
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Přátelé (vidíte, jak hezky už vás oslovujem – přece jen už píšeme 3. číslo…), 
 přinášíme jednu velkou novinu… Uzavřeli jsme konkurz na reportérku! Z mnoha 

zájemkyň jsme vybrali tu nejlepší podle zadaných kritérií (krásná, inteligentní a poslušná) 

– a Sára Baumgartnerová již bere svůj diktafon a vyráží mezi vás. Prosíme, pomozte jí 

v náročné (a samozřejmě dobře placené) práci. Začátky jsou prý nejkrásnější, 

vyzpovídáme potom i Sáru…  

 

Puškaři nastoupili  
 Ano, půlená 3. runda začala – pistoláři v ní končí, puškaři začínají. A když se koukáme po tom, 

kdo z puškařů bude ve hře, víme, že tu je pár opravdu dobrých střelců i střelkyň. Máme tu starce 
Hamana (dokud ještě střílel jeho otec, bylo to jasné, že je to mladý Haman, teď už ne ), mlaďocha 

Mikulčíka, mezi ženami zkušenou Anetu Brabcovou a méně zkušenou ségru Káju. Kdybychom měli 

více času, otevřeli bychom sázkovou kancelář a mohli byste si tipovat – vyhraje nezkušené mládí 

nebo zkušené mládí? Věříme, že s puškařskými terči se polepší mašinka, rozběhne se i naše 

reportérka a budeme moci nějakou minianketu otevřít. 
 

Jak to vidí výsledkovky 

No, je to jasné – 

pistoláři (a pistolářky, 

samozřejmě), kteří 

střílí 60 ran, už 

dostříleli. Teď už jen, 

kdy svoji úlohu 

dokončí i mašinka. 

Zatím je stále pozadu 

za všemi střelci a kdybyste byli v místnosti 

rozhodčích, asi byste o jejich slušném 

vyjadřování velmi pochybovali. Ale každý den 

není posvícení a sobota 10. listopadu 2018 je 

zřejmě pro počítání terčů bez počítání ten 

nejhorší den. Máme obavy, že mašinka nad 

námi všemi dnes zvítězí (Ježíšmarjá, my tu 

máme ještě 4 kupy terčů – historický výrok 

obsluhy). Zatím tedy můžeme finalisty jen 

odhadovat – mezi 

muži Boháček a 

Kubeš starší 569 

bodů, Sochor a 

Fidler 561 a 560 

bodů. Další 

z favoritů jsou 

ještě na 4 

kupách. Že by 

Schejbal (začátek 2x 97), Krsek 95? Vildomec 

a Hala mají také šanci. No, necháme se raději 

překvapit, ve hře je i Rosíval, o poslední 

postupující místo do finále múže být ještě boj. 

V ženách zatím čekáme, také jsou na kupách… 

Ale jedno, tak trochu překvapení, je jasné. Na 

Pavlínu Kožuchovou asi žádná mít nebude. 

 

Těžké začátky naší reportérky 
 No to nechápeme – krásná a inteligentní a pistoláři odmítají dávat naší reportérce rozhovory. Že 

by ti puškaři opravdu byli lépe vychovaní? To samozřejmě zjistíme – první polovina směny puškařů 

už nastoupila a tak si Sára určitě za chvíli nějakého puškaře najde.  
 

A aktuálně 

 Na finálové hale už Fanda Poláček 

netrpělivě přešlapuje a zřejmě si myslí, 

že jsme na něj zapomněli a nedodali 

startovky na finále. Ale je to jinak – 

našeho mága u mašinky opustila 

kouzla a prostě nestíhá… 

Zato v kuchyni, tam to stíhají – jako 

vždy! I když drobná námitka by byla – 

proč je zakázáno na významných 

sportovních akcích (a to ta naše je!) čepovat alkohol?! Jak to má 

například nejmenovaný rozhodčí Přemek vydržet! 
 

Ale vy vydržte, bude líp! 

  

Číslo 03 
 

Sobota 10.11. 2018 

13,30 hodin 
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