
   

 

 

 

 

 

 

 

Přátelé,  
 

 máme po vyhlášení výsledků puškařů a na palebné čáře už jsou jen pistoláři. A opět 

čára bez volných stavů, tak to máme rádi.  
 

Nic není staršího, než včerejší zprávy 
 Takže k dnešním výsledkům puškařů už se také nevracíme, dnešek v 15 hodin už je jen pistole! 
Ale nejlepší puškaře (a samozřejmě puškařky) vám alespoň ukážeme na fotkách. 

A co mašinka a pistolové terče 
 

 Je to pravda o trochu horší, než s puškařskými pásky, ale přece jen je to o slušný chlup lepší, než 

včera. Místo čtyř kupiček terčů, čekajících na zpracování, je jen jedna! Tak snad i vyhlášení pistolí 

bude včas – zatím dodržujeme program na minutu… Zdržet nás může snad jen další došlá barva 

v tiskárně – včera podle zákona schválnosti došlá černá těsně před tiskem diplomů, dnes pro změnu 

červená. Včera se ještě po doplnění barvy rozběhl tisk poměrně lehce, dnes to bylo daleko 

napínavější! Povedlo se to až v okamžiku, kdy jsme už měli upravený diplom bez červené barvy… 

Ale to jsou samozřejmě věci, které normální účastník závodu nepostřehne a porozumí jim jen ten, 

kdo někdy závody pořádal .  
 

Na Hamana jsme zapomněli 
 

 Ale jak vidíte, už to napravujeme! Včera tu byl 

jen Haman mladší a protože obstarával svůj 

krámek, nedostal se ani ke střílení. Dnes už si na 

krámek přivezl Hamana staršího a snažil se 

ztrpčit život puškařům. Bedna z toho nakonec 

nebyla… Ale můžeme v této souvislosti sdělit 

jednu informaci, která s Hamanem mladším a 

Libercem souvisí – příští čtvrtek se schází 

přípravný výbor lednové GP Liberec a GP Syner 

(vloni premiéra na 40 elektronických stavech) a 

Venca je jeho členem. A věříme, že se opět 

podaří klasický závod doplnit loňskými taháky 

(co takhle opět přímý souboj pistolářů a puškařů 

o velké peníze?) a možná přidat i nové… 

 

Každá sranda někdy končí 
 

 I ta naše – poslední vydání Zpravodaje je tady (poznáte to podle černého nadpisu v úvodu, i nám 

se s vámi těžko loučí)  - nastupuje poslední směna pistolářů a je čas se připravit na vyhlašování 

výsledků, tisk diplomů, export výsledků atd… A protože početná redakce Zpravodaje se podílí i na 

těchto činnostech, musí i ona končit. Asi by se vám nelíbilo zůstávat na vyhlášení zbytečně dlouho 

(budeme se snažit, ale kupičky terčů už jsou dvě!). A tak přichází očekávaný vrchol víkendu: 
 

Pořadatelé si jdou užít zbytek neděle! 

  

Číslo 07 
 

Neděle 11.11. 2018 

15,00 hodin 
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