
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamarádi (dnes už tímto důvěrným oslovením začínáme, 

potkáváme se přece už druhý den),  
 

 na nástěnce jsou vyvěšené včerejší výsledky – nebudeme je 

už komentovat, to jsme částečně udělali včera a navíc v noci 

jsme rozeslali mail s výsledky na zhruba 150 adres. Dnes nás 

tedy čeká 22. ročník VC Stráže nad Nisou a tomu se budeme 

věnovat. 
 

Dnes to bude jednodušší 
 Alespoň tomu pevně věříme – nestřílí se finále, je o jednu směnu 

méně, nemíchají se ve směnách pušky a pistole. Prostě skoro sen 

každého pořadatele! Tak uvidíme, jaká bude skutečnost… 
 

A co mašinka 
 

 Včera nás mašinka neměla ráda při počítání pistolových terčů, puška 

byla lepší. Dnes začínáme puškou a zatím je to dobré až výborné. 

Dokonce jsme i slušně rychlí, pověst nám kazí jen špatně popsané terče 
od úsekových (přesněji řečeno od jednoho úsekového ) – na 

dataprojektoru se tak objevují nesmysly, které střelci poťouchle komentují. Ale na druhé straně – 

další směna má přípravu a všechny terče už jsou spočítány a připravuje se tisk výsledků na 

nástěnku (co je psáno, to je dáno)… 
 

Na prezentaci nemají co na práci 
 

 Samozřejmě – když uděláte první den práci za dva dny, 

můžete druhý den odpočívat. Šárka si dala práci s přípravou – 

jména na záda v euroobalu, vevnitř startovní lístky na dva dny, 

není co řešit! A v souvislosti s prezentací - my jsme zvědaví, 

jestli i druhý den bude tak nízká fluktuace závodníků jako včera 

(to ze 200 závodníků nepřijeli jen 3!) 
 

Jak to vypadá na startovní čáře 
 

 Odsejpá to, volné stavy se u nás nenosí – první směna má 

výsledky dávno hotové, ale komentovat je nebudeme – ve 

druhé směně také nejsou žádná ořezávátka! 

 

Náročná práce fotografa 
 

 Opravdu to nemají ti fotografové 

jednoduché – určitě by dávali přednost 

focení miss před akcí na střelecké 

soutěži. Naštěstí některé střelkyně (i 

když jsou oblečené v dokonale 

maskujícím střeleckém oblečení) také 

nevypadají nejhůř… Ale málo platné, 

někdy se musí fotograf věnovat i 
střelcům . 

 

Překvapí nás i dnes Aneta? 
 

 Jedině nějaká náhradnice – Aneta Brabcová si dnes po mimořádném včerejším výsledku dala 

pauzu! Tak kdo to bude – třeba ségra Karolína? 
 

Neděle prý je od slova nedělat – dole na hale to tak nevypadá!  

  

Číslo 06 
 

Neděle 11.11. 2018 

11,00 hodin 
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