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ŘÍJOVÝ VTIP: 
 
Voják přijde za velitelem, 
že propil pušku, ten mu 
řekne, že se nedá nic dělat 
ale během cvičení musí 
pobíhat bez pušky a dělat 
„tatatata”. A skutečně, 
voják poctivě předstírá 
pušku, až narazí na tři 
vojáky poklidně sedící na 
kameni, vykoukne z křoví a 
udělá „tatatata”. Vojáci se 
nechápavě otočí a praví: 
„Co děláš, vždyť my jsme 
v tanku...” 



                                                                                                            STRANA 3 
ŘÍJOVÁ VÝROČÍ 
 
1. 
1946 – orimberské procesy: 12 z 22 obžalovaných nacistických pohlavárů bylo odsouzeno 
k trestu smrti.  
4. 
2006 – Zemřel František Fajtl, český voják, pilot, účastník bojů druhé světové války 
(* 20. srpna 1912). 
6. 
1973 – Útokem 80 000 egyptských vojáků na Bar Levovu linii na břehu Suezského průplavu 
začala Jomkipurská válka. 
9. 
1000 – Viking Leif Eriksson objevil Vinland, noha Evropana stanula poprvé na půdě 
amerického kontinentu.  
10. 
1857 – Zemřel Josef Ressel, vynálezce lodního šroubu (* 29. června 1793). 
13. 
1792 – Ve Washingtonu, D.C. byl položen základní kámen Bílého domu. 
14. 
1947 – Chuck Yeager překonal na letounu Bell X-1 rychlost zvuku. 

Bell X-1 
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie 
 
Bell X-1 bylo první letadlo, které 
překonalo rychlost zvuku vlastní silou ve 
vodorovném letu. Během tohoto letu letoun 
dosáhl nejvyšší rychlosti odpovídající 
Machovu číslu 1,015. Tento letoun také 
založil typovou řadu X, určenou čistě pro 
experimentální účely, která byla zpočátku 
utajována. Raketoplán X-1 byl poháněn 
raketovým motorem a let zahajoval 
vypuštěním ze speciálně upraveného 
bombardéru B-29. Po spotřebování paliva 
letoun klouzavým letem přistál na letišti. 
Prvním nadzvukovým pilotem se stal 
Charles "Chuck" Yeager, který s tímto 
letounem dne 14. října 1947 překonal 
rychlost zvuku. Yeagerovo prvenství 
zpochybňuje a činí na ně nárok rovněž 
německý pilot Hans Guido Mutke, který 
tvrdil, že zvukovou bariéru překonal dne 9. 
dubna 1945 s letadlem Messerschmitt Me 
262 Schwalbe. Toto tvrzení je však často 
zpochybňováno. Dalším člověkem čínícím 
si nárok na titul prvního nadzvukového 
pilota je George Welch, který měl překonat 
zvukovou bariéru 1. října 1947 v letadle 
North American XP-86 Sabre, tedy dva týdny před Bell X-1.                                                →→→→ 

Bell X-1    

 

X-1 přezdívaný "Glamorous Glennis" 

Určení: experimentální raketoplán 

Výrobce: Bell Aircraft Corporation 

Šéfkonstruktér: Robert J. Woods 

První let: 19. ledna 1946 (bezmotorový let) 

Hlavní uživatel: USAF 
NACA 



15. 
1582 – Ve většině katolických zemí byl zaveden gregoriánský kalendář. Bezprostředně po 
4. říjnu následoval 15. říjen. 
16. 
1813 – Začala bitva národů u Lipska, v níž se Francouzi v čele s Napoleonem Bonapartem 
střetli se spojenými armádami Rakouska, Ruska, Pruska a Švédska. 
17. 
1777 – Americké kontinentální vojsko porazilo Brity v bitvě u Saratogy – bod obratu 
v americké válce za nezávislost. 
1931 – Chicagský gangster Al Capone byl usvědčen z krácení daní.  
1933 – Albert Einstein emigroval z nacistického Německa do Spojených států. 
 
19. 
1943 – Byl objeven streptomycin, první antibiotikum proti tuberkulóze.  
1944 – Český spisovatel Karel Poláček zahynul v Osvětimi (* 22. března 1892). 
21. 
1941 -- Československý pěší prapor 11 – Východní pod velením podplukovníka Karla 
Klapálka posílil obranu Tobrúku. 
23. 
1942 – Britská 8. armáda pod velením generála Montgomeryho zaútočila u El Alamejnu  na 
německý Afrikakorps generála Rommela. Bitva skončila 5. listopadu vítězstvím Britů. 
25. 
1936 – Adolf Hitler a Benito Mussolini uzavřeli spojenectví, čímž vznikla Osa Berlín-Řím. 
27. 
1944 – Slovenské národní povstání: německé jednotky obsadily Banskou Bystrici, povstalci 
byli zatlačeni do hor. 
28. 
1918 – V Praze byla vyhlášena samostatná Československá republika 
1940 – Druhá světová válka: italská armáda zahájila z albánského území invazi do Řecka. 
30. 
1961 – Po odpálení Car-bomby nad sovětskou jadernou střelnicí na ostrově Nová země 
nastala největší jaderná exploze v dějinách lidstva 
31. 
1956 – Suezská krize: po předchozím izraelském útoku na Sinaj, zahájily Velká Británie a 
Francie vojenskou operaci proti Násirovu Egyptu s cílem zmocnit se Suezského průplavu. 
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TM Glock 26 Advanced, blow back 
 
  Glock 26 je plynová airsoftová zbraň z tvrdého 
ABS plastu, vyrobená podle vzoru rakouské pistole 
G26 v provedení s prodlouženým zásobníkem, 
anatomickou rukojetí a montážní lištou v rámu 
zbraně a hop - upem od firmy Tokio Marui.  
Pistole má funkční pojistku v rámu a na jazýčku 
spouště. Systém Blow Back pak věrně napodobuje 
chování ostré zbraně při střelbě, včetně zaseknutí 
závěru po vystřelení poslední kuličky.  
Zásobník je kovový, integrovaný na plyn a kuličky 
(25 ks BB 6mm) reálného vzhledu a nabíjení a realistickou  pojistkou zásobníku.  
 
První dojem 
  Speciální matová úprava povrchu zbraně vypadá hodnověrně a držení zbraně jako takové je 
díky anatomicky řešené rukojeti velmi pohodlné. Samozřejmě však platí, že každý si musí 
zkusit zbraň podle velikosti své dlaně jestli mu sedí, to je vždy individuální. 
Při správném držení působí zbraň vyváženým dojmem a po prvních vystřelených ranách je 
člověk nadšen Blow Backem a sílou výstřelu. 
 
Měřené hodnoty 
  Na střelnici jsme provedli měření dostřelu a přesnosti střelby, při výchozích teplotě okolí 
21°C, v lese a tedy v přistíněných podmínkách viditelnosti terče. 
Použili jsme terč velikosti A5  a kuličky 0,25 g Guarder. 
 
  Od 10 m do 15 m byla střelba i přes váhu kuliček přesná. 
Při střelbě na terč vzdálený 20 m bylo třeba počítat s 30 – 50 cm odchylkou na výšku.  
Při střelbě na 30 m už dělala odchylka 100 cm.  
Dostřel zbraně s kuličkami o váze 0,25 g je 35 - 40 m. 
 
  Jedno naplnění zásobníku plynem vydrží na vystřílení skoro tří zásobníků kuliček (25, 25, 17 
ks). Při třetím zásobníku už ale není správný tlak a kuličky nemají stejnou kinetickou energii 
jako u dvou předchozích. Proto doporučujeme doplňovat plyn po vystřílení druhého 
zásobníku. 
  Pro zlepšení dostřelu a zároveň zachování přesnosti zbraně doporučujeme používat kuličky o 
váze 0,20 g, jak uvádí i výrobce. Kuličky o váze 0,25 g jsme použili úmyslně, abychom 
prověřili výkonové vlastnosti zbraně. 
 
edostatky 
  Zásobník nejde plnit kuličkama pomocí plničky. Je nutno při plnění zásobníku stáhnout 
pružinu ručně dolů a poté druhou rukou zásobník naplnit. Slabším jedincům může dělat držení 
stažené pružiny problém. 
  Pokud máme zásobník jeden, tak při rychlém vystřílení kuliček a tím pádem i rychlém 
doplňování plynu se kovový zásobník velmi ochladí a těsnící gumička přestane těsnit, což 
způsobí náhlý únik plynu během střelby nebo nezaseknutí závěru po poslední kuličce.   
 

                                                                                                                            →→→→ 



 
Závěr 
  Glock 26 z hlediska vyváženosti a velmi dobrému, stabilnímu držení je vhodný, oproti jiným 
typům pistolí i pro nezkušené střelce, kteří ocení jeho výkonové vlastnosti a přesnost 
v krizových situacích.  
  Použitý ABS plast není zbrani na škodu a díky povrchové úpravě je k nerozeznání od reálné 
zbraně.  
  Výborné je i vnější zpracování ovládacích prvků, které nikde zbytečně nevyčnívají a 
neznemožňují tak rychlou a plynulou manipulaci se zbraní.  
  Pokud si tuto zbraň zakoupíte, tak doporučujeme přikoupit si minimálně jeden náhradní 
zásobník a používat střelivo o váze max. 0,20 g. 
 
Zbraň testovali za Airsoft Klub Dejvice:                                          
Ondra, Marci, Carlos                                                                                                                
 
Tento článek, si můžete přečíst také v nejbližším čísle časopisu ZBRANĚ A NÁBOJE! 
Zbraň je možné zakoupit v I.AIRSOFTOVÉ PRODEJNĚ- ANAREUS 
 
 
 
 
 

Víte, že…..? 
 
  Arrow  je systém protiraketové obrany vybudovaný Izraelem v obousměrné spolupráci se 
Spojenými státy. 
  Izrael, vědom si nebezpečí od svých arabských sousedů 
v otázce balistických střel, začal v roce 1986 práce na 
systému protiraketové obrany, nazvaném Arrow. Tyto 
obavy se za Války v Zálivu v roce 1991 ukázaly být 
opodstatněnými. Avšak vzhledem k nedostatku financí na 
vývoj protiraketového systému, musel Izrael uzavřít 
Memorandum o porozumění s americkou vládou, která v 
tom viděla příležitost jak získat naváděcí technologie pro 
systém Thaad, takže se zavázala spolufinancovat a 
spoluvyvíjet izraelský systém protiraketové obrany trpící 
nedostatkem prostředků. 
  Arrow II je systém zamýšlený k uspokojení požadavků 
Izraele na stíhač raket schopný bezpečně ubránit 
průmyslová a populační centra Izraele, a který zároveň 
podpoří vývoj nových amerických pokročilých ABM technologiemi, které budou moci být 
zabudovány do amerického systému obrany bojiště. 
  Svůj cíl ničí fragmentovanou hlavicí či výbušninou odpalovanou tak, že raketě stačí navést 
se do okruhu 50 metrů od nepřátelské střely. Systém Arrow je ve všech ohledech na likvidaci 
ICBM lepší než Patriot, a velmi pravděpodobně se jedná o nejlepší systém protiraketové 
obrany na celém světě. 
  Celý protibalistický program je nazván Homa a je schopen detekovat a zaměřovat 
nepřátelské střely ve vzdálenostech (o málo) větších než 500 km a sestřelit cílovou střelu ve 
vzdálenosti 50-90 km (podle některých zdrojů (16 až 48 km) ve výšce od 10 do 40 km nad 
povrchem země.                                                                                         Zdroj: WIKIPEDIE.CZ 
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CM 042 S  
 
  Zbraň čínské výroby dodávaná na náš trh firmou CYMA pod označením CM 042 S, je velmi 
solidně zpracovaná replika věhlasné útočné pušky AK 47 se sklopnou pažbou, dřevěným 
předpažbím a pažbičkou, kovovým mechaboxem ver. III.,  pružinou M120 a s regulovatelným 
hop-upem. 
  
  Tělo zbraně 
působí ve složení 
dřevo-kov velice 
realisticky a 
bytelně. Použité 
materiály se sice 
projeví na vyšší 
váze zbraně, ale 
naproti tomu 
zajistí pevné 
usazení hlavně a dodají vám jistotu při pohybu v terénu, kde se nemusíte bát toho, že se vám 
zbraň zlomí po tom co ji někde opřete, nebo že se vám ulomí hlaveň, když si zbraň hodíte 
přes rameno. 
  Zbraň jsme netestovali někde na dvorku střílením do plechovek,  ale poprvé jsme ji použili 
přímo v boji a to bez nějakého šetření.  
 
První dojem 
  Zbraň je trochu těžší, ale pevná, dobře se drží. Naplnit zásobník (cca 600 ran), seřídit hop-up 
(nastaven na 2. čárku stupnice), nastavit mířidla a hurá do boje. Upozorňujeme, že zbraň byla 
vybalena deset minut před zahájením boje aniž bychom měli jakoukoliv možnost se s ní 
seznámit! 
  Zjistili jsme, že zbraň vykazuje vysokou přesnost při střelbě na delší vzdálenost (30m+) při 
střelbě jednotlivými ranami (semi) než dávkou (auto). Není problém trefit cíl v pohybu na 
40m.  
 
Bilancování na konci dne 
  Baterie (neznačková NiCD 8,4V/1200mAh s malým konektorem) drží skvěle celý den. 
Nikde se nic nekývá, jen sklopná pažba vykazuje menší vratkost.  
 
Měřené hodnoty 
  Poté co zbraň prošla bojem, jsme na střelnici provedli měření výkonu,přesnosti a dostřelu. 
Výkon byl měřen digitálním testrem MadBull Chrono-1.  
1. rána 117,5 m/s 
2. rána 116,8 m/s 
3. rána 117,5 m/s 
To znamená stabilní výkon při střelbě kuličkami Guarder  0,25g. 
  Prováděli jsme měření přesnosti střelby  na  různé  vzdálenosti  terče,  při  výchozích  teplotě 
okolí   21°C,  v  lese   a  tedy  v  přistíněných  podmínkách  viditelnosti  terče.  Každé  měření 
prováděli 3 osoby a  min. 4 krát opakovali z důvodu vyloučení vlivu osoby střelce na přesnost 
střely a  tzv. strhávání střely.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                 →→→→ 



  Použili jsme nejprve terč velikosti A5  a kuličky 0,25g Guarder. Hop–up nastavený na 
druhou čárku stupnice.  
 
  Výsledkem měření je zjištění, že   střelba dávkou na terč velikosti A5 byla naprosto přesná 
na 30 m.  
  Na vzdálenost 40m a 50m při střelbě dávkou se rozptyl  dopadu  pohyboval na terč formátu 
A3.  
  Při použití módu „semi“, tedy jednotlivými ranami, byl  mířený zásah na 50 metrů přesný do 
terče velikosti A5.  
 
  Maximální dostřel dosahuje 65 - 70 m, ale na tuto vzdálenost kulička již nemá potřebnou 
kinetickou energii. 
 
edostatky 
  Abychom zbraň jen nevychvalovali, našli jsme i několik nedostatků. 
  Ten kdo si bude zakládat na krásném dřevěném předpažbí, bude zarmoucen až zjistí, že mu 
pažba ve sklopené poloze hranou odírá lak, ze spodní části tohoto komponentu. 
Tolik kosmetické nedostatky.  
  Funkční nedostatek jsme zjistili jen jeden. Zřejmě špatný kontakt nám jednou způsobil, že po 
přepnutí z jednotlivých ran na dávku přestala zbraň reagovat. Museli jsme ji přepnout zpět na 
jednotlivé rány, vystřelit a pak už vše bylo v pořádku. 
 
Závěr 
  Pokud se nebojíte investovat do zbraně čínské výroby, nebo chcete třeba jen ušetřit, znamená 
pro vás puška CM 042S výbornou volbu v poměru cena / kvalita / zpracování. 
  A až tam, kde ostatní neuspějí splašenou střelbou dávkami, ale vy nepřítele vyřídíte jednou 
pěkně mířenou ranou, zjistíte jaká může být radost ze hry. 
 
Zbraň testovali za Airsoft Klub Dejvice: 
Ondra, Marci, Carlos (v boji)                                                                                                    
 
 
Tento článek, si můžete přečíst také v nejbližším čísle časopisu ZBRANĚ A NÁBOJE! 
Zbraň je možné zakoupit v I.AIRSOFTOVÉ PRODEJNĚ- ANAREUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aramid 
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie 
 
 

 
Struktura vlánka 
  Aramid je pevný žáruvzdorný syntetický 
materiál, který v roce 1961 vyvinula 
Američanka Stephanie Kwolek. Používá se v 
leteckém průmyslu a v armádě, na výrobu 
neprůstřelných vest a jako náhražka azbestu. 
Název vznikl zkrácením názvu „aromatický 

polyamid“. 
  Nejznámějším aramidovým vláknem (para-amid nylon) je Kevlar, jeho verze od firmy Teijin 
nazývaná Twaron a jeho ohnivzdorná varianta Nomex. 
 

Vlastnosti aramidového vlákna 

• citlivé na ultrafialové záření, vlhkost a salinitu  
• odolné vůči odření, teplu a organickým rozpouštědlům  
• nevodivé  
• bez teploty tání  
• špatně zápalné  
• dobře zpracovatelné v továrnách při zvýšených teplotách  
• vysoká pevnost a vysoký Youngův modul pružnosti  
• obtížně barvitelné - vetšinou se barví ještě rozpuštěná forma  

ejčastější průmyslové užití 

• ohnivzdorné oblečení  
• ochranné oblečení a helmy  
• neprůstřelná vesta; již bývá nahrazeno polyethylenem s vysokou molární hmotností 

jako Dyneema (Spectra).  
• kompozitní materiály  
• náhražky azbestu  
• horkovzdušné filtrování  
• výztuže pneumatik a jiných gumových výrobků  
• provazy a kabely  
• plachty lodí  
• sportovní pomůcky  
• blány bubnů  
• blány reproduktorů  
• kánoe a jiné lodě  

     
 By Carlos  
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Airsoftový areál ový Dvůr 
 
  Na hraní  ai rsoftu Vám nabíz í  
Airsoft  team S.K.W.A.T.  
k pronajmutí  vlas tní  AS areál  Nový 
Dvůr,  který se nachází  na okraj i  
BVVP Ralsko v Libereckém kraj i  (u  
obce Mimoň -  oblast  Svébořice) .   
Lokal i ta  má rozlohu cca 19 hektarů 
a je  jasně ohraničená.  Severní ,  
západní  a  j ižní  s t ranu tvoří  hranici  
asfal tová komunikace,  na východní  
s t raně je  potok a Novodvorský 
rybník II.  Území má pouze jednu 
přís tupovou cestu,  která je  
uzamčena pomocí  závory.   
  Areál  nabíz í  asfal tové parkoviš tě  (pro bezproblémové zaparkování  aut) ,  
někol ik  polorozpadlých objektů různých vel ikost í  (některé i  podsklepené či  
patrové) ,  mnoho terénních nerovnost í  v  podobě valů,  prohlubní  a  výkopů.  
Nachází  se zde i  někol ik  podzemních šachet  a  tunelů,  nechybí  ani  cestní  s íť  
( takže je  teoret icky možné využí t  i  jeepy atd.) .   
Území je  z  větš í  část i  zarost lé  náletovými dřevinami (břízy,  olše,  
borovice) ,  menší  plochy jsou čis tě  t ravnaté či  porost lé  neprůstupnými 
křovisky.   
  Pro větš í  akce lze zahrnout  i  okolní  sousedící  lokal i ty ( lesy,  bytovky,  
pozorovací  věže atd.) .  V létě  je  možné využí t  nedaleký rybník i  ke koupání .   

 
Team SKWAT 
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D-Day + 6 – Carentan, 12.9.2009 – 
BVVP Ralsko / ový Dvůr 
 
 Počátek osvobozování Evropy. 
Ocitáme se v Normandii. Šestý den po 
vylodění  stojí rota E před branami 
Carentanu s úkolem dobýt město a uvolnit 
tak cestu pro spojenecké tanky. Dobývání 
města zhoršují  Němci zatopená pole. Rotě 
E zbývá jen úzký koridor podél hlavní 
cesty,  aby se dostala do města. 
 
  Naše akce začíná v  ranních 
hodinách 12. září 2009,  dostavují se  první 
spojenci (AKD, SKWAT, Airsoft Děčín, 
Severská vlčí smečka, D.E.A.T.H, Spejs´, 
Snajpa, M. Pejcha, D. Adášek a další), aby 
následných 7 hodin bojovali s německými 
vojáky (AKD, KaTaNa, Homevles, 
S.D.B.W, 2. Bundeswehr regiment, Žabaři, 
147. Pitbul divize Mimoň, 35. výsadk. sk , 
1. svijanská  a další  ), bránícími město 
Carentan.  

   
  Členové mužstev posilněni 
armádní palačinkou, kterou obdrželi navíc 
kromě mapy v případě úspěšné registrace, 

doplnili střelivo a ostatní potřebné 
vybavení v mobilním muničním skladě  
Bohemia Air Soft, která měla na akci svůj 
prodejní stánek. 
  Kolem 10. hodiny byl zahájen 
útok spojenců. Nacisté opevněni v řadě 
budov byli velkým oříškem spojeneckých 
vojsk. Pokus rozdělit nacisty na dvě 
poloviny se dlouho nedařil. Po změně 
taktiky se podařilo dostat Němce pod tlak a 
situace se začala vyvíjet ve prospěch 

spojenců. Postup spojenců byl pomalý, 
avšak i za cenu ztrát na jejich straně 
postupovali dům od domu. Funkce medika 
byla v té době velmi náročná, ale opět se 
ukázala být výhodnou a nepostradatelnou 

na akci tohoto typu a rozsahu území. 
 Vytlačení nacistů trvalo několik 
hodin. Spojenci využívali všechny možné 
taktiky boje od zákopové až po hromadný 
útok. Těžký terén způsobený předešlým 
bombardováním nastražoval pasti v 
podobě záludných děr a výkopů.  
                                                                →→→→ 



Místy byla na obtíž i řada poškozených 
součástí ženijní techniky. 
Na závěr první fáze bojů se němci opevnili 
v patrové budově bývalé kotelny a 
 dlouho odolávali tlaku spojenců. 
Byli však zanedlouho odvoláni velitelstvím 
a byl vyhlášen klid zbraním. 
  Klid před bouří.  Nástup druhé 
fáze. Spojenci obsadili linii na předměstí 

Carentanu  a pod palbou minometů, 
granátů a dýmovnic se bránili protiútoku 
nacistů. Několika německým vojákům se 
podařilo proniknout za týl nepřítele a tam 
mu udělit menší ztráty. Záhy však byli 

vytlačeni a eliminováni. Poté byl zahájen 
masivní hromadný protiútok a pro 
zdecimované nacisty to bylo tak psychicky 
náročné, že své pozice nakonec opustili. 
Vítězství bylo zasloužené. Carentan 
spojenci obsadili v odpoledních hodinách 
12. září 2009 po tvrdých bojích. 

     Závěrem bychom chtěli poděkovat 
týmu Airsoft Klub Dejvice za výbornou 
organizaci a atmosféru celé hry. 
 Napínavé byly i následné boje 
beze zbraní, kdy byla akce ukončena 
napínavou tombolou, do které věnovali 
ceny Bohemia Airsoft  a ARMYNET. 

 
Autor: Jaroslav Málek – Airsoft Děčín 
http://airsoftdecin.webnode.cz/ 
 
Pozn. AKD: Z akce bylo pořízeno mnoho fotografií, jsou ke shlédnutí např. na  
www.airsoftdejvice.cz a http://airsoftdecin.webnode.cz/ 

 

 

 

 

 

 



Víte, kdo vám kryje záda 

aneb 

Znáte členy AKD? 
 

Základní údaje: 
Nick: Ondra  
Věk: 35 
Zbraň: M16 A3 aeg 
Hodnost: Warant Officer Class 1 
Vstup do AKD: 19.10.2007 (zakladatel klubu) 

 
 

1) Proč právě airsoft? Co tě na tom baví a jak jsi se k němu dostal? 
 
Proč airsoft? Úplná náhoda. Děti odložily meče a štíty, popadly ákáčka. No a pak to šlo už 
velmi rychle – internet, airsoft, zbraně, maskáče, prázdné konto v bance … no a AKD. 
 

2) Jaká je tvá oblíbená hudební skupina? 
Čechomor, Metallica, Linkin Park, Evanescence … 
 

3) Jaký je tvůj oblíbený film? 
Black Hawk Down, Rambo, Rocky, Poslední Mohykán … 
 

4) Jaká je tvá oblíbená kniha? 
Valdštejn, Taktika boje od Holoubka … 
 

5) Jaká je tvá oblíbená PC hra? 
Call of Duty, Battlefield 2, Delta Force - Black Hawk Down a hlavně účetní program Pohoda. 
 

6) Jaké je tvé povolání nebo čím se chceš stát? 
Jsem OSVČ a chtěl bych se stát úspěšným kapitalistou ☺. 
 

7) Od kolika let se dá hrát podle Tebe airsoft, bez ohledu na zákon? 
Moje děti to hrají od tří … ale podle zkušeností je ideální tak od  11 / 12 let. Problém je ale 
zákon č. 119/2002 Sb., který jaksi uvádí jiné parametry, které je těžké akceptovat. Tak když 
už tedy porušovat zákon, tak ať je to pod dohledem. 
 

8) Je airsoft sport vhodný i pro holky? 
Cožpak o to – je vhodný i pro dívky. Ale v čistě „pánských“ kolektivech může taková jedna 
mladá, nezadaná holčina rozpoutat peklo. Nic proti holkám – to je život. 
                                                                                                       →→→→  

 



9) Měl jsi finanční problém  při získávání airsoft výstroje a výzbroje a co by jsi 
v tomto směru doporučil ostatním? 

Mám pořád. Rada – v případě nižšího rozpočtu je pořizování výstroje a výzbroje dlouhodobý 
proces a pokud to člověk uspěchá (chce mít vše a hned a nejlépe pokaždé od jiné armády…), 
tak po pár letech zjistíte, že máte byt či pokoj plný nepoužitelné, nestejnorodé výstroje. 
Ideální je se zaměřit na nějakou jednu armádu, jednu jednotku či jedno období a postupně si 
dokupovat věci. 
Co se týká zbraně tak pro začátek stačí zbraň levnější, ale výkonná.  
 

10) Jaký druh akce máš nejraději? 
Taktická akce – přesuny, vyčkávání a kvalitní boj plný napětí. Ale i pořádnou kropičku, kde 
se člověk vyřádí. 
 

11) Jaká je tvá oblíbená armáda a zbraň 
Britská armáda. M249 PARA, M16A3, L85, Glock blowback gas – všechny … 
 

12) Jak daleko a čím jsi schopen a ochoten cestovat za airsoftem? 
Asi jako teď – kamkoliv, čímkoliv a kdykoliv.  
 

13) Existuje v airsoftu přátelství nebo je to pro tebe jen adrenalinový sport, kam se 
chodíš pouze odreagovat?  

I přátelství i zášť. Lidská společnost je složitý organismus a není jednoduché vyhovět nebo 
vyjít vstříc každému. Minimálně by to mělo být o toleranci.  
Airsoft, pokud na něj budeme pohlížet jako na druh sportu, by měl přinášet radost ze hry a ne 
stres, vulgarismy, agresi a je jedno jestli to hraje „sváteční sofťák“ nebo „nadupaný 
militarista“. 
 

14) Co podle tebe na airsoft nepatří? Kdo by rozhodně neměl hrát airsoft? 
Agresivní nafoukanci, sprosťáci, opilci, feťáci a nepřiznávači. 
 

15) Jak často by se měl hrát airsoft? 
Asi bych měl říct, že pořád, ale ze zkušenosti  
vím,  že  není   dobré  ho   hrát   třeba   každý  
víkend. Ono  to  nějaký  čas  vydrží,  ale  pak  
dojde k obrovskému útlumu vedoucímu  až  k  
rozpadům týmů. 
Osobně jsem začal  dávat  přednost  kvalitním  
větším (okolo 100 lidí)  akcím s legendou (ať  
historickou nebo současnou), kde se plní určité  
úkoly a člověk si tu hru vychutná.  
 

16)  Jaký máš vztah k vlastnímu týmu? 
Je to moje druhá rodina, pro kterou s Marci a  
dětmi obětujeme skoro všechen  volný  čas  a  
finance.  
Bez lidí z AKD si už  ani  nedovedeme  život  
představit. Jen je škoda, že  se  najdou  i  tací, 
 co v zájmu vlastního prospěchu jsou ochotni  
pošpinit nebo ničit to, co jiní budují několik let. 

 
                                                                                                                                           →→→→ 



17)  Jaký máš pocit, když číháš na protivníka? 
Pří jemné napět í  až  mi  srdce buší  v  krku.   
 

18)  Jaká je Tvá oblíbená strategie? 
Strategie? Zaujmout dobré pozice, klamná a krycí palba a několik „speciálních“ skupin na 
obchvaty … ale to jsem asi neměl říkat ☺. 
 

19)  Jaký je tvůj sen, jako airsofťáka? 
Můj sen je vlastnit obrovské pozemky, kde by bylo množství různorodých prostorů pro hry, 
výcvikové  středisko, tábor, autopark plný Humvee, OT 64, BVP1, T72, … a to by bylo ještě 
na dlouho … 
 
Ondru zpovídal Sušenka  
 
 
                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pyrotechniku na akce AKD dodává PYROTECHIK.CZ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČÍSLO VII.                                             VIZITKA                                               ŘÍJE 2009 
                                                                                                            STRANA 16 

Airsoft Děčín 
 

Představit Vám náš tým bude docela obtížné, 
protože se skládá ze 40 lidí, co člověk to názor a jiná 
povaha. 

Nejsme tým, který by si určil, že budeme 
napodobovat nějakou reálnou jednotku a tomu 
přizpůsobili výstroj, výzbroj, vedení a průběh akcí. V 
našem týmu je to tak, pro někoho jsou sympatičtí 
současní Britové, Američané z Vietnamu, AČR, jednotky 
NDR. Jsme taková směsice různých armád protkaná 
časem. Z tohoto důvodu vznikla v týmu družstva 
v kterých jsou podobně zaměření lidé – Pegasus, 7th 
Cavalery, Sabotage team atd.. To ale neznamená, že by 
každý hrál za sebe, jsme tým a táhneme za jeden provaz. 

Naše historie začala před pár lety. Párkrát do roka společná lan-party a paření Medal 
of honor a Call of duty. To nás začalo po čase nudit a tak jsme zkoušeli hrát paintball. Ale tato 
hra nás nijak neoslovila a o airsoftu jsme neměli zatím ani potuchy. 

Jednoho dne přijel Jára Málek z Prahy, kde navštívil airsoftovou prodejnu. Bylo nás 
asi 6 lidí, kteří jsme se rozhodli, že koupíme zbraně a zkusíme hrát. Když se na to kouknu 
s odstupem času, musím se pousmát. Běhali jsme po lese v montérkách a košilích, halekali, 
schovávali se a mezitím stříleli. Nadšení bylo velké. Někteří členové časem přestali hrát, ale 
mnoho nových se nechalo námi strhnout a přidalo se. Jeden čas s námi hrál i 60-ti letý pán a 
měl náš obdiv. 

Jak už jsem psal, je nás asi 40. Někdo chodí pravidelně, někdo jednou za měsíc, nebo i 
míň. To není ale problém, bereme to jako zábavu a jsou důležitější věci v životě, jako je láska, 
práce, rodina, atd.. Na jednotlivé akce se nás schází kolem 20.  

 
 
                                                                                                                                       →→→→ 
 



Posedíme, popovídáme, zahrajeme si a za 4 hodiny se každý vrátí do svého života. 
Možná je tohle právě ten důvod, proč můžu říct, že jsme dobrá parta, kde věk nehraje roli. 
Vstup do našeho týmu je omezen pouze věkem a to od 17 let. Mladší pouze v doprovodu 
hrajícího rodiče. Proto se nám také          říká „Veterans Děčín“. 

Dalo by se o nás napsat mnohem víc, ale snad z tohoto článku je zřejmé, že se nám 
jedná hlavně o pohodovou hru a atmosféru. Kdo vyhraje, to už není tak důležité, protože jsme 
pochopili, že kdo si airsoft užívá, už vyhrál. 
 
Autor: Pavel Mitaka Ševčík                                                                                                         
http://airsoftdecin.webnode.cz/ 
 
 

Útok na Foy  

(dvoudenní akce)   
KDY: 10. - 11.10.2009  
KDE: BVVP Milovice 
SRAZ: sobota ve 12:00 hod, konec neděle cca v 16:00  
VSTUPÉ: 140,- Kč / osoba - na pyrotechniku, mapy, ostatní materiál, ... 
 
VĚKOVÉ OMEZEÍ: 15+, prosíme, vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad 
totožnosti pro kontrolu. 
MLADŠÍ 18ti LET - přinést podepsaný "SOUHLAS RODIČŮ". Bez podepsaného souhlasu 
se osoba nebude moct akce zúčastnit. 
O JAKOU AKCI PŮJDE: taktická military airsoft akce. Scénář akce je čerpán ze seriálu 
"Bratrstvo neohrožených - 7. díl - Bod zlomu". 
 
CÍL HRY: kromě užití si samotné hry, navodit i atmosféru bojů jakou prožívali vojáci roty E 
(doporučujeme skouknout zmíněný film). Pomůže nám k tomu řízeně odpalovaná 
pyrotechnika pro zvýšení pocitu autenticity. 
 
LEGEDA: 
  Vypukla bitva o Ardeny (Bitva o výběžek). Spojenci jsou zakopáni v Belgických horách v 
lesích okolo města Bastogne. Mají nedostatek munice, jídla, teplého oblečení a lékařského 
vybavení a před sebou nelehký úkol - držet pozice a nedovolit nepříteli projít. 
Poté, co vojáci lesy kolem Bastogne udrželi, přesunuli se k vesnici Foy. Znovu se zakopat a 
znovu čelit německé dělostřelecké palbě celý dlouhý měsíc. Po dlouhém vyčkávání, 
pozorování a držení pozic konečně nadešel den, kdy má být proveden útok na Foy.  
  Jak toto vše dopadne? Dokážete přežít noc v zákopech a přečkat nepřátelské dělostřelecké 
ostřelování? Dokážete dobýt Foy? ... nebo ... Dokážete nepřítele, zakopaného v lese 
zdecimovat dělostřeleckou a kulometnou palbou? Dokážete uhájit Foy a třeba zahnat i 
nepřítele na ústup? 
TOMBOLA 
  Na závěr celého programu bude vylosováno několik věcných cen - každý účastník dostane 
při registraci očíslovanou, slosovatelnou vstupenku.  
PARTEŘI AKD PŘISLÍBILI VĚTŠÍ MOŽSTVÍ ZAJÍMAVÝCH CE! 
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MaskováníMaskováníMaskováníMaskování    &&&&    KamuflážKamuflážKamuflážKamufláž    

„Pokud tě nepřítel uvidí, zasáhne tě. Pokud tě zasáhne, zemřeš!“    

KAMYŠ KAMYŠ KAMYŠ KAMYŠ (RUSKO)    

 
Kamyšový městský maskovací vzor. (Zdroj: Vitars.ru.)  

 
 

Název Камышовый Рисунок (Kamyš)    

Užití 
Používají ho speciální jednotky Vityaz a další jednotky ruského Ministerstva 
vnitra (MVD). Vyrábí se v různých barevných provedeních včetně 
městského typu. 

Maskovací vzor Žlutohnědé pozadí s vertikálními hnědými a zelenými pruhy. 

 
Makovací vzor flora. (Zdroj: Army-Technology.com.)  

 
 

                                                                                                                                           →→→→ 



 

Název Флора; Kostjum Kh/6 Letnij Polevoj (Letní polní uniforma Kh/6, známá 

jako „flora“)    

Užití 
Používán Moskevskou pěchotou, pozemními silami, Ministerstvem vnitra, 
vzdušnými silami. Jelikož se jedná o oficiální armádní vzor, je jeho použítí v 
Rusku někým jiným než vojáky nezákonné. 

Maskovací vzor Zelené pozadí s tmavě zeleným a hnědým vzorkem. 

 
(Zdroj: HenrikC.dk.)  

 
 

Název куртка муж (kabát mužský)    
Užití Používají ruské ozbrojené síly. 
Maskovací vzor Světle zelené pozadí s hnědámi a tmavě zelenými skvrnami. 

 
(Zdroj: HenrikC.dk.)  

 
                                                                                                                                             →→→→ 



Název M21 City-1    

Užití Pravděpodobně používán ruskými ozbrojenými silami a soukromými 
bezpečnostními agenturami. 

Maskovací vzor Vytvořen pro boj v zastavěných oblastech. Barvy: světle šedá, tmavě šedá, 
modrá, černá. 

 
Makovací vzor les. (Zdroj: RedSoldier.invisionzone.com.)  

 

Název лес (les)    
Užití Pravděpodobně používají ruské ozbrojené složky. 

Maskovací vzor Pro použítí v lesních oblastech. Barvy: světle zelená, tmavě zelená, hnědá, 
černá. 

 
 
 
                                                                                                                                                    
 
Článek uveden s laskavým svolením serveru www.specwar.info 
 
 
 
 
 
 
 
V příštím čísle : Americké maskovací vzory 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IZERTÍ STRAA AKD – EWS!   redakce - carlos.akd@seznam.cz 
 
Tubusový kol imátor ikko Stirl ing  s  úzkou montáží .  Jedenáct  poloh 
sví t ivost i  červeného bodu.  Průměr 30mm. Kol imátor  je  osazen úchytem na 
úzké montážní  l i š ty.   
cena: 990,-  (původní cena 1360,-) (nepoužívané) 
Info.: Ondra 603414568 info@airsoftdejvice.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS Team 6mm Česká Lípa – GORBY, tel. 728 548 921 – k ceně se připočítává poštovné 
60,- Kč. Prodám: 
 

1. Brokovnice M56AL Long - Dekorace (EE) - Manuální replika brokovnice ,  střílí po třech 
kuličkách. Jako zásobník je použita imitace brokové patrony s obsahem 30BB. Patrona se plní 
běžnou plničkou, která je součástí. Zbraň je vybavena pojistkou.   
Délka: 1040mm, Hmotnost: 2, 1kg, Materiál: ABS, Hop-Up: pevný, Úsťová rychlost: 300 FPS 
Režim střelby: po třech kuličkách, Zásobník: tlačný, v podobě patrony 30BB 6mm - 3ks 

       + Bonus: zdarma kapsička na pažbu pro brokové patrony                          
       -   Málo používaná, ve velmi dobrém stavu 

-  Cena:  600,- Kč 
 

2. Taktická vesta Ciras modular - black origilal- Velmi 
bytelná modulární taktická vesta šitá ze silného, kvalitního materiálu. Kapsy se dají pomocí 
MOLLE systému jednoduše odepnout a přemístit na jakékoliv místo na vestě. 
Vybavení vesty:  
 - admin kapsa se dvěma kapsičkami na pistolové zásobníky 
 - kapsa na tři zásobníky typu M4/ M16 
 - kapsa na dva zásobníky typu M4/ M16 
 - kapsa na medipack (lékárna) 

             -  Nová 
             -  Cena: 2500,- Kč 



 

3. Taktická vesta Camel Bag  woodland - Taktická vesta M83 se třinácti různě velkými 
kapsami včetně velké zádové pro vložku camelbag. Vesta 
je plně nastavitelná na jakoukoliv postavu a je vybavena 
přídavnými pásky například pro uchycení poncha. 
Zapínání pomocí pásků s fastexovými sponami.  Vložka 
camelbag není součástí vesty. 

- Cena:  300,-  

 

4. Taktická vesta S.W.A.T. černá  - použitá 

-  

     

-    Cena: 800,- Kč 

 

5. Podpažní pouzdro na větší zbraně – pravá kůže, bez poškození, zachovalé 

-  

-  

-   Cena: 350,- Kč 

6. Pevná pažba na M4 a M16 – nová 

-  

- Cena: 1.100,- 

 

7. Přesná hlaveň pro M4A1 – 6,03 mm, značka Prometheus, nová 

-  

-  Cena: 1.350,- Kč 

 

8. Baterie SAYO L 8,4/2400mAh – velký konektor, nová 

-  

-  Cena: 1.000,- Kč 

 

 



 

9. Kapsa na zelenou vestu Ciras – nová 

-  

-  Cena: 100,- Kč 

 

10. Dalekohled CCCP – nový, cena: 65,- Kč 

 

 

 

11. Pásek britský originál – použitý, délka 104 cm, cena: 120,- Kč 

 

 

 

12. Gumový tréninkový bodný nůž – použitý, cena 150,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZDE JE MÍSTO NA TVŮJ INZERÁT! 
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