František Maxa
Gratulace k životnímu jubileu
13. února 2018 se dožívá jeden z pionýrů
naší sportovní střelby František Maxa 95
let. Sportovní střelba ho provázela a
stále trochu provází až do dnešní doby.
Začínal se sportovní střelbou při vojenské
službě v roce 1946. Začátky v této době
nebyly vůbec jednoduché. Nebyly kvalitní
zbraně, nebylo mnoho střelnic, pravidla,
terče a další podmínky střelby se teprve
hledaly a vytvářely. Představa, že
sportovní střelba je jen předstupněm k vojenskému výcviku, byla tehdy
velmi silně zakořeněná. Založen byl Svaz brannosti, který přešel
později do Svazarmu. František Maxa vytvořil základní československý
rekord v libovolné malorážce, ale jakmile byly zlepšeny podmínky pro
pistolovou střelbu, především dovozem kvalitních zbraní pro
disciplínu libovolná pistole, začal střílet pistolové disciplíny. Jak
bylo tehdy zvykem, pistoláři stříleli všichni všechno. František Maxa
působil od roku 1953 ve střeleckém oddílu ÚDA Praha, pozdější Dukle
Praha. Jeho doménou byla především libovolná pistole, v roce 1952 v
Helsinkách byl v libovolné pistoli patnáctý, v roce 1956 se na OH v
Melbourne umístil na 12. místě. Aktivně se střelbě v Dukle věnoval do
roku 1970, potom pracoval jako trenér a funkcionář střeleckého odboru
na ÚV Svazarmu. Protože je původním povoláním učitel, působil i jako
učitel na Fakultě tělesné výchovy a sportu Karlovy Univerzity.
Ze světových a evropských soutěží má kompletní sbírku medailí,
titul zasloužilý mistr sportu je zcela určitě správným oceněním jeho
sportovní činnosti. Největším úspěchem bylo členství v družstvu ve
velkorážové pistoli v roce 1958 v Moskvě, kde družstvo dosáhlo na
zlatou medaili a světový rekord v této disciplíně (spolu s Kudrnou,
Muchou a Trojanem).
V současné době je členem Sportovně střeleckého klubu Praha 6,
a ještě dnes si najde občas čas přijít na střelnici na klubové akce.
Sportovní střelbě se úspěšně věnovaly i jeho děti a další členové
rodiny. Magickým číslem pro každého střelce kulových disciplín je
sto. Přejeme tedy oslavenci, aby tento výkon dosáhl a třeba i
překonal ve věku, ve zdraví, v životním optimizmu a neopouštěl ho
smysl pro humor. To mu přejí nejen střelci klubu Praha 6, ale všichni
sportovní střelci v této republice.

