Víme, proč střílíme - aneb úspěšné zakončení PATRIOTŮ malorážné sezóny
na Mistrovství ČR.

CINK… CINK… slyšeli jste to také?  My to nejen
slyšeli, my to celé o víkendu prožívali LIVE! Ano,
MISTROVSTVÍ České republiky malorážky je za
námi. Byl to zážitek! Obrovská konkurence (108
dorostenců, 71 dorostenek, juniorů a juniorek bylo
sice méně, ale o to kvalitnější a výkonnější střelci),
těžké podmínky, kdy chlad se vetřel do morku kostí,
v sobotu se střídalo slunečno s černými mraky,
v neděli pak padaly kapky deště mezi vystřelenými
kulkami směřujícími k terčům. A aby toho nebylo
málo, vítr se profukoval po střelnici, jak se mu
zachtělo. K tomu všemu, když přidáte tíhu
zodpovědnosti při reprezentaci svého klubu – no, neměli to ti naši Patrioti ale vůbec
jednoduché, to vám povím. Ovšem oni se s tím vším prali nejen statečně, ale i úspěšně!
GRATULUJEME všem našim mladým střelcům! Gratulujeme i panu trenérovi, který to pro
změnu nemá mnohdy jednoduché s Patrioty . Jsme na vás hrdí a děkujeme za vaši vzornou
společnou práci při reprezentaci. Vždyť už jen představa, že bychom si v té zimě měli lehnout
na zem, téměř hodinu se nehýbat, soustředit se na každou ránu, nedrkotat zuby… je pro nás
trochu děsivá.
Ale vraťme se pěkně na začátek. Během pátečního
ležáka juniorů si Tomáš zatrénoval, doladil vše
potřebné a šetřil síly na sobotní start královské
disciplíny 3x40 ran. Vyplatilo se mu to, neboť střelit
si na vrcholném závodu sezóny osobák 1154 b.
a pokořit tím reprezentační limit, to je kumšt.
A dvojnásobná radost  k tomu. Evča neměla
jednoduchou pozici. Silné nachlazení, nástup na
stanoviště již v 8 h v nevlídně chladném ránu
a konkurenci reprezentantek překonala zdárně,
nevzdala to a bojovala do poslední rány. Premiérou
pro naše dívčí trio mladičkých dorostenek Aničku,
Sabču a Emičku byla disciplína 3x20 ran. Nemnoho tréninků během jejich první standardové
sezóny je sice nemohlo vynést na „bednu“, ovšem holky se nebály a „prodaly“ vše, co mohly.
Již nyní si brousí zoubky na vrchol výsledkové listiny 2019 . Anička se k tomu blíží mílovými
kroky, neboť s krásným výsledkem 550 b., 9. místem mezi 33 dorostenkami udělala radost
nejen sobě ale i nám. Nejspokojenější v královské disciplíně byl dozajista Ríša, který opět
dokázal potvrdit svou formu a psychickou vyrovnanost. S úžasnými 564 b. vystoupal na
fantastické 2. místo. Paráda! Radost v očích střelce. Slzy v očích táty.
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V neděli nás čekal „ležák“, déšť, studený vítr. Holky pracovaly pilně a rozhodně se v konkurenci
71 dorostenek neztratily. Možná nebyly se svým výsledkem Některé spokojeny, ale zkušenosti
je rozhodně posunou opět dál. Mistrovství republiky uzavíral „ležák“ dorostenců. Naši hoši se
rozhodli, že si trochu polaškují s našimi nervy a nastříleli všichni tři výborně. No, řekněte sami:
Sam osobáček 581 b. a 20. místo, Honza vyrovnaný osobáček 584 b. a 11. místo, Ríša
osobáček 588 b. a 5. místo. Ze 108 střelců. Bravo kluci! Na konci 2. směny nám srdce málem
vyskočila z hrudníku. Aby si dobře rozjetý závod nepokazili, aby stihli odstřílet v časovém limitu,
aby…. Náš tým složený z rodičů a momentálně nestřílejících mlaďošů je bedlivě sledoval.
Vzájemně jsme si pomáhali a podporovali, desítky do terčů očima tlačili... zvládnout to však
kluci museli sami. Lehli, zabetonovali se a svou společnou prací vyhráli báječné 2. místo
v družstvech. O to cennější, že na stupních vítězů byli jako
jediní zástupci jednoho klubu, na rozdíl od 1. a 3. místa,
která získala krajská sdružení.
Víkend to byl náročný, návraty domů po 21. h unavené.
Rychle vybalit, připravit věci do školy, do práce a honem
na kutě. Však v pondělí ráno všichni musíme do svých
zaměstnání a škol. Věnovat se zase povinnostem nikoliv
zábavě. Děkujeme organizátorům za super závody. Užili
jsme si je! Jen prosíme, příště… domluvte tam nahoře
v nebesích… ať nám trochu přitopí .
Vážíme si všeho, čeho jsme za naši krátkou klubovou
historii dosáhli. Ať už střeleckých úspěchů našich střelců,
tak sounáležitost rodičů, jejich vzájemné pomoci, podpoře –
morální, finanční, psychické, logistické… Jste skvělí! Jeden za všechny a všichni za jednoho by
mohlo znít naše heslo. A my vám, milí PATRIOTI, za to DĚKUJEME.
Malorážková sezóna byla náročná a rozhodně ne jednoduchá. Překonali jsme všechny
problémy, které nám osud či lidé připravili. A že jich nebylo málo. Ale jsme tým a pospolu
s našimi fanoušky, skvělými lidmi kolem nás zvládneme cokoliv. A nyní, po krátkém odpočinku
se již těšíme na vzdůšu, na příjemných – pouhých - 10 m, na společné tréninky, na další
patrioťácké zážitky….
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