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do 200 metrů Velkorážní pistolí a třetí
kategoriíie střelba Velkorážní puškou na
vzdálenoši do 5oo metrů. v rámci Čes-
kého pohárU se střílí rovněž Heinz Krenn
Memorial na počest Váženého střelce,
kten/ byl prezidentem rakouské AMSA,
ale bohuželv roce 2008 zemřel. Jedná se
o střelbu z pistole na Vzdálenosti určené
pro Velkorážní pušky, a protoje tato sou-
těž pro pistolové střelce Velkou Vlízvou
a zkouškou jejich střeleckého umění.

Někteří zahraniční střelci si našli
čas a zúčašňovati se Českého poháru
V rámci přípravy na nadcházející mist-
rovswí světa, což samozřejmě Vybu rco-
Valo české střelce k podání co neilepších
4rkonů. Konání této Vysoce prestižní
akce s sebou neslo velkou zodpověd-
nost a poměrně složilou jak materiální,
tak i organizační přípravu, Prezidentka
czMssA klára koukalová na§ěstí velmi
dobře ovládá dva cizí jazyky. ale itak
byla příprava mistrovství světa Velmi
náročná, a to nejen pro ni, jako Vedoucí
organizačního týmu, tak i pro celýtento
bim, ktený si dozajista zaslouží pochvalu.

organizační tý,m kromě prezidentky
CzMSSA K. Koukalové jako Vedoucí
tvořili zdeněk a Marie Vejvodovi, Petra
Rouhová (mistryně Evropy Ve střelbě
malorážkovou pistolí), Luboš cyprich,
jehož nelehlol,m úkolem byla příprava
střelnice a jednání s úřady, Kateřina
(mistryně Evropy a mistryně světa Ve
ďřelbě malorážkovou pistolí) a StanislaV
Rouhovi. Za odvedenoU práci si zaslouží

Vell§ý dík a uznání. Nutno rovněž zmínit
Jiřího a Maju Koukalow, kteří, ač ,,pou-
ze" řadovíčlenové czMssA, se obětavě
starali o zázemí V průběhu mistrovství
světa, a Renatu cyprichovou, jejímž
úkolem bylo starat se o plné žaludky
nejen střelců, aletéž rozhodčích, ďavěčů
terčú a zapisovačů Výsledků.

V průběhu tohoto mistrovství světa
padly i dva světové rekordy: v disciplt
ně Big Bore Pistol Unlimited Phillip de
Lange z JAR a v disciplíně Small Bore
pistol unlimited Jussi Airas z Finska
nastříleli plný poéet zásahů, tj.40 bodů.
zmínímeli se o našich reprezentantech,
Velmi mile překvapil Petr Černý, který
dosáhl na metu neivyšší - zlato v iel-
kovém hodnocení disciplín Field Pistol
a Fpp a bronz v celkovém hodnocení
disciplíny FPAs, Nesmíme zapomenout
ani na nadějnou mladou střelkyniTerezu
Kostkovou, lderá si dokázala již během
svého prvního roku střelby na kovové
siluety Vystřílet zlato Ve třídách.

V září proběhla Grand Prix Bohemia
a Mistrovství ČR. t]ěast byla podle
očekáVání o něco menší než v minulých
letech, nebot kVůli proběhnuvšímu MS
se zúčastnilo méně zahraniěních střel-
ců. Přesto jsme se izde doěkali velmi
pěkných V\i,sledků V napínavém záVodě
(např. lvo Picek, Petra a Kateřina Rouho-
vy, Milan a Petr Černí, EVžen zavadil).

Čeští střelci se pravidelně zúčastňují
i zahraničních šoutěží. Například na
mistrovství Německa V polovině června
v Philippsburgu si i přes Velkou konku-
renci velmi dobře vedli naši střelci Jiří
Koukal a Vlastimil ŠVarc. Na počát-
ku října se konal záVod Ve Frsncii na
střelnici Volmerange-les-Mines, kde se
V roce 2015 bude na přelomu července
a srpna konat ME. Zde se opět \^ýborně
umístili Jiří koukal a vlastimil Švarc.

Naši střelci se i nadále mohou měřit
se špičkoWmi střelci célého světa,
i když česká základna má oproti světu
Velmi malý počet al(ivních střelců.
Věříme, že na ME 2015 opět bude l
někdo z našich střelcú na bedně. l
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Siluetoué ozuěny
201 4ý

KLÁRA KOUKALOVA

Střelecký rok 2014 byl
v,ýjimečný tím, že se v České
republice vůbec poprvé

konalo mistrovství světa
ve střelbě na kovové siluety
(Střelecká revue č. 1012014).
proto se i celá siluetová
sezona včetně českého
poháru nesla v duchu této
prestižní a jedinečné akce.

eská asociace střelby na ko-
VoVé siluety (CzMSSA) má
65 členů, z nichž mnozí neby-
li V posledních letech vůbec
aktivní nebo byli akivní jen

velmi málo. vidina účasti na Ms však
mnohé vyburcovaIa a Českého poháru
se opět začali zúčastňovat itito střelci.

Česlo/ pohár sestáVá ze tří kategorií.
Jednou je siřelba na Vzdálenosti do
100 metrů V disciplínách malorážková
pistole, malorážka a polnípistole (Field

Pistol). součástí této kalegorie je též
střelba ze služební pistole na vzdálenosti
do 50 metrů a nově střelba Vzducho-
Vou pistolí na Vzdálenosti do '18 metrů
a vzduchovou puškou do 41 metrů. Dru-
hou kalegorií je stře|ba na Vzdálenosti
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