
 
 

"Ku řimáci" opět s titulem. 
 
Na začátku března, jako každoročně, se koná Mistrovství České repibliky ve vzduchových zbraních a jako 
tradičně se střílelo o tomto víkendu opět v Plzni. Před letošním M ČR jsem měl trochu obavy, protože nás 
potkala tzv. generační výměna, kdy někteří úspěšní střelci skončili a další postoupili do starších kategorií. 
Ale dosažené výsledky ukázaly, že se není čeho obávat a že mladí střelci JMKS, členové SSK Kuřim, jen tak 
lehce, přední pozice výsledkových listin neuvolní. 
  Začnu největším úspěchem, titulem Mistr České republiky pro 16ti letou Marii Hojovcovou , která 
získala titul po dvou letech tréninku pěkným nástřelem 365 bodů, v novém osobním rekordu a potvrdila tak 
svůj střelecký talent. 
  Vynikajícího výsledku dosáhl i Michal Němec, který v letošním roce již nově střílí v kategorii juniorů.  Na 
svém prvním juniorském mistrovství, novým osobním rekordem, nástřelem 562 bodů, postoupil  do 
osmičlenného finále. V něm obsadil velice pěkné 7. místo, když před ním byli pouze starší a mnohem 
zkušenější střelci, všichni zařazení do reprezentace ČR. Druhý junior, Roman Přichystal obsadil nástřelem 
541 bodů 15. místo. 
  V letošním roce nemáme věkově stejné střelce, abychom mohli přihlásit družstva v jednotlivých věkových 
kategoriích. Využili jsme proto možnost sloučit střelce, pro hodnocení družstev, do vyšších kategorií. Oba 
junioři doplnili Davida Prokeše, který střílel v kategorii mužů s nástřelem 550 bodů a vytvořili tak mužské 
družstvo a ani v této kategorii se neztratili a ze 14ti družstev obsadili pěkné 6. místo. 
 V kategorii starších dorostenek se Iva Utíkalová umístila na pěkném 6. místě nástřelem 351 bodů. 
Velmi mile překvapila Johana Gladišová, mladší dorostenka, která začala střílet na začátku loňského roku a 
toto M ČR bylo jejím první velkým a zároveň i nejduležitějším závodem. Závod velmi dobře zvládla a 
vytvořila si krásný osobní rekord 342 bodů. 
  Mladší dorostenec Filip K řivánek, na svém rovněž prvním M ČR, nastřílel solidních 323 bodů.   
Družstvo ve složení Hojovcová, Gladišová, Křivánek obsadilo, ve sloučené kategori mladších dorostenců, 
pěkné 6. místo z 12ti družstev. 
 
Celkově musím hodnotit uplynulé M ČR pozitivně. Mistrovský titul, účast ve finále a 7. místo, tři šestá 
místa, v jednotlivcích i družstvech a tři velmi hodnotné osobní rekordy, jsou, při skromných tréninkových 
podmínkách, které v Brně máme, rozhodně úspěchem. 
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