
Vážení střelci, 
  
i pro tento rok se nám podařilo prodloužit spolupráci se společností Sellier&Bellot.  
Smlouva se týká komponentů a brokové munice a to za následující ceny bez DPH (20%): 
   
Střela 9mm FMJ 115 grs           1,584 Kč/ks (ks v balení 600) 
Střela 9mm FMJ 124 grs           1,602 Kč/ks (ks v balení 600) 
Střela 40SW FMJ 180 grs  2,803 Kč/ks (ks v balení 400) 
Střela 45ACP FMJ                3,113 Kč/ks (ks v balení 400) 
Střela 7,62 FMJ                 2,275 Kč/ks (ks v balení 500) 
Střela 7,65 Br                   1,710 Kč/ks (ks v balení 1 200) 
Nábojnice 7,62x39 moz.           5,569 Kč/ks (ks v balení 50) 
Zápalka 4,4 SP                   0,346 Kč/ks (ks v balení 1000) 
Zápalka 5,3 LP                   0,392 Kč/ks (ks v balení 1000) 
  
Practical Sport 12/63,5 32g/3,0mm            4,478 Kč/ks (ks v balení 250) 
Practical Slug 12/63,5 32g          11,466 Kč/ks (ks v balení 250) 
Practical Buckshot 12/63,5 32g – 8,43mm   5,897 Kč/ks (ks v balení 250) 
   
12/70 corona  32g                           4,487 Kč/ks (ks v balení 250) 
12/70 fortuna                                4,787 Kč/ks (ks v balení 250) 
12/70 Buckshot 32g                        6,516 Kč/ks (ks v balení 250) 
12/67,5(70) SpecSlug 32g  12,577 Kč/ks (ks v balení 200) 
12/67,5(70) SportSlug 28g 12,131 Kč/ks (ks v balení 250) 
  
  
Practical Buckshot 12/63,5 32g – 9 
Není zaručena 100% funkčnost ve zbraních s kompenzátorem. 
Jeho funkčnost byla ale prověřena celkem ze 13 zbraní, z toho 7 manuálů, 6 automatů (2x Saiga). 
U všech zbraní s rozptylem do 30cm na 20m.  
 
 
Podmínkou pro plnění  této smlouvy je: 
 
1) S touto municí a komponenty se nesmí dále obchodovat. Je určena výhradně pro členy APSČR (vše je 
dohledatelné) 
 
2) Objednávat bude vždy předseda klubu na níže uvedené e-mailové adrese (jmenný seznam má S&B k 
dispozici). Předem objednané zboží bude vyzvedávat na podnikové prodejně předseda klubu, nebo jeho zástupce 
(na základě plné moci - nutno předem nahlásit). Platba bude vyžadována v hotovosti při odběru. 
  
Vstřícným krokem S&B je i nadále to, že odběr nebude již omezen minimálním odběrovým množstvím, které v  
minulých letech nebylo úplně malé. Jedinou podmínkou bude odběr po kartonech, viz. výše. Na oplátku by 
zástupci S&B uvítali, aby objednávky a odběry klubu byly v „rozumném“ množství a ne po jednom kartonu. 
V rámci plynulosti dodávek a dostatečného množství požadované munice a komponentů skladem, je zapotřebí, 
aby předsedové klubu poslali předběžný požadavek klubu na celý rok, a to na adresu: barton@sellier-bellot.cz 
… jedná se o nezávazný, čistě orientační počet, aby v S&B mohli rozvrhnout plán výroby. Tento požadavek 
zasílejte nejdéle do konce března. 
                
S pozdravem a přáním úspěšné střelecké sezony 2011 
  
Bc. Roman Šedý 
prezident APSČR 
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