
   

 

 

 

 

 
 

 

 

Přátelé střeleckého sportu a libereckého střílení zvláště, 
 

 číslem 5 začínáme s vydáváním Zpravodaje z dnešního závodu. A pochopitelně 

začínáme s pistoláři, kteří dnes mají trochu nevýhodu – museli dříve vstávat a dříve přijet, 

takže puškaři si mohli trochu pospat. Ale zítra to pro změnu pistolářům vynahradíme – 

začnou dříve, budou mít dříve vyhlášení a to nejpodstatnější, budou také moci dříve odjet.  

 

Jak vypadá první směna 
Trochu prořídle! Škoda, možná bychom mohli i směnu ušetřit… Ale 

uvidíme, jak se s první směnou příští rok vyrovnají puškaři – příští 

rok totiž pořadí disciplín otočíme (puškaři budou oba dny začínat). 

A pravidelně budeme program střídat i do budoucnosti (pokud 

s pořádáním závodů vydržíme), aby výhody či nevýhody (každý 

to máme jinak) byly jednou na straně pistolářů a podruhé zase 

puškařů… 

Jak to dnes vypadá s programem 
Víme, je v propozicích. Ale přece – pistoláři budou střílet finále 

hned po dostřílení disciplíny. Přestěhují se nahoru do finálové haly – ve 14,30 muži, v 15,30 ženy a 

v 16,30 počítáme s vyhlášením výsledků pistolí. Třeba se nám podaří to trochu urychlit – pokud ne, 

omlouváme se už dopředu puškařům, že v době jejich závodu je budeme rušit vyhlášením nejlepších 

pistolářů. Puškaři potom budou střílet finále na velké hale ve 20,00 – ale protože to je nutnost pro 

udržení rozumných časů celého závodu, bude to dvojfinále – tedy ženy i muži najednou… 
 

První směna dostřílela 
Z žen je nejlepší dívka – Anežka 

Prontekerová, která včera střílela 

„čtyřicítku“ – 545 bodů. Druhá je 

Milenina z Polska – 542 bodů. Mezi 

muži je naopak první Polák – Artur 

Piech s velmi slušnými 571 body! 

Také druhý střelec je z Polska – 

Blascok s 569 body a prvním 

Čechem je Tomáš Fidler s 560 body. Tak uvidíme, jak se Češi pochlapí v další směně, která právě 

začíná! 
 

Připomínka SUPRFINÁLE – kupujte losy! 
Na nástěnce jsou podrobné pokyny pro doplňkové soutěže. 

Pro ty, kteří se chtějí pokusit získat 1000 Euro nebo 

elektronický stav firmy Seta, připomínáme – u prezentace si 

můžete koupit losy (za pouhých 10,- Kč a kupovat můžete až 

do času losování), počkat na vyhlášení pistolových disciplín, 

kde se také bude losovat a 3 šťastní postoupí do večerního 

Superfinále. Nekup to! To by určitě potvrdil šéf jury a nestor 

českých rozhodčích 

Tonda Gébl i hlavní 

rozhodčí Luboš 

Bílek, rozhodčí na 

čáře Zdeněk Kučera a pozadu by určitě nezůstal ani 

dvojjediný bůh Hynek Mikulčík – ředitel závodu i rozhodčí 

v jedné osobě! Moc hezky slaví své kulaté narozeniny… 
 

Přejeme všem pistolářům,  
ať se jim daří  

– osobáčkem se nic nezkazí! 
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Milí čtenáři, 
 

Přinášíme další číslo sobotního Zpravodaje. Dole ve velké 

hale končí druhá pistolářská směna, nahoře v malé hale se 

rozjela rychlopalná pistole. Možná by si rychlopalníci 

zasloužili větší pozornost – naposledy se v této hale střílela 

rychlopalba na MČR v roce 1995 (nebo tak nějak)! Petr 

Hrbek stojí za uspořádáním této soutěže v rámci GP Liberec 

a Chmel mladší se už dlouho pohybuje v pořadatelských, 

organizátorských a rozhodcovských vlnách a tak tady také 

nemůže chybět. 

 

Jak si vedou rychlopalníci 

Zatím těžko hodnotit – střílí se na 4 stavech a tak to nejde nejrychleji – to je ten paradox 

rychlopalby, kdy se střílí rychle, ale závod jde pomalu! Ale tak už to při této disciplíně chodí – jsme 

v první půlce a zatím máme výsledky dvou směn. Takže počkáme ještě chvíli, než zveřejníme 

výsledky – až všichni rychlopalníci odstřílí první půlku, určitě na ně nezapomeneme a pochválíme ty 

nejlepší… 
 

Kdo je nejlepší po druhé pistolářské směně 
V první směně se střílelo slušně – 

hlavně chlapi. Změní se to po druhé 

směně? A polepší se ženy? Ale ať už 

to dopadne jakkoliv, přece jen je 

mezi chlapy a ženami rozdíl – 

tentokráte z pohledu redakce ve 

prospěch žen! A to musíme 

poznamenat, že proti policii nic 
nemáme. 

Trochu ze zákulisí 
Přinášíme pár fotek z míst mimo 

střeliště. Vidíme, že na soutěž dorazila 

pistolářská legenda – Petr Packan. 

V bufetu určitě nešlápnete vedle, ať 

vyberete cokoliv – liberecké maminky 

jsou skvělé kuchařky! Losy na 

superfinále zažívají konjunkturu – zatím 

rekord je 20 losů zakoupených jednou 

střelkyní, ale ani další netroškaří! A další snímek - pistoláři jsou známí 

kutilové! V roli opraváře někdejší nejlepší střelec na světě a nyní 

uznávaný trenér Martin Tenk.  
 
 

Pomalu nám končí pistoláři  
– bude to ještě napínavé?  

Určitě ano, ve finále jedeme zase od začátku! 
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Střelci, střelkyně, všichni účastníci dnešní GP, 
pistoláři již střílí 3. směnu (včetně Petra Packana), rychlopalníci 

jsou již za půlkou a puškaři se pomalu chystají na svoji první 

směnu. Je to možné, že nejsme ani v půlce? Ano, dnešní 

soutěžní den je zvláště vydatný – večer po vyhlášení výsledků 

(což bude někdy po 21. hodině) se střílí netrpělivě očekáváné 

SUPERFINÁLE!  

 

Jak si vedli pistoláři po druhé směně? 
Chlapi se nezlepšili a stále je v čele dvojice pistolářů z Polska. Dámy si polepšily – Gerhardová 553 a 

Salavcová 552 a z čela odsunuly Prontekerovou z první směny. Ale ještě nemáme výsledky            

3. směny – vše je otevřené. Třetí směna to má ve své moci… 

 

A jak vypadají rychlopalníci?  

No přece hezky! Ale nemůžeme už komentovat, po Zpravodaji 

číslo 6 jsme dostali připomínku, že je náš plátek genderově 

nevyvážený!!! Možná, kdybychom byli příslušníci některého 

z dalších 42 pohlaví, hodnotili bychom jinak… Ale nikdo nám snad 

nevyčte, že se zmíníme o tom, jak vypadá závod rychlopalníků – 

původně jsme očekávali, že budeme moci napsat, že rychlopalníci 

nestíhají a uvést tak další paradox rychlopalby. Ale ti nás zklamali 

– byť jsou v rozhodcovském a organizátorském složení spolu 

poprvé, stíhají! Předpoklad tedy je, že nenaruší časový průběh 

finále pistolářů, které se bude střílet ve stejné hale. Po první polovině byli v čele kategorie mužů 

Hejna z Ostravy (291 b.), domácí Koprivnikar (289 b.) a Rampula z Dukly Plzeň (287 b.). Mezi 

dorostenci to byli Kopřiva z Loun (286 b.), Petrů z Chomutova (277 b.) a Tenk z Ostravy (272 b.). 

Bohužel nepřijeli původně přihlášení Němci a nemůžeme tak porovnat rychlopalku u nás a 

v zahraničí… Mezitím již dostříleli muži a junioři i druhou půlku – první Hejna s pěknými 585 body, a 

i na dalších místech byly slušné výsledky – Rampula 579, Koprivnikar 575 bodů! Blahopřejeme a 

konstatujeme, že ve 14,00 se tato kategorie vyhlašuje! 
 

Mobily v zákulisí 

 

Chtěli jsme opět přinést pár fotek ze zákulisí. A když jsme viděli sedět domácí mladé střelce 

v charakteristickém kroužku, hned jsme u nich byli, abychom natočili, jak hrají karty! Chyba lávky – 

kroužek to byl charakteristický, ovšem dnes už pro mobilní zábavu. Ale po cestě na halu 

k rychlopalníkům jsme narazili na další mobility a tak přinášíme doklad, že o věku už to není… 
 

Pistolářům přejeme hodně štěstí ve finále,  
puškařům vysoké nástřely v základním závodě! 
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Vážení a milí, 
pistoláře jsme vyhlásili – nejdříve rychlopalníky, kde nám 

v minulém čísle scházela výsledky dorostu. Zvítězil Petr 

Kopřiva z Loun, druhý byl Matěj Petrů z Chomutova a třetí 

Indra Tenk z Ostravy. Finále pistolářů už také skončilo a 

vyhlásili jsme nejlepšího muže Artura Piecha z Polska 

(234,0) a ženu – Alžbětu Dědovou z Duelu Praha (228,0). 

A zároveň jsme z klobouku vylosovali účastníky 

SUPERFINÁLE z řad pistolářů a určili, kdo dostane divokou 

kartu. 
 

 

Jak dopadli pistoláři? 
Za vítězným Piechem skončil nás stálý zákazník Jiří Postupa, třetí 

místo bral Petr Chmel mladší. V kategorii žen za vítěznou 

Dědovou skončila Renata Červenková z Duelu a třetí byla Lydia 

Vetter z Německa – v podstatě jsou všichni pravidelnými a 

dlouholetými účastníky našich závodů a to nás těší. Po 

vylosování a přidělení divoké karty byli určeni všichni účastníci 

večerního SUPERFINÁLE z řad pistolářů. Jsou to: Červenková, 

Salavcová, Procházková J., Tušilová, Jungmannová, Postupa, Josl 

a Čupka. 
 

A jak vypadají puškaři?  

V první směně zazářily dvě mladé dívky. Nevíme to určitě, ale 

odhadujeme na osobní rekordy obou. Martínková 616,1 a Jelínková 

dokonce 625,0!!! Třetí se v ženách držela Iveta Soukupová s 612,6. 

V mužích domácí Radek Mikulčík 620,4, mladý Helus z Plzně hezkých 

613,8 a Richard Křivánek 612,3. Ve druhé směně Radka přeskočil 

favorit Tomasz Bartnik, o desetinu za Radka se dostal Franta 

Smetana. V ženách se na druhé místo dostala Foistová, Jelínkovou ale 

asi nikdo neohrozí. Ale nebudeme si hrát na proroky a počkáme na poslední směnu. 
 

Že by důtka od hlavního rozhodčího? 

Ne, to byl jen zájem o to, k čemu mobily ti mladší používají! Fotkou 

se vracíme k fotkám ze zákulisí s tématem mobilu. Zajímalo to 

zřejmě i hlavního rozhodčího a tak hodil s mládeží řeč. Ale karty 

(žlutou, červenou) netahal, tak je to dobré. Rušno je i u stánku 

Vency Hamana. Nabídka je skutečně bohatá, to musíme potvrdit 

(pokud to není vidět z našich snímků…). 

A sledovali jsme i novou brněnskou 

majitelku vzduchovky Vaškent 

Annu Procházkovou. Zajímalo nás, 

čím bude střílet. Je to divné, ale 
opět střílela se svojím Waltrem . 

Výrobce vzduchovky Venca Haman 

zatím nastupoval do třetí (a 

poslední) puškařské směny. Ten 

svojí vzduchovkou střílel – jsme 

zvědaví, jestli brněnskou naději porazí! Budeme vás informovat 

v dalším čísle našeho Zpravodaje… 

Všem přejeme, aby se závod nezdržel, a všichni jsme se dostali 
do postelí v rozumném čase! Zatím se pořadatelé musí pochválit 

– dařilo se to v pistoli i rychlopalné pistoli  
a tak puškaři mají na co navazovat! 
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Vážení a milí, 
nejlepší pistoláře jsme vyhlásili – nejdříve rychlopalníky, kde nám v minulém čísle ještě 

scházely výsledky dorostu. Zvítězil Petr Kopřiva z Loun, druhý byl Matěj Petrů 

z Chomutova a třetí Indra Tenk z Ostravy. Finále „normálních“ pistolářů už také skončilo a 

vyhlásili jsme nejlepšího muže Artura Piecha z Polska (234,0) a ženu – Alžbětu Dědovou 

z Duelu Praha (228,0). A zároveň jsme z klobouku vylosovali účastníky SUPERFINÁLE 

z řad pistolářů a určili, kdo dostane divokou kartu. 
 

 

Jak dopadl souboj na dálku? 
Slíbili jsme, že budeme čtenáře informovat, kdo byl lepší – Anna 

Procházková (výherkyně vzduchovky Vaškent) nebo Venca Haman 

(výrobce uvedené vzduchovky)? A vzduchovka Vaškent (612,7 b.) 

porazila Waltera (608,1 b.)– víc říkat nemusíme, kdo četl minulé 

číslo Zpravodaje, ví o čem je řeč. Zdá se, že Anna má o čem 

přemýšlet a jsme moc zvědaví, jak toto přemýšlení dopadne! Jen 

tak na okraj dodáváme, že Venca tento výkon nastřílel přesto, že 

se mu „povedla“ jedna položka 97,6!!! 
 

Výsledky puškařů (a puškařek )  

Zajímalo nás hlavně to, jak dopadne překvapivá vítězka základního 

závodu Aneta Jelínková ve finále. A dále jsme, pochopitelně, drželi 

pěsti domácímu Radku Mikulčíkovi, který v základním závodě 

nastřílel druhý nejlepší výsledek. Ale oba to pochopitelně měli 

těžké. Radek měl víc než zdatné soupeře, na začátku se držel velmi 

dobře, ale v závěru už se mu tolik nedařilo a skončil čtvrtý, když 

zvítězil velký favorit Bartnik. Aneta ještě v takovéto situaci nikdy 

nebyla – vedla před Nikolou Foistovou a ještě v takovém závodě! 

Nakonec ani Aneta nedotáhla finále do konce a skončila na pátém místě. Jinak musíme konstatovat, 

že v mužích postoupili do finále někteří mladí střelci, ale v kategorii žen jich bylo ještě více – jedna 

ročník narození 2005, dvakrát 2004, třikrát 2002!!! 

A tak jako u pistolářů jsme i u puškařů na závěr vyhlašování výsledků vylosovali tři další účastníky 

SUPERFINÁLE, dodali divokou kartu a SUPERFINÁLE mohlo po krátkém odpočinku začít. 
 

A jak dopadlo SUPERFINÁLE 

Bylo to hezké, a bylo toho dost! To by mohli osvětlit hlavně ti, kteří 

zůstali v SUPERFINÁLE co nejdéle! Tím, že jsme zvýšili počet 

účastníků na šestnáct a ještě k nim hlavní organizátor a sponzor 

Vašek Haman přidal Hynka Mikulčíka, domácího guru střeleckého 

klubu, který v pátek oslavil (prací) padesátiny, střílel se neobvykle 

vysoký počet těch nejnáročnějších ran – vždyť každá mohla 

rozhodnout o vyřazení! Letos tedy byla výhra víc, než zasloužená! 

Ran padlo jako u Verdunu… Místo Hynka, který počítal 

s moderováním, ale musel střílet, se moderátorské role ujal Venca 

Haman, ale protože Hynek vypadl druhý, Venca mohl být na postu moderátora brzy vystřídán... 

Těsně před koncem vyřadili Radek Mikulčík a Aneta Jelínková velkého favorita Bartnika (ten byl 

potom zahlédnut, jak v doprovodu Vency, Zdeňka Šťastného a dalších ubytovaných odchází na 

večeři do nedaleké restaurace, aby smutek zajedl – vzhledem k tomu, že už to bylo po desáté 

hodině večerní, je možné, že restaurace už byla bez kuchaře…, ale to zjistíme určitě zítra podle toho, 
kolik tento špičkový světový střelec a ozdoba letošního ročníku GP Liberec nastřílí). Nakonec zbyli 

za puškaře Radek a za pistoláře Jindra Josl (který mimochodem podával po oba dny výborné 

výkony, přestože je stále věkem dorostenec). Napětí bylo určitě velké – oba střelili svoje nejhorší 

rány, ta Jindrova byla horší… Radek si vybral Eura, na Jindru zbyl elektronický stav Seta za 30 000,- 

Kč (současná cena je už zhruba o 5 000,- Kč vyšší). 

Dnešek byl opravdu perný – zvláště pro pořadatele. Ale věříme, že  
střelci si to na rozdíl od organizátorů užili! 
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