a Longrange 
MAGNUM střelbu na dlouhé vzdálenosti. Zahrnuje základní 
instruktáž, konzultaci a 10 ran pod vedením instruktora. 

Pozn.: ceny jsou uvedeny bez pronájmu střelnice v případě zájmu o ostatní 
baličky lze modifikovat na základě individuálního požadavku. Lze i bez ZP. 

Kelbly 308Win Správná střelecká pozice 
základ úspěchu

Blaser 6.5CM Měření úsťových rychlostí 
pomocí radaru LABRADAR

Accuracy Intl. 338 LM Termovizní a NVG 
prostředky moderní doby


