
   

 

 

 

 

 
 

Vážení sportovní přátelé, 
 

 těší nás, že jste přijeli na 25. ročník tradičních podzimních závodů. Jistě jste 

zaznamenali již vloni, že dřívější pořadatel – SSK Stráž n.N., byl nahrazen pořadatelem 

novým, Libereckým krajským sdružením. A jistě jste zaznamenali i to, že tentokrát došlo 

k další změně - nestřílí se v Liberci, ale v Semilech. To je způsobeno tím, že v hale 

Univerzity Liberec, kde se závody konají již dlouhou dobu, byla naplánována 

rekonstrukce.  

Pro pořadatele z Libereckého krajského sdružení to znamenalo další zátěž – z mnoha variant se 

nakonec zvolila ta, že se místo konání přesune do Semil, kde je pěkné Sportovní Centrum a kde 

vedení města je pořádání závodu nakloněno. Věříme tedy, že se na oblibě těchto závodů nic 

nezmění – snažili jsme se k tomu přispět i tím, že jsme přidali další závod – v pátek a jen pro 

dorostence.  

Je to novinka - zatím zůstala páteční první směna neobsazená, ale věříme, že i tento nový závod si 

najde cestu k mladým střelcům. Ti jistě ocení, že i oni si budou moci vyzkoušet střelbu finále a 

dokonce se podařilo sehnat zvláštní cenu pro nejlepšího puškaře (nebo to bude puškařka?) a 

nejlepšího finalistu z řad pistolářů, takže to dále zvětší atraktivitu finále. Věříme, že to budou 

zároveň nejen dobří střelci, ale i sportovci, kteří mají rádi zimní sporty… Jsme v Semilech, do 

Krkonoš je to kousek, takže můžete čekat krásná nová prkýnka do běžecké stopy! Vítěze 

jednotlivých kategorií podpoří i firma Vaškent dárkovými poukázkami. Samozřejmě, kromě dalších 

cen, dostanou ti nejlepší i diplomy a medaile. Jistě jste v propozicích zaregistrovali, že jsme v pátek 

oddělili v kategoriích puškařů i pistolářů dámy od kluků (to proto, aby i kluci mohli brát ceny a 

medaile). 
 

V tradici těchto závodů, byť se trochu mění formát, chceme pokračovat a budeme rádi, 

když se vám i tyto závody budou líbit. A pokud ano, je možné, že se změní i formát dalšího 

velkého libereckého závodu – GP Liberec v lednu.  
 

Dovolte, abychom Vás informovali o tom, jak to dnes bude na závodech vypadat. 

Samozřejmě, jako každý pořadatel, chceme soutěž uspořádat na solidní úrovni. 

Potřebujeme k tomu ale i trochu té vaší pomoci – nebude vás to nic stát, stačí, když si 
přečtete tyto řádky . 
  

Informace pro účastníky,  

aneb co dělat, aby všechno bylo OK. 

Prezentace 
Neměly by být problémy. Manušičtí si dali záležet a připravili vše tak, aby prezentace probíhala 

rychle a beze zmatků. Prosíme jen – zkontrolujte si svoje údaje, až se budete prezentovat. A 

jakmile při prezentaci výsledků zjistíte chyby ve vašich údajích, oznamte to okamžitě 

rozhodčím. Chybky se najdou v překlepech (chybí nebo přebývá písmenko, zvláště u trochu 

neobvyklých jmen), chyby mohou být v roku narození a mohla se změnit klubová příslušnost. 

Děkujeme. 
 

Finále v pátek 
V pátek jsme poprvé uspořádali finále i pro dorost, věříme, že to všichni závodníci (nebo alespoň ti, 
kteří se do finále dostanou) ocení! Pokud se vám to bude líbit, je možné, že založíte tradici a bude 

se v pátek střílet dorost i na dalších ročnících.    
 

Pořadatelé 
Kromě klubů našeho kraje (Manušice, Liberec) musíme také poděkovat kolegům z Plzně – Fandovi 

Poláčkovi a Milanu Machovi, kteří by určitě dali přednost jinému trávení víkendu. Dík také Luboši 

Bílkovi, který ale určitě na naše závody jezdí rád…  

Jako obvykle budou na našem krajském webu zveřejněny ihned po závodě výsledky, přijdou vám 

také mailem, pokud jste v našem adresáři. Pokud v něm nejste, stačí nahlásit u prezentace Šárce 

Hubené nebo Karlu Brabcovi. 
 
 

Hodně štěstí a co nejvyšší výsledky přejí pořadatelé! 

  

Číslo 01 
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Přátelé, účastníci našich závodů 
 

 Tak se nám to hezky rozběhlo – první nápor na prezentaci 

zvládli manušičtí pod vedením Šárky a Karla dobře, padly první 

rány, přijel Venca Haman a zařídil si stánek (je v šatně mezi 

prezentací a střelnicí), místní zaměstnanci se zvědavě dívají, 

jestli jejich krásná hala přežije střílení. Věříme, že pokud ano, 

bude to pro semilské střelce určitě znamenat další zvýšení jejich 

prestiže. Směna je plně obsazená, odsejpá to. Samozřejmě i židle 

na stanovišti jsou střelci využívané - přece jen jsou na stavech 
pistoláři . Věříme, že ocení měkké židle, zapůjčené místními. 

Ty naše v Liberci jsou přece jen trochu tvrdší…  
 

Přípravy 
Včera odpoledne se ti, kteří připravovali střelnici, zapotili. Hynek 

Mikulčík s Herrmannem starším strávili více času než čekali na dálnici 

(při cestě pro finálové stavy do Plzně), Petr Hrbek přivezl náklaďákem 

naše zařízení pro instalaci stavů (myslíme si, že vypadají pěkně a 

kromě Petra, který se postaral o kovovou kostru, patří poděkování i 

Mládkovi staršímu, za přípravu dřevěných částí). A ve čtvrtek večer se střelnice postavila - Fanda 

Poláček s Milanem Machem už patří v přípravě elektroniky ke starším a pokročilým (jinak jsou 

samozřejmě ještě mladíci) a naše obvyklá sestava, doplněná obětavými místními v čele se známým 

pistolářem (Medkem) a neméně známým funkcionářem (Pěničkou), si už s Fandou a Milanem rozumí 

a dobře se doplňují. A ještě k těm stojanům – vloni jsme měli finálové stavy pověšené na narychlo 

sehnaných biatlonových stojanech, to, co máme nyní, je luxus. A vypadá to moc hezky a umožní 

nám elektroniku postavit kdekoliv… 
 

Jak běží závod pistolářů? 
Ani se to nezdá a než jsme se rozkoukali, 

závod pistolářů ve dvou kategoriích 

(dorostenky a dorostenci) skončil a začalo 

finále. A protože se střílelo finále obou 

kategorií najednou, skončili pistoláři hodně 

brzy. Blahopřejeme Katce Středové, která 

zvítězila před Lydií Vetter z Německa o 

necelé 3 body. Nicméně, vítěz dorostenců 

Matěj Petrů nastřílel ve finále víc (230,4 bodu, na druhého měl náskok 

8 bodů) a získal tak ještě navíc cenu pro absolutně nejlepšího pistoláře 

– lyže Sporten. A jestliže píšeme, že to všechno šlo rychle, tak je jasné, 

že Fandovi a Milanovi to také odsejpá. A tak jediné zdržení – 30 

sekund, způsobil pisatel těchto řádků, protože diplomy pro dorostence 

se tiskly o těch pár vteřin déle (lepší tisk je prostě lepší tisk...).  
 

Puškaři jsou před finále 

Je to fofr – puškaři, kterých bylo víc než pistolářů, už dostřelují ve 

druhé směně a tak je tu za chvíli finále! Musíme se na konec finále 

lépe připravit, aby se zase nemuselo při vyhlašování čekat, než se 

dotisknou diplomy! A puškaři se zase musejí snažit, aby se do finále 

a následně na stupně vítězů, dostali! A když se ptáme toho 

nejpovolanějšího z pořadatelů, Karla Brabce, koho tipuje na vítěze? 

„No to víš, finále v dorostu, to je nevyzpytatelné!“ A asi má pravdu, 

protože dorostenci za sebou mají nějaká finále ve vzduchovce leže 

v žácích, ale ve stojáku jich určitě ještě moc nestříleli! 

 

A jak se tedy dařilo puškařům? Počkejte si na Zpravodaj č.3! 
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Přátelé (vidíte, jak hezky vás oslovujeme – přece jen už píšeme 3. číslo…), 
přinášíme další informace z dnešního závodu – VC Stráže nad Nisou. Teď již končí finále 

puškařů (a samozřejmě i puškařek) a bude to velký boj – nejen o vítězství v kategorii 

dorostenek a dorostenců, ale i o absolutně nejlepší nástřel finále! Vždyť je to také souboj 

o lyže, které dostane jen majitel nejlepšího nástřelu ve finále bez rozdílu kategorií. Podle 

základního závodu se zdá, že by to dokonce mohl být bratro (sestro) vražedný boj – po 

základním závodu v kategorii dorostenek i dorostenců jsou nejlepší střelci z jednoho 

klubu! Bude to Eliška Desenská, která nastřílela 408,2 bodu nebo Vojta Záborec, který 

nastřílel 405,1? A nebo někdo úplně jiný, například Kája Martínková, která má stejně bodů 

jako Vojta? 

A jak to dopadlo? 
Úplně jinak, než jsme předpokládali. Karel Brabec měl pravdu! A zdá se, že dívky jsou na tom lépe – 

alespoň v pušce. Na rozdíl od pistole, kde zvítězil zástupce mužského pohlaví Matěj Petrů, brala 

v pušce cenu pro absolutně nejlepšího Aneta Jelínková! Nastřílela ve finále 241,7 bodů, zatímco její 

klukovský kolega (nebo v daném případě soupeření o lyže nekolega?) Martin Helus měl 239,7 bodu. 

A jak se líbily závody nejlepšímu puškaři (pardon, puškařce)? 
Bylo to napínavé, závody by se samozřejmě líbily každému vítězi. Ale co nám řekla Aneta konkrétně 

k tomuto závodu?  

„Myslím si, že tu byla skvělá atmosféra a pěkné prostředí. A také skvělí pořadatelé!“ Na otázku, zda 

je to její největší úspěch v kariéře řekla, že zatím si víc cení vítězství na Českém poháru, 3. místa na 

MČR (ještě vleže) a dvojnásobnou účast na LODM. A pro zajímavost – Aneta ještě dodala, že 

v současnosti trénuje v místnosti, která nemá ani 10 metrů. A vidíte, stačí to! 

 

A jak to bude vypadat zítra? 
V sobotu je na programu jen 60 ran pro muže a ženy. Je nám jasné, že tam budou i někteří střelci 

z dneška, aby si vyzkoušeli i delší závod. Ale věříme trenérům, že nepostaví všechny dorostence, ale 

jen ty nejlepší. Nedávno v Ostravě si vyzkoušeli i liberečtí střelci (konkrétně dorostenky), že to není 

nic jednoduchého!  

 
Hezky se vyspěte a zítra opět se Zpravodajem nashledanou! 
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Kamarádi (hledáme oslovení a myslíme si, že už kamarádi se svými čtenáři jsme 

– a s kým ještě nejsme, tak určitě večer budeme), 
 

přinášíme první informace z dnešního sobotního závodu – Velké 

ceny Libereckého kraje. Končí prezentace 1. směny a v době, kdy 

píšeme tyto řádky, už první pistoláři nastupují na stanoviště a na 

prezentaci mají Karel a Šárka úplný veget….  

Z diváckých ochozů vidíme, že není volné žádné místečko a 

ač puškaři, musíme uznat, že i pistole má něco do sebe – to 

při pohledu na hezčí pohlaví, které není spoutáno 

střeleckými kabáty… A zajímavý statistický údaj – při 

pohledu na fotku na pravé straně střeliště si neodpustíme 

malou poznámku:  

V pistolových disciplínách je důležité dobře střílet, ale ještě 

důležitější je naučit adepty pistolářského umění správně 

sedět! V 1. směně střílelo na pravé straně 5 střelců a 

sedělo 15! 

Pochopitelně, v této směně střílí hlavně ti, kteří to sem nemají 

daleko a nebo ti, kteří tu spali. Největší díl střelnice zabírá 

Vrchlabí, Duel Praha, Chomutov. Ale vidíme i střelce z Drážďan, 

Olympu Plzeň a další a další kluby. Zkusíme se zeptat trenérů, střelců i funkcionářů, koho považují 

za favority. A to, že se střílí jen 60 ran v kategoriích ženy a muži, by nám mohlo tipování usnadnit… 
 

Malá tipovací soutěž 
Ptali jsme se pistolářského trenéra Vency Šaška z Olympu 

Plzeň (za týden ho čekají přednášky na kurzu trenérů 

v Plzni), puškařů a pořadatelů Karla Brabce a Šárky 

Hubené, předsedy Libereckého krajského sdružení a 

pistolářského trenéra Petra Hrbka, domácího pistoláře ze 

Semil Dana Medka, pistolářů z Vrchlabí Terezy Petříkové a 

Jardy Šmejdy a z Moravy Štefana Janošťáka a známého 

ostravského mága Květoše Tomečka. Nebudeme říkat, kdo 

koho tipoval, aby nedocházelo následně k nějakým 

inzultacím (to když trenéři nevolí svoje „koně“ a věří víc 

cizím), ale uvedeme přehled a následně na konci 

Zpravodaje vyhlásíme, kdo tipoval správně! A pokud by se 

někomu podařilo správně zatipovat v obou kategoriích, odměna od pořadatelů ho nemine! Tak jako 

ty nejlepší určitě neminou ceny, které jsme pro vás vyfotili. Ale to si ještě musíme další 2 směny a 

finále počkat. A jak tipy na 1. směnu vypadají? 

Denisa Bezděčná – 5x, Tereza Tomanová 2x, Vendula Sochorová, Jenny Marker z Drážďan. 

Jakub Sochor 3x, Tomáš Fidler 2x, Roman Středa, Josef Forman, F.K. Rüllich z Drážďan. 

Některé volby jsou pro nás překvapivé, ale na druhou stranu bychom byli rádi, kdyby vyhrál někdo 

z těch, kteří byli tipování málo. A nejvíce by nás těšilo, kdyby byl nejlepší někdo z netipovaných, to 

by se čtenáři mohli těšit na naše jízlivé poznámky na konto tipérů!    
 

A jak to dopadlo? 

V ženách tak trochu podle našeho přání – nejlepší ženou byla málo tipovaná Jenny Merker 

z Německa (559 bodů). U mužů to naopak dopadlo tak, že nejlepším byl nejčastěji tipovaný Jakub 

Sochor. Kdo tedy tipoval správně? V obou kategoriích neuhádl nejlepší střelce 1. směny nikdo (měli 

jsme připravenou lahvinku Jacka Danielse, co se dá dělat). Ženy uhádla puškařka Šárka Hubená, 
muže puškaři Brabec a Tomeček a pistolář Janošťák.      
 

 

Gratulujeme 1. směně k pěkným výsledkům!  
Ale ještě nás čekají dvě směny a potom to hlavní - finále! 

  

Číslo 04 
Sobota 16.11. 2019 

9,30 hodin 
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Drazí přátelé, kolegové střelci a trenéři, 
 

přinášíme další informace z našich sobotních závodů. Stále jsme ještě u disciplíny VzPi 60 a podle 

výsledků 1. směny se zdá, že o překvapení nemusí být nouze ani v dalších směnách. Kdo by čekal, 

že v 1. směně nejčastěji tipovaná Denisa nastřílí místo 580 (které od ní někteří čekali) jen 535 bodů! 

Naopak, že Jenny Merker z Drážďan (která na naše závody jezdí pravidelně) bude lepší než všichni 

chlapi!  

Je 11 hodin, 2. směna je v plném proudu a v ní samozřejmě několik dalších favoritů a favoritek. 

Nebudeme zatím komentovat, ještě nás čeká další pistolářská směna a potom už přijde finále, kde 

se rozhodne o všem. A kdybychom se měli ohlédnout na včerejší finále jak v pistoli tak v pušce, 

víme dobře, že úspěch v základním závodě má do úspěchu ve finále často daleko. Ale včera to byl 

nezkušený dorost – budou na tom dospělí lépe? Při focení na palebné čáře zjišťujeme, že mnozí 

z nejlepších dorostenců a dorostenek, se snaží svým starším kolegům konkurovat a rozhodně 

neházejí flintu do žita!!! Jsme opravdu zvědaví, jak se jim povede. 
 

Jak probíhají pistolářské směny 
 

Musíme říci, že všechno v klidu a pohodě. Nevíme samozřejmě, 

jestli to platí pro střelce, kteří jsou právě na čáře. Tam občas 

nějaká neklidná gesta  vidíme! Ale Petr Hrbek a Hynek Mikulčík 

na všechno dohlédnou! Musíme je pochválit – předseda krajské 

rady a místopředseda a oni makají! 

Již jsme psali o kladném vztahu vedení města k našim závodům 

– a svědčí o tom i návštěva paní starostky a její poměrně dlouhý 

pobyt na závodech. A vyfotila se i s těmi nejvyššími – alespoň 

co se funkcí týče. Na fotce s ní pózují prezident svazu, hlavní 

rozhodčí a vedení našeho krajského sdružení! A sluší jim to - 

paní starostce ovšem víc…  

 
Výsledky druhé směny 
 

Musíme říci, že u mužů jsou výrazně lepší, než v první. Protože se 

v tiskovém středisku zastavili zástupci Olympu Petr Baroch a Milan 

Bakeš, uvažovali jsme o tom, jestli jejich přítomnost nezvedla 

výsledky jejich svěřenců. Ale potom nám došlo, že jsou vlastně oba 
původním povoláním puškaři, tak nevíme(). Nicméně Pavel 

Schejbal – pěkných 579 bodů! A nebyl sám – nejlepší střelec  

1. směny Jakub Sochor klesl na 7. místo! To u žen si i po druhé 

směně udržela vedení kolegyně z Drážďan Merker, za ni se ovšem 
dotáhly střelkyně z 2. směny (druhá je Schejbalová) a původně druhá Zoubková klesla na 9. 

místo! Ale ještě je tu třetí směna a my jsme hodně zvědaví, kdo nakonec bude ve finále! Že by na 

něj pomýšlel i Pepa Průša, častý účastník našich soutěží? 
Těšíme se na finále!  

A věříme, že když tu dnes je více diváků, bude atmosféra 
bouřlivější, než včera – to jsme byli trochu zklamáni. 

  

Číslo 05 
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Loučíme se s pistoláři  
a přejeme jim hodně úspěchů  

na zítřejší  
Velké střelecké ceně Semil! 

 

   

 

 

 

 

 
 

Vážení čtenáři našeho plátku, 
 

střílí se poslední směna (přesněji polosměna) pistolí a začala 1. směna (samozřejmě, že také 

polosměna) puškových disciplín. Protože jsme měli připomínky od puškařů (že i puškařky jsou hezké 

a my vyzdvihovali pistolářky), musíme se z toho nějak vymotat. A tak bez komentáře tu je několik 
fotek z 1. puškařské polosměny. Musíme to nějak genderově (pistole x puška) vyvážit . 
 

      
 

Kdo půjde do finále v pistolích 
 

Už je to jasné! Nebudeme jmenovat, zabralo by to hodně místa a kromě toho nechceme suplovat 

výsledkové listiny. A také tu máme fotky… Ale jsme zvědaví, jaký to bude lítý souboj a také, zda 

diváci budou bouřlivější, než včera. Jen tak pro zajímavost – v ženách jde z 1. místa Jenny Merker, 

která si drží prvenství od 1. směny, soupeřkou by jí mohla být Veronika Schejbalová, která 

postupuje s 556 body a Renata Červenková s 554 body. Do finále se po slabším výsledku nedostala 

favoritka Denisa Bezděčná. V mužích je stále první pěkným výkonem 579 bodů Pavel Schejbal, 

druhý postupuje Kryštof Krsek s 571 body a Jan Vildomec má 570 bodů. Ale ve finále jsou také staří 

kozáci Petera a Kužvart!  

Těšíme se na souboj, opět se budou obě kategorie střílet najednou, takže to bude rychlé, i když 

trochu nepřehledné. Ale věříme, že moderátor Hynek Mikulčík to zvládne stejně, jako předchozí 

finále. 
 

Jak to dopadlo 
 

Čekali jsme, že to bude napínavé! Ale že až tak… 

V ženách nakonec opět (vyhrála včera dorost) zvítězila 

mladá Kateřina Středová z Vrchlabí!!! Porazila daleko 

zkušenější soupeřky a zvítězila s přehledem před 

Renatou Červenkovou a Alžbětou Dědovou. 

V mužích nejpevnější nervy 

prokázal Krsek po strhujícím 

souboji, který už dávno v pistolích 

nepamatujeme! Ještě krátce před 

koncem nebylo zdaleka jasné, kdo 

vyhraje a kdo bude bez medaile… 

Vyhlásili jsme výsledky (musíme 

pochválit pořadatele, jde to jako na drátku) pistolových disciplín a čekající 

puškaři se dočkali – nastupují na čáru pro svou další směnu, která bude patřit 

už jenom jim. A potom ještě jedna směna a finále a budeme hotovi. Budeme 

hotovi s Velkou cenou Libereckého kraje a bude nás čekat nedělní Velká 

střelecká cena Semil. Ale zatím je do tohoto okamžiku ještě daleko… 
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Čtenáři našeho Zpravodaje, 

v podstatě zbývá už jen jedna puškařská směna a můžeme si zopakovat pistolářské finále. Tam 

v kategorii mužů šlo o hodně vyrovnanou záležitost a věříme, že to puškařské se mu vyrovná. 

Ceny, které se dávaly při vyhlašování výsledků 

pistolářů, teď čekají na puškaře. Zatím dostřílelo 

jeden a půl směny a v kategorii žen vede Karolína 

Brabcová s vélmi slušnými 626,2 bodu. Druhá je 

zatím Kateřina Štefánková a potom se dokázaly 

mezi zkušené střelkyně vklínit mladé naděje – Anne-

Maria Kasipovič (616,6), Martínková (614,6), 

Vadinská (614,3) a mnoho dalších, u nichž jejich 

výsledky tipujeme na osobní rekordy. Boj o postup 

do finále bude ještě zajímavý! V kategorii mužů se 

kromě „starých“ známých (Přívratský 622,6 – Bílek 

619,2 – Nedvěd 617,9 – Rotrekl 616,7) objevuje i 

včerejší vítěz dorostu Helus (613,7!) a Semecký 

(613,6). Zajímalo nás, jestli se do finále dostane 

domácí Mikulčík, který je s 611,9 a novým kabátem (který už jednou vyzkoušel ) zatím sedmý.  

Ale 3. směna všechno převrátila! Brázdová 630,5, Karasová 627,5, Brabcová 626,2, Helešicová 

624,6 a teprve potom by se zařadil nejlepší muž – Přívratský 622,6!!! Ale také u mužů byly 

v poslední směně velké změny – Tichý 621,6, Mokriš 617,5. Docela jsme přáli mladému Helusovi, 

aby se udržel ve hře o finále a stalo se - postoupil jako sedmý. Tak teď už jen jak to finále u žen i 

mužů dopadne!   

 

Malá poznámka: Jsme rádi, že přesto, že se střílí takový velký závod v nové (a poměrně malé ) 

destinaci, účast střelců je hodně slušná. Dnešních 5 směn a všechna střílená finále, to se plně 

vyrovná závodu tak, jak se střílel v Liberci. Dokonce tím, že se dorost střílel v pátek, dostalo se na 

více střelců v kategorii žen a mužů, než v loňském roce. A jsme rádi, že si cestu do Semil našli nejen 

kvalitní střelci, ale také trenéři a funkcionáři svazu a velkých klubů. Nebudeme jmenovat, abychom 

na někoho nezapomněli, ale jmen jako Bakeš, Baroch, Streit, Tenk, Tomeček, Videcký a mnoha 

dalších si vážíme a jsme rádi, že přicestovali se svými svěřenci do tohoto podkrkonošského 

městečka, které tak mělo možnost se seznámit se střeleckými závody na slušné úrovni. Kromě 

Němců a Poláků navíc zítra čekáme na stavu i další střelce, kteří dnes nestříleli a patří už ke 

střeleckým legendám - například Kateřinu Emmons, Gabinu Vognarovou a další reprezentanty. Zítra 

se navíc nestřílí finále, takže závody budou mít určitě ještě větší spád, než dnes – už se na neděli 

těšíme! 

Puškařské finále 
Bylo to méně napínavé než u pistolí a po nějaké době se 

pořadí na předních místech víceméně stabilizovalo. A tak 

v kategorii žen zvítězila Nikola Foistová s 249,5 bodu, 

druhá skončila Sabina Thurnwaldová s 247,6 bodu a 

bronz brala Sára Karasová. Mezi muži si až do konce držel 

první pozici Radek Tichý (248,1), druhý skončil Ondra 

Bílek (245,4) a třetí vítěz kvalifikace Jirka Přívratský.  
 
 

Loučíme se s vámi a těšíme se na zítřek,  
kdy se střílí poslední soutěž tohoto závodního víkendu 

Velká střelecká cena Semil.  
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Vážení přátelé, 

provázeli jsme vás víkendem v Semilech od pátku do neděle. Dnes se ale střílí závody bez finále, 

navíc více kategorií než v předešlých dnech a tak to bude docela fofr. Diplomy, výsledkovky - proto 

nepředpokládáme, že budeme pokračovat v redakci Zpravodaje v tempu předešlých dní a je 

pravděpodobné, že čtete poslední číslo našeho plátku. 

 

Kateřina Emmons 

dorazila včera při střelbě puškařského finále a ti, kteří ještě 

byli v hale to určitě zaregistrovali. Je to i čest pro pořadatele 

a ukazuje to nadstandardní vztahy s SSK Manušice, které 

pořádají malorážkový Memoriál Libora a Gerty Kůrkových, 

rodičů Katčina otce. Na těchto závodech pravidelně střílí i 

Matt Emmons. Uvidíme, jak se Kačce povede a jak se popere 

s mladší nastupující generací. Je nám jasné, že Katka se 

dopředu nikdy nevzdává a jsme opravdu zvědaví! Možná i 
Katka . Na snímku je při natáčení videa z finále na mobil – 

u večeře si stěžovala, že to nebyl povedený pokus a rozhodla 

se další natáčení v neděli svěřit dceři… 
 

Gabina Vognarová, 
další hvězda dnešního závodu, dorazila do Semil jako za starých časů 

(Gabina je pochopitelně, na rozdíl od času, mladá stále) s dědou, 

Vlastou Vognarem. Ten se určitě rád uvidí se všemi kamarády a byla 

by ostuda, kdyby nedorazil, protože to má z Nových Lesů kousek. 

Těšíme se na setkání s ním i v naší redakci a určitě ho vyzpovídáme. 

Připomínáme jen, že ač pistolář, vychoval reprezentantku v pušce!  

A Gabina na otázku, jak trénuje, odpověděla „Už zase jo“, takže se 

možná máme na co těšit! 
 

Puška x pistole 

Proč to nepřiznat, uvědomili jsme si, že když jsme napsali o Vlastovi, jak jako pistolář vychoval 

puškařku, mohl by to někdo brát jako jemné připomenutí mírné averze tábora obou střeleckých 

disciplín. Ale kdo nás zná, ví, že ač si rádi do našich pistolářských kamarádů občas rýpnem, špatně 

to nemyslíme a občas i v libereckém klubu organizujeme pistolářské začátky, byť jsme hlavně 

klubem puškařským. A pro zajímavost – náš semilský pomocník a organizátor Dan Medek (jednu 

dobu dokonce člen reprezentace) je dalším pistolářem, který přešel na trénink puškařů.  
 

A už to jede! 

Ještě jsme se ani nepodívali do haly a už začala příprava 1. puškařské směny! Že bychom dnes 

udělali těch čísel více, než jsme čekali?  

Podívejme se, kdo nastupuje – namíchané jsou čtyřicítky i šedesátky, šestnáctky i padesátky, 

prostě, je to pestré. Tedy, to první rozdělení bylo podle disciplín, to druhé podle věku, ale to jste 

jistě pochopili.  

Původně byl ve startovce 1. směny i Matt Emmons, ale onemocněl (a ne sám) a dostala přednost  

péče o sebe a o nemocné potomky. U Filipa Nepejchala je to podobné – ve startovce byl, ale 

nakonec nestřílí. Důvod je ale jiný, než u Matta – odjel na světový pohár dříve, než předpoikládal... 

A tak rodinu zastupuje pouze Nepejchal otec – samozřejmě jako trenér.  
 

Výsledky online 

Připomínáme, že tak jako předešlé dny, můžete sledovat i dnes průběh závodu na 

http://1url.cz@vcsem_2019 nebo na http://strelniceplzen.9e.cz . Určitě využijete, děkujeme 

Fandovi Poláčkovi!   
 

A vypadá to, že zvládneme dnes Zpravodajů více,  
než jsme čekali . 
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Vážení přátelé, 

Původně jsme si mysleli, že dnes vyjde jen jeden Zpravodaj – ale už pracujeme (ke svému velkému 

překvapení) na dalším a tak dostáváte dnes do rukou druhý Zpravodaj. Ve 12 hodin se budou 

vyhlašovat kategorie VzPu 60 muži a ženy a vy byste ve stejnou dobu měli dostat do rukou tento 

výtisk. Připomínáme, že toto vyhlašování bude mít dvě hlavní protagonistky – paní starostku Semil 

Lenu Mlejnkovou a první dámu českého střelectví Katku Emmons. A jsme moc zvědavi, komu budou 

ceny předávat! 
 

Jak probíhá závod VzPu 60 a 40 – 1. směna je za námi 
Dorost zatím moc komentovat nemůžeme – odstřílelo jich 

zatím hodně málo a další část přijde na řadu až po vyhlášení 

výsledků v disciplíně 60 ran žen a mužů. Zatím vede „domácí“ 

Verča Svobodová z Manušic – 402,9. Ale ty, kteří střílí 60 ran 

už pomalu hodnotit můžeme. Čekali jsme například, zda se 

zlepší liberecký Radek Mikulčík (stále se může vymlouvat na 
nový kabát, ale my bychom raději, aby ho začal chváli ). Byli 

jsme zvědaví i na některé mladé „ženy“, které daly přednost 

této kategorii před startem dorostu. V kategorii žen zatím vede 

po 1. směně Sabina 

Thurnwaldová (622,1 bodu), 

druhá Sára Karasová (620,7) a třetí je Kateřina Štefánková 

(620,1). Tedy všechno finalistky ze včerejška, ale včerejší vysoké 
výsledky chybí . A teprve za nimi je včerejší vítězka Nikola 

Foistová (619,0)! V mužích vede mladík Matěj Nedvěd (615,7), 

druhý je Radek Mikulčík (615,4 – oproti včerejšku zlepšení, ale na 

slušné umístění to stačit nebude) a třetí včerejší vítěz Radek 

Tichý (615,3 – ten asi také spokojen nebude). Oproti včerejšku 

tedy nic moc co se týče výsledků a stejně jako včera jsou ženy 

podstatně lepší než muži. 
 

Jak se připravovala Kateřina Emmons 
Když jsme se v minulém čísle Zpravodaje zmínili o tom, jak trénuje Gábina 

Vognarová, samozřejmě nás zajímalo i to, jak je na tom Katka. Pokud tedy 

nastřílí nějaký velký výsledek, neberte si z ní příklad – Kačka pochopitelně 

v současné době v pravidelném tréninku není. Kdy naposled střílela na 

závodech už si nepamatuje (pravděpodobně GP Plzeň v lednu 2019), o to 

větší bylo naše překvapení, když ji otázka na datum posledního tréninku 

nezaskočila! „Ve středu.“ Vidíme, že se Katka přece jen na dnešní závod 

připravila ! Datum toho předposledního tréninku by ale určitě nevěděla…  
 

A začíná druhá směna 
Trochu jsme sledovali přípravu na 2. směnu a všimli jsme si, že jen 3 střelkyně 

v přípravě „sušily“ bez kabátu. Podívali jsme se na ně a kromě jedné polské 
reprezentantky to byly Kateřina Emmons a Gábina Vognarová! Jsme zvědaví, jak se 
povede Gábině, která měla ohromnou formu v Austrálii, potom v Číně začaly jít 

výsledky dolů a po návratu doktoři zjistili příčinu – mononukleóza a přechozený 
zápal plic. Několikaměsíční pauza a teď zase návrat k tréninku a závodům – 
přejeme této sympatické sportovkyni, aby vše vyšlo! 
 

 
 

 

 
 

Puškaři pomalu končí, pistoláři se chystají. 
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Vážení přátelé, 

vyhlásili jsme výsledky VzPu 60 muži a ženy. Naděje některých střelců se 

naplnily vrchovatě, jiní už tolik spokojeni nejsou. Ale takový je život!  

Pro Kateřinu Emmons to byla určitě příjemná neděle! Vždyť ani na 

olympiádě nevyhrála v den svých narozenin - teď už to můžeme prozradit, 

nechtěli jsme to zveřejnit dříve, aby měla před závodem trochu klidu. Že 

porazila i po dlouhém odpočinku (se svojí rodinnou mateřskou školou) a 

jednom tréninku českou špičku, tak nad tím by se měli zamyslet trenéři 

našich žen. Tím ovšem neříkáme, že by jim měli naordinovat větší počet 
dětí a občas si jít zastřílet . Ale opět se ukázalo, že „Kdo umí, umí“ 
 

A jak to tedy dopadlo? 

V ženách byla první Katka Emmons s 623,2, druhá Aneta Brabcová 

(622,3) a třetí Sabina Thurnwaldová (622,1). Návrat po dlouhé nemoci na 

prvních větších závodech se nepovedl 

Gábině Vognarové (9. místo a 616,8 

bodu), která ještě v průběhu závodu 

seřizovala spoušť. Ale jak říkala při odchodu – to se poddá! V mužích 

(a dnes i absolutně) nastřílel nejvíc Jirka Přívratský – 628,3 bodu! To 

je opravdu slušný výsledek. Druhý skončil trochu překvapivě Mokriš 

(618,8) a třetí Filip Rotrekl (617,5). A vyhlásilo se hodně rychle, 

přestože to bylo i s narozeninovým dortem pro Kačku. To proto, aby 

závod mohl pokračovat – dostřelovala se kategorie dorostu v pušce a 

začínala střílet kategorie dorostu v pistoli.  

 

A co dorostenci v pušce?  
Tentokráte už pořadatelé nebyli tak velkorysí 

jako včera a kategorie byla, jak je obvyklé, 

spojena. Kluci nějak neměli šanci – zvítězila 

Valášková se 407,0, druhá byla Dubská (405,2) 

a třetí Martínková (405,1). Dále Svobodová 

(402,9) a teprve pátý byl nejlepší dorostenec – 

De Gregorio s 402,6 bodu. To je pánové velká 

výzva! Naštěstí, když se losovaly ceny od Hitexu (slevy na ušití kabátů), které měly dostat ti, kteří 

se nedostavili na vyhlášení výsledků, nějací kluci se tam dostali… 
 

A už pokračují pistole  
Jak už jsme řekli, s poslední směnou dorostu pušek začínali i pistoláři svých 40 ran. Zatím vede 

v dorostu Vendula Gerhardová (360 bodů), druhá je další Vendula – Sochorová (355) a za nimi 

nejlepší dorostenec Jirka Kouňovský s 355 body.  

Obvykle bývá počet puškařů a pistolářů v rovnováze, tentokráte byla po všechny dny převaha 

puškařů ve všech kategoriích jasná. Přesto před sebou ještě máme dvě pistolářské směny a potom 

už jen vyhlášení a odjezd domů. To tedy jen pro ty, kteří střílí. Pro pořadatele teprve pořádná práce 

začne a kdy skončí, to jsme sami zvědaví! Ale jedno je už teď jasné – v Semilech se nám líbilo a je 

možné, že zde budeme tento závod pořádat, i když halu na TU Liberec zrekonstruují. Konec konců, 

když střelci budou střílet na různých místech, určitě jim to prospěje. Lednovou GP Liberec naopak 

budeme i v této sezóně pořádat v Liberci, protože zatím rekonstrukce haly ještě nezačala.  
 

Pistoláři jedou naplno – závěr se blíží. 
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Přátelé, končíme!  

Jistě si dovedete představit, jak jsme se na tato slova těšili…  
Pravda je, že jsme poprvé zkusili takovýto formát závodů – tedy střílet v pátek dorost i s finále, v sobotu jen 60 
ran a v neděli opět všechno. V pátek si tak všichni dorostenci vyzkouší finále a navíc oddělené hodnocení dívek 
a chlapců v této kategorii se používá na závodech minimálně. V sobotu se díky pátku vejde více žadatelů o start 

v mužích a ženách. A v neděli, kdy není finále, to už nějak ve všech kategoriích zvládneme… Snažili jsme se 
vyhovět všem (i když víme, že to není možné ) a určitě máme klidné svědomí. Podobný formát určitě zvolíme 

i pro naši tradiční GP Liberec, kterou budeme v lednu střílet v tradiční hale TU Liberec v Harcově. Dokonce jsme 

připraveni udělat program tak, aby nebyli časově v nevýhodě ani puškaři, ani pistoláři… A těšit se můžete i na 
zařazení nové disciplíny – Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran. A abychom v sobotu, kdy je největší boj o 
místa ve startovní listině, umožnili účast co největšímu počtu střelců, budou se finále střílet v další hale 

současně s kvalifikací v hlavní hale.  
 

Poslední fotky do našeho Zpravodaje  

Abychom měli v našich Zpravodajích popsaný kompletní průběh všech tří závodů, 
dokončíme naši sestavu 11. číslem Zpravodaje. V předcházejícím vydání jsme 
informovali o výsledcích puškařů a průběhu závodu v pistoli. Nyní tedy informace o 
tom, jak soutěž pistolářů dopadla a pár fotek. 

V dorostu putovalo zlato do Německa – k tomu Lydii Vetter stačilo 365 bodů. Druhý 
byl Ámos Tomšíček s 363 body a třetí Vendula Gerhardová. V ženách také vyhrála 
Němka – Jenny Merker s 558 body, stříbro získala Renata Červenková (555 bodů) a 

jen o bod za ní skončila mladá Kateřina Středová, které se 

zde mimořádně dařilo ve všech třech dnech! A také muži 
měli výraznou postavu – Kryštof Krsek vyhrál s 566 body, 
druhý Petr Chmel nastřílel 562 bodů a o jediný bod za ním 
skončil Vildomec. A my ještě na závěr zveřejníme fotku 
toho, díky němuž máme všechny výsledky! Fanda Poláček 

byl po dobu závodu sice jako ve vězení, ale jeho práce 
byla hodně sledována (dokonce i online ).  

 

Krátké hodnocení  
Poprvé v Semilech a hned úspěšně. Tak bychom mohli charakterizovat trojici závodů, kde jsme v pátek 
v nových závodech dorostu zachovali tradici účasti města Stráž n.N. (SSK z tohoto města byl zakladatelem této 

soutěže), v sobotu přidali tradičně soutěž našeho krajského sdružení v disciplínách VzPi a VzPu 60 ran a nedělní 
soutěže ve všech kategoriích, ale bez finále, nesly název Velká střelecká cena města Semily. Kromě české 
reprezentace, kterou okořenila svým startem (a více než úspěšným) i legenda českého střelectví Kateřina 

Emmons jsme mohli vidět střelce z Německa a Polska. Takže na závod v novém místě s novinkami v programu, 
ale i zachování tradice a dle ohlasů soutěžících a doprovodu povedená akce – dokonce se tak trochu obáváme, 
aby příští rok nebyly problémy s uspokojením všech zájemců o start – tedy situací, se kterou jsme se potýkali 
na dřívějších ročnících, než jsme letos zavedli další soutěžní den…  

Za zapůjčení elektroniky děkujeme ČSS, Dukle Plzeň a Olympu Plzeň a za jejich obsluhu pánům Poláčkovi a 
Machovi, kteří jako vždy odvedli perfektní práci. Stejně tak hlavní rozhodčí pan Bílek. Velké množství 
dobrovolníků tvořili členové SSK Manušice, Liberec a Semily – díky všem. A zakončíme toto hodnocení 
poděkováním vstřícnému přístupu vedení města Semily a jejich Sportovního centra. 
 

A na závěr poděkování sponzorům 

Věřme, že na žádného z nich nezapomeneme, ale kdyby ano, určitě najde své logo na fotkách 

z průběhu celého prodlouženého víkendu, na startovních číslech a dalších dokumentech ze závodu. 
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