
 

 

Vyhlásenie súťaže v streľbe, 

ktorá sa mala uskutočniť 11. júla 1665 pri biskupskom parku v Prešove 

 

Prešov bol aj v minulosti dejiskom rozličných podujatí a súťaží. V Štátnom archíve 

v Prešove, vo fonde Cech pivovarnícky v Prešove sa nachádza dokument o vyhlásení súťaže 

v streľbe s výstižným titulom FELICITAS, v preklade ŠŤASTIE. Ide o esteticky 

vyhotovený dokument, v ktorom výrazný titul dopĺňa zdobená iniciála ukrývajúca podobizeň 

pripomínajúcu hlaveň strelnej zbrane. Je písaný v nemeckom jazyku, miestami s pozláteným 

atramentom na pergamene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strelecká súťaž sa mala uskutočniť so súhlasom a pod záštitou členov mestskej rady, 

Michala Hackkera, najstaršieho člena, Jána Rotha, Jakuba Steina a Jána Hartmana. Hlavným 

„patrónom“ a organizátorom súťaže bol však známy prešovský lekárnik a vtedajší richtár, Ján 

Weber a jeho manželka Felicita, rodená Stirbitzová. Jej krstné meno sa stalo skutočnou 

predlohou k titulu, resp. nadpisu, ktorý sa na tomto dokumente vyníma a zároveň symbolizuje 

úspech alebo šťastenu, ktorá strelcom pri súťažení nesmela chýbať. 

Ako pri každej správnej súťaži aj tu bola dôležitá motivácia v podobe trofejí pre 

účastníkov. V dokumente sa najviac pozornosti venuje práve ich opisu a špecifikácii. 

Hlavnými trofejami boli zlatá retiazka, ktorú ponúkol Ján Weber a neobvykle pozlátená čaša 

v tvare mladej dámy, ponúknutá jeho manželkou Felicitou ako spomienka na počesť víťaza. 

Aby však okrem výhercu ani ostatní strelci neostali neodmenení, ponúknuté boli aj iné 

predmety ako pozlátený prstienok, či pozlátený veniec. Traja Weberovi synovia mali na 

strelnici asistovať. 



 

 

Podujatie bolo cielené hlavne pre členov miestnych prešovských cechov, pričom 

výhru smeli uchovávať v truhlici víťazného cechu a ľubovoľne používať. V závere 

dokumentu je stanovený dátum a miesto konania súťaže - 11. júl 1665 pri biskupskom parku 

naproti pozemku istej pani Lengfelnerovej, manželky Daniela Lengfelnera. 

 Vďaka pisárovi, ktorý pod hlavný text drobným písmom dopísal jeden odsek, sa 

máme možnosť dozvedieť aj meno víťaza streleckej súťaže. Stal sa ním Martin Stirbitz 

(Stierbitz), brat richtárovej manželky Felicity Stirbitzovej. Býval kostolným organistom, ale 

v čase podujatia pôsobil ako tribún tzv. tretieho stola volenej obce, rozdelenej do štyroch 

skupín podľa stolov. Zásluhou jeho presnej mušky sa mu najlepším výstrelom podarilo získať 

trofeje pre členov pivovarníckeho cechu. Pravdepodobne preto sa tento zaujímavý dokument 

ako spomienka na jeho úspech stal súčasťou archívneho fondu Cechu pivovarníckeho v 

Prešove. 
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