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Poslední starty jsou za námi, a tak si můžeme 

vydechnout a načerpat síly na závěrečné 

slavnostní ukončení šampionátu, ale hlavně na 

dlouhou cestu domů. 

Jako malou odměnu pro znavené střelce jsme 

zvolili výlet k moři, alespoň malá náplast pro ty, 

kterým se nedařilo tak, jak chtěli. Z mého 

pohledu, se ale dařilo všem, i když si to možná 

ostatní nemyslí. 

Absolvování dlouhé cesty autem, tréninky v novém prostředí, radikální 

změna počasí než v kterém jsme trénovali doma, únava, nervozita a stres 

se zákonitě musí podepsat na každém střelci a jeho výkonech. Nicméně 

dobrou náladu jsme si udržet dokázali. 

Na slavnostním zakončení šampionátu nás kromě španělských tanečnic 

čekala ještě malá třešnička na dortu, v podobě krásného čtvrtého místa 

v disciplíně Remington 

replica , které získal 

Standa Hromada. 

V disciplíně Remington 

original skončil na 8. 

místě J. Forman, P. 

Králíček na 14. místě.  

Celkově si tak z Granady odvážíme jednu zlatou 

medaili za družstva a dvě bronzové v jednotlivcích. 

Dále 1x čtvrté místo, 2x šesté místo, 3x osmé, 5x 

deváté a 2x desáté místo v jednotlivcích. Za družstva 

3x čtvrté místo, 1x šesté, 3x sedmé a 2x osmé místo. 

  



Někdo by možná namítl, že se počítají jen medailová umístění, 

ale věřte, není tomu tak. Pro předovkáře, je Mistrovství světa 

to co pro malorážkaře Olympiáda. Je to ten největší střelecký 

svátek a umístit se například na bramborovém čtvrtém nebo 

třeba desátém místě je krásné, ale zároveň i motivující pro 

dosažení ještě lepších výsledků na šampionátech příštích.  

 

Šampionát 

skončil a my se 

rozjeli zpět do 

svých domovů. 

Naše posádka si 

tento výlet 

nechtěně 

prodloužila o jeden den, z důvodu poruchy vozidla. 

Nebýt G. Gráfa, který vše bezvadně zařídil, byli bychom 

asi zůstali v Německu ještě teď. 

 

Co říci závěrem? Gratuluji všem zúčastněným a přeji jim hodně štěstí v dalších střeleckých kláních.  

Za sebe mohu říci, že to byl velmi náročný týden, přes den střílet, sbírat nové poznatky a v noci psát 

zpravodajství pro střelce a naše blízké, kteří doma čekají na zprávy (za pravopis se omlouvám). 

T. Bursíková 

Foto: T. Bursíková, P. Viliš 


