
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Přátelé, 
 

 vyhlásili jsme výsledky pistolových disciplín a začala příprava poslední směny puškařů. 

V době našeho psaní se ozývá hlas rozhodčího na palebné čáře, poučení o bezpečnosti a 

povel k zahájení nástřelu. Jedna směna, dvě finále a bude se vyhlašovat – krátký čas pro 

závodníky, ale dlouhý čas pro pořadatele… Ale i ti se snad dnes vyspí (určitě víc, než 
včera). 
 

Dlužíme 
 

 Finále žen VzPi 60 – vítězí Jitka Ježková (jako by to naše reportérka 

tušila – krátký rozhovor jsme přinesli včtvrtém čísle našeho 

Zpravodaje), druhá domácí Kožuchová, třetí Kubešová. Musíme 

připomenout, že domácí střelci střílí a zároveň pracují – někteří 

dokonce pracují i střílí. Ale vysoké výsledky od nich moc nehrozí, přece 

jen jsou unavení z přípravy v pátek do pozdního večera a z těžké  

(termín Jirky) práce dnes.  
 

A kdo jde do finále v pušce?  
 Pomalu se dopočítávají terče VzPu 60 a tak se snad v dohledné době 

dočkáme vyvolené osmičky pro finále mužů i žen. Na hale je ticho a klid 

(že by to bylo tím, že pistoláři odešli ??), jen občas se ozve výstřel – a 

ten nás rušit nemůže. Co ruší, jsou jen zasyknutí, když se na plátno 

promítne výsledek vedoucí závodnice v kategorii žen - 634,0. Tak to je 

výsledek! Zkusíme zjistit, jak se to střílí: 

Aneta Brabcová – „Jak se to střílí? No, dopředu. Měla jsem výbornou 

stabilitu, dobře jsem spouštěla, no prostě se to všechno sešlo. Už 

minulý týden jsem v Plzni střílela osobák 629,4 a teď zase o něco víc. 

Čím? Steyrkou a samozřejmě diabolama JSB. Modrýma, 4,49“.  

Tak to je ve stručnosti návod, jak střílet světové výkony. Berte si příklad… A jenom podotýkáme, že 

jsme v jednom z předešlých čísel uvažovali, jestli bude lepší zkušené mládí nebo nezkušené – tak 

teď už je to jasné!   
 

A jak jdou počty 
 

Zdá se, že puškové terče bere mašinka lépe, než pistolové! Ale stále 

jsme ve skluzu, takže už se šíří fámy, kdy začne finále (už jsme i 

slyšeli, že až po čtyřicítce – ale tomu nevěříme ani my, jak tomu 

mohou věřit střelci?). Ale je to opravdu lepší, než pistole – už byl 

vyhlášen nástup na finále (17,55 muži)! Dorost mezitím dostřeluje 

svých 40 ran (a domácí si stěžují, jak jim to nejde).  
 

 Ale bude líp – bude konec! 
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