
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamarádi, 
 už je to tady! Sára nám přinesla první výsledky své dobře ohodnocené práce                  

– 7 rozhovorů. „Už to nechci dělat, hodně lidí mě odmítlo – to se mi často nestává!“. 

 

Pistoláři a další informují  
 Jirka Koprivnikar – poprvé nejen střílí, ale i pracuje (?! – rozhodčí 

na úseku). Práce je náročná, střílení dnes nešlo. A hádejte, v čem to je 

– na samozřejmě, spouštění!  

 Sportovní ředitel ČSS Martin Havlík – „Závody na úrovni, to 

ukazuje i to, že ne všichni zájemci se do startovky vešli…“ Výsledky 

Martin zatím nekomentuje, protože zatím byla zveřejněná jen 1. směna, 

nicméně se zdá, že naše střelcká esa si svou pozici drží a zásadní 

překvapení se zatím nekoná. 

 Jakub Sochor – líbí se mu střelnice (velmi pěkná), střílí zde své 

lepší výsledky, i když dnes to právě nevyšlo. V poslední době (od MS 

v Koreji) bojuje s psychikou, věří, že se to zlepší co nejdříve, pracuje na tom, aby na Mnichov a 

Insbruck už byl plně v kondici. Rozhodně by na lednové GP v této hale chtěl nastřílet lépe – věří, že 

mu k tomu pomůže i to, že se bude střílet na elektroniku. Věří, že se dostane do finále, protože i to 

je potřeba trénovat. Kritickou připomínku měl k rychlosti počítání výsledků – to bylo zcela na místě 

(ruční psaní výsledků z mašinky zatím automatický přenos dat nenhradil).  

 Jitka Ježková – „Hala se mi hodně líbí a hlavně, je tu dobrá atmosféra! Těším se už na finále,       

i když zatím jsem ještě novou finálovou halu neviděla. Dnes mi sice nevyšel začátek, ale věřím, že 

se do finále dostanu. 

 Kryštof Krsek – Mám pocit, že hala má přátelské prostředí, všechno frčí, jak má, je tu dobré 

osvětlení. S výsledkem jsem spokojený, i když mám novou pažbu, trochu mi ještě nesedí, ale ke 

konci závodu už to bylo dobré. Na novou finálovou halu tady se těším, vůbec nevím, kde tu může 

být – ale bude to na elektroniku a to je příznivá zpráva… 

 A co prezident ČSS pan Streit? „Zájem je větší než kapacita střelnice, množství a kvalita střelců 

je na úrovni, jakou má sledovaný závod reprezentace mít. A úroveň bufetu je teď, kdy ho převzali 

dámy z SSK Liberec, na vysoké úrovni, jako je vždy při závodech SSK Liberec. A co startovné? 

Úměrné ke kvalitě a významu této soutěže. 

 A nakonec Sára pořídila rozhovor v bufetu s Romanou Mikulčíkovou, která organizuje tradiční 

bohaté občerstvení na libereckých závodech – zatím jím byla známá hlavně Liberecká liga, kde měly 

maminky z SSK Liberec více volnosti, nyní ji dostaly i na závodech v hale TU. Sáru zajímalo, co jde 

nejvíc na odbyt – ale podle Romany asi všechno. Někdo má rád slané, jiný sladké a pro všechny se 

vhodné jídlo najde. A na otázku, zda bude dostatek jídla i večer, kdy se bude končit, si byla Romča 

jistá – „stoprocentně“!    
   

A jak výsledky? 

Ty jsou zatím v pistoli jasné jen u dorostu a mužů. Ženy si své 

finále trochu protáhly – Jarmile Zámyslické se pokazila 

elektronika, musela se vyměnit, opakovat nástřel... Takže 

vyhlášení výsledků budeme muset trochu pozměnit – budou se 

vyhlašovat všechny kategorie najednou po ukončení 4. rundy! 

V dorostu Čajka z Ostravy 356 bodů, Němec z Duelu stejný 

výsledek a o jeden centr méně, třetí Gerhardová z Břidličné 355, 

čtvrtý Petrů Matěj z Chomutova – 354 bodů a pátá Endelová 

z Ostravy 353! Takže hodně těsné, ale neodpustíme si poznámku, 

že už jsme viděli dorost střílet vyšší výsledky. Asi ani státnímu 

trenérovi se to moc nelíbí…   
 

Ale když vydrží, určitě bude líp! 
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U prezence je stále plno 


