Reportáž Honzy Ziky

28. ledna 2018

Dvory u Nymburka

Reportáž Honzy Ziky je laděna do žertovného a radostného tónu a
jak by ne, vždyť naše družstvo získalo zlato. Posuďte sami:
Již potřetí v řadě se našemu spolku dostalo pozvání od
našeho kamaráda Pepy „Pytláka“ Říhy na střelecké klání,
konané ve Dvorech u Nymburka, které jsme s radostí přijali. Na pravidelném setkání naší party jsme domluvili podrobnosti a v neděli 28. ledna 2018 jsme vyrazili. Ze Žatce
vyjela skupinka ve složení Jarda Rychtařík, Robert Piwko,
Václav Liška a František Blahout, z Teplic potom já s Míšou Adamenkem. Na místo jsme dorazili dopoledne asi v
půl desáté. Pan Davídek zahájil poučením o zacházení
se zbraní a chováním v prostoru střelnice, zaručujícím bezpečnost. Protože jsme v minulém ročníku stříleli jako úplně
poslední a čekání ve společenské místnosti bylo nekoPOZVÁNKA
nečné, navrhli jsme, aby to letos bylo opačně, a vyšlo to.
Naše družstvo nastoupilo jako první
do prostoru střelnice a po další „nalejvárně“ jsme se dali do „díla“.
Disciplíny: Po deseti ranách na kulatý terč a terč typu York na vzdálenost
25 m, poté po jedné a třech ranách
na obrázkové humorné terče ve vzdálenosti deseti metrů. Poslední disciplína byla palba na siluety letounů
Před střelbami je nutné nezbytné poučení
SR-71, U-2 a B-52. To vše s nasazenými brýlemi s fixou domalovaným záměrným křížem. Výborný nápad,
který nevymyslel nikdo jiný, než Pytlák. Při zmínce o tomto človíčkovi nemohu opomenout, že tento dobrák
po našem loňském úspěchu dělal
vše, aby to letos našemu týmu patřičně ztížil. Hned od počátku na
nás upozorňoval, ale to hlavní teprve přišlo. U mé pistole jisto jistě dotáhl regulační šroubek u spouště,
takže nešla zmáčknout a ještě k
tomu nám vydal střelivo bez prachové náplně. Ani jednomu z nás ne- Krátká porada před střelbami: jak na ně vyzrát!
vyšla rána.

Organizátor celé akce
Pepa „Pytlák“ Říha

Dva z našich borců Vašek Liška a Franta Blahout

Jako hlavní zbraň sloužící, k rozptýlení naši pozornosti , Pytlák přizval svoji, dnes už
i naši kamarádku Lucku Daranskou alias „Kalouse“. Kalous má totiž vzácný dar
od samého pána boha a tím je její srdečný a hlasitý, ale také hýkavý smích – kdo
neslyšel, neuvěří. Zatím co my jsme soutěžili, Pytlák zavtipkoval a v tu ránu se
Kalous rozhýkal a naše pozornost na střelbu v tu ránu vzala za své. Naštěstí to na
náš tým veliký vliv nemělo. Jako družstvo
jsme obsadili první příčku a Honza Zika v
jednotlivcích byl druhý.

Míša Adamenko si vystřílel
krásnou novou valchu

Vašek Liška, loňský vítěz, předává putovní prsten
novému vítězi

Po ukončení oficiální části
jsme ještě provětrali své
„hračky“, které jsme si dovezli z domova. Neděle, strávena ve Dvorech, byla už tradičně pěkným zážitkem
mezi milými lidmi. Určitě se napřesrok rádi
vrátíme utužit naše výborné vztahy. Už se
moc těšíme . A Pytlák s Kalousem mi jistě
odpustí mé přátelské popichování.

Jarda Rychtařík vyfotil naše borce:
zleva Vašek Liška, Honza Zika,
Míša Adamenko, Franta Blahout a
Robert Piwko. Před nimi místní
děva Monika a jak je vidno, Míša
se s ní rychle skamarádil.

Pytlák rozdává pivo Charlie a Tryskáč, vyrobené pro 30. odbočku SL
v pivovaru Kounice

Počítání zásahů je velmi důležité

