
Přátelé,
dostáváte  do  rukou  poslední  číslo  Zpravodaje  Libereckého  krajského  sdružení,  vydávaného  na
střeleckých  závodech  1.  kategorie  v  Semilech  od  pátku  28.10.  do  neděle  30.10.  2022.  Není
náhodou, že má číslo 10 – více jsme toho nestihli, ale nějakou kulatou číslicí jsme končit chtěli. V
době, kdy začínáme toto číslo vytvářet, nevíme, jestli se nám ho podaří stihnout do konce soutěže a
vydat, než se rozjedete na cestu domů. Ale budeme se snažit. V tom horším případě ho vydáme až
po závodech a zveřejníme v elektronické podobě na již dříve inzerovaných stránkách. Držte nám
palce…
 

Puškaři nezklamali
Již  v  9.  čísle  Zpravodaje  jsme  chválili,  jak
hodně reprezentantů na závody přijelo a jak
bude puška napínavá a jak kvalitní  nástřely
budou dosaženy! 
Dostali  jsme  do  rukou  výsledkovou  listinu
VzPu  40  –  tedy  dorost.  A  upřímně,  hodně
vysoké  nástřely  tam  nebyly.  Ale  to  je
samozřejmě  způsobené  tím,  že  ti  nejlepší
dorostenci  a  dorostenky  dali  přednost
disciplínám  mužů  a  žen,  protože  jen  s
výsledky  ze  60  ran  mají  šanci  bojovat  o
zařazení  do  kategorie  M  nebo  juniorské

reprezentace ČR. To nic nemění na tom, že v dorostu si odnese vítězství Albert Srník se 408,8 bodu.
Ale – dalších šest míst obsadily dorostenky! Druhá Suchardová se 407,7 body, třetí Fouňová se
405,1. Dívky kluky převálcovaly i když se podíváme na první desítku v pořadí – dva kluci a osm
dívek!!!
A jak tedy dopadli dospělí, doplnění nejlepšími dorostenci?
Po  1.  směně  se  v  ženách  spolehlivě  držela  Kokošková  (624,7),  trochu  za  očekáváním zůstala
Thurwaldová, Foistová i  Brabcová, nečekaně vysoko se vytáhla Soukupová (blahopřejeme  ).  V
mužích  kromě  Záborce  (623,5)  už  to  pro  další,  včetně  Kupce  a  Nepejchala,  na  stupně  vítězů
nevypadalo. A postaršení  dorostenci a dorostenky? Ti zůstali trochu za očekáváním a svým starším
kolegům v 1. směně nekonkurovali. Potom přišla 2. směna, která toho u žen moc nezměnila, jen za
Thurwaldovou se dostala o 2 desetiny na třetí místo Gábina Etrichová. V mužích ale bylo všechno
jinak. Zvítězil Radek Mikulčík s 624,5 bodu, druhý Záborec a třetí Ondra Semecký. Blahopřejeme! 

A ještě ke Zdeňkovi Šťastnému
Některým ze čtenářů se nelíbilo, že ze Zdeňka děláme mladíka. A tak
jsme vytáhli z našich zásob ještě jednu fotku, po které už snad nebude
nikdo, kdo by o našem mladíkovi pochyboval... Připomínáme jen, že s
Kačkou se znají již mnoho let, prakticky od té doby, kdy Kačka začala
střílet  a  Zdeněk začal  do  Liberce jezdit  na závody.  A musíme na něj
prozradit,  že  to  byl  náročný  střelec  Liberecké  vzduchovkové  ligy,
například  jsme  kvůli  němu  museli  měnit  zatemnění  oken,  když  si
stěžoval, že tam je moc světla a on potom moc nenastřílí . 
 

 

Končíme vydávání našeho Zpravodaje a děkujeme našim čtenářům za přízeň!
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