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5. ročník mezinárodní střelecké soutěže Airforce Cup Cologne
Ve dnech 19. – 22. dubna letošního roku se dvě družstva našeho Klubu vojáků v záloze Staré Brno, zúčastnila
mezinárodní střelecké soutěže ve Spolkové republice Německo. Šlo o jubilejní 5. ročník této soutěže, která se konala
blízko Kolína nad Rýnem.
Celkem se střelecké soutěže zúčastnilo 24 týmů v počtu 96 závodníků, primárně z armád NATO a z dalších ozbrojených
sborů států Evropy.
Náš tým číslo 1 byl ve složení Jiří Stehno, Bohuslav Máša, Silvie Čermáková a Petr Kučeřík. Všechno zkušení závodníci,
absolventi mnoha mezinárodních střeleckých závodů, u kterých se daly předpokládat rozhodně nadprůměrné výsledky.
Druhý tým našeho kluby vyjel na soutěž v sestavě Zdeněk Maláník, Marek Šarlej, Michaela Miluličová a Michal Gracla.
Tento tým měl ambici především sbírat zkušenosti, protože se většina jeho členů účastnila mezinárodní střelecké soutěže
takového rozsahu poprvé.
Po příjezdu na místo, ve čtvrtek 19. dubna jsme se ubytovali a vedoucí týmů se zúčastnili briefingu k organizaci celé
soutěže a k podrobnostem jednotlivých disciplín. Celkem byly připraveno 8 střeleckých a 1 doplňková disciplína. To
zahrnovalo střelbu z pušek G36, G3 a K98, dále střelbu z kulometu MG3, samopalu MP2 a střelbu z pistolí G17, P30 a
P8. Doplňková disciplína se plnila s využitím laserového systému MILES, kdy celý tým spolupracoval na záchraně rukojmí.
Střelnice vybraná pro tuto soutěž byla prostorově a technologicky na vynikající úrovni s kompletním zabezpečením.

Obr. 1: Jedna z pistolových střelnic
Následující 2 dny byly střelecké a opravdu jsme si je užili. Navíc v pátek jsme se mohli mimo vlastní soutěž pokusit získat
armádní „střelecké šňůry“ v kategorii puška G36 a pistole P8. Což jsme také všichni vyzkoušeli. Nejlepším z obou týmů
se sice podařilo projít do 2. kola, ale na armádní střelecké šňůry nakonec nikdo nedosáhl. Bylo by potřeba to natrénovat.
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Obr. 2: Jedna z puškových střelnic
Soutěž byla výborně zorganizovaná s časovým plánem pro každý tým a vše probíhalo v pohodě. Postupně jsme prošli
všemi disciplínami a v sobotu 21. dubna v odpoledních hodinách byla soutěž ukončena. Po návratu do kasáren a po
nezbytné relaxaci, nastal čas slavnostního vyhodnocení. To se konalo v příjemné a rozlehlé restauraci s venkovním
posezením. Pan Marvin Spinhoff vyhlásil výsledky v pořadí krátké zbraně (pistole včetně MP2), dlouhé zbraně (pušky,
včetně kulometu MG3) a celkové výsledky za jednotlivce a týmy.
Ze všech 96 závodníků vyhrál kategorii „pušky“ vedoucí našeho 1. týmu – Jiří Stehno, který také skončil první
v celkovém pořadí jednotlivců. To je mimořádný úspěch a skvělý výsledek.

Obr. 3: Vyhodnocení jednotlivců – Jiří Stehno 1. místo
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Při vyhodnocení pořadí týmů situace gradovala. Náš první tým skončil v konkurenci 24 družstev na 3. místě
v kategorii „pistole“, první v kategorii „pušek“ a celkově na 2. místě ze všech zúčastněných týmů. Takový
fantastický úspěch nikdo neočekával.

Obr. 4: Náš vítězný tým KVZ Staré Brno 1 se všemi cenami
(zleva Silvie. Čermáková, Petr. Kučeřík, Ředitel soutěže, Jiří Stehno, Bohuslav Máša)
Další velmi pěkné výsledky ve střelbě z různých zbraní dosáhli:
-

Jiří Stehno (2. místo z G17, 8. pořadí z P30, 1. místo z K98 a 2. pořadí z MG3), celkově 1. místo;
Zdeněk Maláník (2. místo z MP2, 5. místo z K98, 7. pořadí z pušek), celkově 4. místo;
Bohuslav Máša (3. místo z P30, 7. pořadí z G17, 4. místo z G36), celkově 9. místo;
Petr Kučeřík se umístil celkově na 25. místě;
Silvie Čermáková dosáhla na 42. místo;
Michal Gracla se umístil na 51. místě;
Marek Šarlej skončil celkově na 71. místě;
Michaela Mikuličová byla v celkovém pořadí na 92. místě

V doplňkové disciplíně „záchrana rukojmí“ dosáhl náš tým číslo 2 na celkové 13. místo a první tým skončil na místě
šestnáctém.
5. ročník mezinárodní střelecké soutěže skončil pro náš první tým mimořádně skvěle. Celkově 2. místo v opravdu tvrdé
konkurenci. Jiří Stehno měl na této soutěži „svůj slavný den“ a dosáhl excelentních výsledků ve střelbě s celkově 1.
místem ze všech účastníků. Poděkování za soudržnost, podporu všech navzájem a dosažené výsledky ve střelbě,
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včetně reprezentace našeho Klubu vojáků v záloze Staré Brno, Svazu vojáků v záloze České republiky, to patří každému
členovi našich obou týmů.
Zdeněk Maláník
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