
Vážení čtenáři,
den  s  VC  Libereckého  kraje  pokračuje!  Dostřílela  první  směna
puškařů  a  když  jsme  blahopřáli  Radkovi  Mikulčíkovi  k  pěknému
výsledku (626,7),  překvapil  nás.  Řekl  nám „Udělal  jsem chybu“!
Chvíli  jsme lapali  po dechu – to nebylo flintou, rozhodčím, který
prošel okolo, špatnou elektronikou, soupeřem, který zrovna nabíjel
– Radek přiznal chybu! Neskutečné – možná se mu těch 630 letos
opravdu ještě povede. Přání Radka nám sdělila Iveta – samozřejmě
pod podmínkou, že si to necháme pro sebe a my to také nikomu
neřekli! Jen jsme to napsali. 

Vzácná návštěva v redakci
Ano, navštívila nás budoucí šampiónka Klára Etrichová. Že ji
neznáte?  A to  neznáte  ani  její  mámu? No jo,  my ji  také
neznali.  Ale  když  jsme  zjistili,  že  dříve  se  maminka
jmenovala Vognarová, tak to už jsme byli doma! Klára nás
navštívila  se  svým  pradědečkem  (a  naším  kamarádem)
Vlastou  Vognarem,  duší  střelectví  v  Nových  Lesích.  Zatím
toho asi o střílení ještě moc neví, ale když vyrůstá v takové
rodině, to nemůže dopadnout jinak. Za chvíli bude pradědovi
pomáhat se stavbou předovek a potom bude s mámou chodit
na tréninky. Nám už je to jasné, jen Klára to zatím neví a
raději hledá zapadlou botičku pod stolem. Ale za čas bude
jako máma, která právě střílí ve 2. směně...

Utíká to,
za chvíli dostřílí druhá směna puškařů, za další chvíli (vždyť co
jsou  to  2  hodinky)  skončí  rychlopalka  a  pistoláři  budou
vyhlašovat,  puškaři  půjdou  na  finále.  Je  to  fofr,  jak  je  to
možné, že Fanda Poláček je v řídícím centru v takovém klidu?!
A  my  běháme,  nestačíme  zpracovávat  fotky,  dochází  nám
baterky (a když ne nám, tak našim foťákům). A Fanda jako by
nebyl ten hlavní (samozřejmě s Milanem Machem) ale byl v
obýváku a čekal, až začne přenos z VC Libereckého kraje…

Kdo z dorostu se prosadí i dnes?
Včera stříleli  disciplíny dorostu, dnes si to rozdají s dospělými v těch větších disciplínách – VzPi
a VzPu 60 ran. Jsme zvědaví, jestli se někdo ze včerejších stupňů vítězů prosadí i na ty dnešní!

Sice se blížíme do finále, ale zatím jen toho puškového. 
A potom začneme nanovo – tentokrát s pistolemi!
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