
Vážení a milí příznivci našeho Zpravodaje,
jsme rádi, že se naše Zpravodaje čtou. Víme o tom, protože dostáváme dotazy, kde se mohou stará
čísla našich Zpravodajů ještě sehnat! Kromě nástěnek (jedna u recepce a druhá na chodbě u vstupu
na střeliště), kde jsou všechna čísla vystavena a můžete si je přečíst, budou pochopitelně všechna
čísla po víkendu k dispozici v elektronické formě na stránkách SSK Liberec a facebooku ČSS-LKS.
Ale  pro sběratele,  kterých je  zřejmě už dost,  budeme doplňovat  „vyprodaná“ čísla  alespoň pár
výtisky, aby byly stále k dispozici. Jedním místem, kde Zpravodaje můžete sehnat je prezentace a
druhým stolek rozhodčích u vstupu na střeliště. 

Střílí další směna – společná pro poslední směnu pušek a první
pro pistole

A  na  puškařské  straně  jsou  docela  zajímaví  střelci  -  a
střelkyně! Vynikajících dam je v této směně opravdu hodně,
mrzí nás, že se omluvila pro nemoc Aneta Brabcová, která asi
neustála nedávný návrat  z  MS v Egyptě. Ale zajímají  nás i
pánové – například Vojta Záborec, který v Egyptě vybojoval
stříbro v mixu s Adélou Zrůstovou. Těšili jsme se, že uvidíme
tátu Petra, který byl také přihlášen, ale pro nemoc se omluvil.
Začínali  spolu  v  našem  klubu  a  tak  jsme  zvědaví,  jak  si
tehdejší  ucho Vojta povede v souboji  s tehdejším mazákem
Radkem  Mikulčíkem.  Zpovídali  jsme  Vojtova  trenéra,
odhadoval výsledek na 625 až 626 (prý jestli to ustojí), to by
mohl být s Radkem zajímavý souboj. Zvláště potom ve finále,
kde  Radek  přes  velké  zkušenosti  stále  ještě  moc  pevný  v
kramflecích  není.  Těšíme  se  a  věříme,  že  by  to  mohl  být
zajímavý boj pro diváky. Ale to předbíháme, kdoví, jak to celé
dopadne a kdo všechno se do hry vloží. Vynikajících střelců je
dnes  ve  startovce  habaděj  –  Filip  Nepejchal,  Radek  Tichý,
Ondra Kupec, Marek Bartošek, Matěj Nedvěd...

Rychlopalka končí
Ano, v nedaleké budově, označené krásným sokolem, končí
disciplína RvzPi 2x30. Protože do sokolovny nemáme spojení
přes  web,  musíme  v  redakci  počkat,  až  nám  přinesou
výsledkovky  k  tisku  diplomů  (i  ty  dělá  naše  redakce  )  a
potom budeme moci doplnit a vydat náš Zpravodaj č.5!
Ale  musíme  pochválit  tým  kolem  Petra  Hrbka  a  Jirky
Koprivnikara!  Jsou  trochu  bokem,  ale  jejich  zásluhou  mají
pistoláři další závody v disciplínách, které se zase tak často
nestřílí. A docela nás mrzí, že zítřejší závod v disciplíně StVzPi
3x20 je poměrně slabě obsazen. Ale třeba se i jejich zásluhou
zablýská na lepší časy v těchto na čas a vybavení náročných
disciplínách.  

A pár fotek na závěr, včetně evergreenu s Kačkou Emmons...

Sice se blížíme do finále, ale zatím jen toho puškového. 
A potom začneme nanovo – tentokrát s pistolemi  60 ran!
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