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Matěj Nedvěd si v Plzni vystřílel český bronz
České Budějovice – Na mistrovství ČR ve střelbě ze vzduchových zbraní na
střelnici plzeňské Dukly v disciplíně vzduchová puška měli své zastoupení i mladí
českobudějovičtí střelci SSK Stromovka.
23.3.2018

SDÍLEJ:

Matěj Nedvěd na mistrovství ČR ve střelbě mladšího dorostu s českým bronzem.
Foto: Deník/ SSK Stromovka

„A díky Matěji Nedvědovi jsme se dokázali prosadit i na stupně
vítězů,“ pochvaloval si ve svém mailu pro Deník předseda SSK Stromovka Č. Budějovice
Václav Březina. „Po prvních dvou položkách (101,3 a 101,0) byl Matěj mezi mladšími
dorostenci čtvrtý, v závěrečných dvou položkách (102,5 a 103,1) ale přidal, nenechal se
znervóznit a se 407,9 bodu skončil na krásném třetím místě,“ ocenil Březina a dodal, že celkem
Nedvěd nastřílel 25 centrových desítek, což byl druhý nejlepší výkon. „Moc gratulujeme, je to
vynikající zakončení již tak úspěšné sezony,“ uzavřel předseda SSK Stromovka.
Ten věřil v zisk medaile také od Ivety Soukupové ze vzduchové pušky na 40 ran ve stoje
mladších dorostenek. „Po dobrých výsledcích v závodech v průběhu sezony jsme čekali že se
Iveta umístí na předních místech. Po prvních dvou položkách (100,2 a 102,2) to skutečně
vypadalo i na medaili. Bohužel v dalších dvou položkách(99,9 a 99,7) se Ivetě nedařilo a klesla
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se ziskem 402,0 bodů na páté místo,“ líčil Březina, umístění na páté příčce ze 32 startujících
z celé republiky dle něj ale rozhodně špatným zakončením sezony nebylo.
V kategorii starší dorostenky barvy českobudějovického klubu hájila Kateřina Němcová, které se
po první vydařené střelecké položce (100,0) v dalších položkách už tak nedařilo a nakonec se
propadla s nástřelem 393,9 b. z 21 startujících.na patnácté místo.
„Za vedení SSK Stromovka mohu s potěšením říci, že naši střelci v Plzni završili celkově
úspěšnou sezonu a že se ukazuje i jejich rostoucí výkonnost. A to i díky trenérům, kteří se ve
svém volném čase o mládež starají,“ vyzdvihl Březina.
Tento víkend bude Plzeň dějištěm mistrovství ČR ve střelbě ze vzduchové pušky vleže, kde bude
Stromovku reprezentovat v kategorii do 14 let osm střelců a do 12 let dva střelci.
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