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1/  Tradičně se sešli členové našeho klubu na začátku roku (tentokrát v sobotu 15. ledna) na 
střelnici Magnum v Suchdole k Novoročnímu závodu Mini. Závod se střílí podle platných 
pravidel, která občas upravujeme, to znamená – 5 ran z malorážové pistole na 25 metrů, pořadí se
určuje podle nejmenšího nástřelu, při tom se zásah mimo terč hodnotí  11 body. Závod proběhl 
hladce, výsledky jsou na konci tohoto oběžníku. Účastnilo se 14 střelců, členů našeho klubu.

2/  Přítomnosti na střelnici využili přítomní členové výboru k projednání několika důležitých 
bodů, za účasti a asistence dalších členů klubu. Zatím nebyly určeny termíny závodů žebříčku 
2022. Přepokládáme, že dnem v týdnu budou zase čtvrtky. Termíny budou určeny podle 
sportovního kalendáře a obsazení střelnice a to v dubnu, květnu, červnu, září, říjnu a finále 
v listopadu. Hodnocení v jednotlivých závodech zůstává stejné jako dosud, do žebříčku se počítá 
i Novoroční závod Mini.

                          Výsledek  závodu    NOVOROČNÍ   MINI   2022

Pořadí Jméno Výsledek Bodů do žebříčku

1.-2. Frýba Karel 13 17,5

1.-2. Jech Jaromír 13 17,5

3.-4. Cvrk Miloš 14 9

3.-4. Šulc David 14 9

5. Švagr Vladimír 21 6

6. Krekule Martin 22 5

7. Brejša Petr 27 4

8. Hochman Jan 28 3

9. Smrtová Renata 29 2

10. Vízner Oldřich 30 1

11.-12. Brych Jan 31 1

11.-12. Glaser Vladimír 31 1

13. Bradáč Oldřich 32 1

14. Smrt Josef 34 1



Body za případnou omluvu nebyly přidělovány. Účast byla hodnocena jedním bodem a je brána 
jako podíl na klubové činnosti. Výbor také vyzývá všechny členy klubu, aby přišli a pomohli 
s organizací závodů, které letos budeme pořádat, a to zejména v případě, že sami nebudou střílet 
(konkrétně libovolnou pistoli).

Výsledky Mini 2022 tedy známe. Na závěr slov od Honzy Brycha. 

Zapsal Petr Brejša 17. 1. 2022

Letošní MINI se podle mého názoru proběhlo výborně. Připraveno bylo střílení i 
úřadování, protože termín pro zaplacení příspěvků Svazu se neúprostně blíží. Naše setkání na 
střelnici posloužilo nejen k soutěži ve střelbě a úřadování klubového výboru, ale také a to je 
výborné, k popovídání všech účastníků, protože osobní kontakty jsou a ještě budou ztížené tím 
zatraceným Covidem. Naši pistoláři se účastní soutěží docela úspěšně a připravujeme se na 
malorážkové střílení jednak do žebříčku a jednak na možné střílení městské ligy, ve které 
bychom tyto závody pokřtili jako Memoriály našich významných členů. Bude to potřeba 
zpracovat. Jedině mě mrzí můj výsledek s jednou nulou a také to, že jsem si moc nepopovídal, 
protože se asi nikomu k našemu stolu nechtělo. Nemějte obavu, jsem očkovaný i třetí dávkou. 
Zdraví Vás a všem přeje zdraví a trochu humoru    Honza Brych

Za výbor klubu Vám přeje úspěšný rok 2022 po sportovní a osobní stránce

                                                                                                                  Honza   B r y c h 

18. 1. 2022

    


