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MČR mládežníků 30.03. a „.“ . 

Ano, TEČKOU za vzdůšovou sezonou již tradičně jest Mistrovství ČR mládeže. Bychom vám přáli zažít ten bzukot - 

jako ve včelím úle  nebo jako v mraveništi? Vyberte si, tam i tam se pilně pracuje. I v Plzni na střelnici všichni 

dřeli - střelci vypálili tisíce ran, vypotili spousty potu, trenéři kaučovali jak o závod, rozhodčí bedlivě hlídali 

dodržování pravidel, rodiče, sourozenci, babičky a dědečkové drželi palce, pěsti, radovali se z úspěchů, utírali 

slzičky, krotili nervičky, rozdávali svačinky, podporovali a prožívali vrcholný závod se svými mláďaty ... I PATRIOTI 

byli u toho, byť v lehce oslabeném složení. Dva bezva kluci hrdě svůj klub reprezentovali. Třináctiletý zkušený 

Dan věděl, že umí (a on opravdu umí, my to víme), avšak tíha závodu se jménem 

Mistrovství na něho v první položce dolehla. Nevzdal se a dotáhl svůj závod do 

pěkného výsledku 309,7b. Umístil se na 28. místě. Pro Dana trochu zklamání, pro 

nás nikoliv. Naopak, obdivujeme ho.  Konkurence obrovská = 87 starších žáků. 

Každičká desetinka nekompromisně posouvala střelce o několik příček dolů. 

Jakub, nový 4 měsíce trénující střelec, jeho 4. závod a velká předzávodní 

nervozitka.. „ojojoj, 

jakpak to Kuba zvládne“ broukal si pod fousy náš pan 

trenér. Kuba věděl, kde jsou jeho slabiny. Proto se 

zabetonoval na čáře a dokázal na MČR to, co na tréninku 

doposud nezvládl. Ruka modrala, brněla, ale Kuba držel! 

308 b. OSOBÁK jak vyšitý! Vlastně vystřílený. Další "4" 

patřila Kubovi , fantastické 40. místo ukazuje finální 

výsledovka. Dane, Kubo! My vám tleskáme a děkujeme 

za poctivou reprezentaci svého klubu. Moc dobře víme, 

jak na trénincích jste makali, pot potili společně s dvěma mladinkými ležáčky, kteří začínají pilovat své polohy a též 

si brousí drápky na MČR, ale až tu příští v dvacítkovém  roce 2020. Děkujeme organizátorům za úžasné závody. 

Gratulujeme všem ležákům, kteří sami v sobě vnímali spokojenost a pocit, že 

uspěli. A nezáleží, zda na prvním, pátém nebo čtyřicátém místě. Gratulujeme též 

všem klubům a jejich trenérům, kteří jsou na své svěřence pyšní a mají radost 

z jejich výkonů.  
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