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ČERVEN 2009

65 let ode Dne D!

6.června si svět připomíná 65.výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii!
Normandii!
Invaze v Normandii 6. června 1944 byla jednou z nejdůležitějších událostí druhé světové
války.Po zlomových událostech předchozího roku na východní frontě pokračovala v té době
Rudá armáda ve vytlačování Němců ze sovětského území a západní spojenci, kteří se v létě
1943 vylodili na Sicílii a v jižní Itálii, dosáhli Říma. Až invaze do Francie však otevřela
hlavní část západní fronty a přímo ohrozila německé panství nad Evropou.
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Molotova v USA a Velké Británii v polovině roku 1942 nevyloučili západní spojenci otevření
druhé fronty ještě do konce téhož roku. Později se termín posunul na rok 1943, kdy se
Angličané a Američané vylodili na Apeninském poloostrově.
Plánování provázely obavy z prozrazení záměru a místa a data invaze. Spojenecké velení se
soustředilo i na to, aby Němce klamnými zprávami přesvědčilo o tom, že hlavním cílem bude
oblast Calais a případný útok na Normandii bude jen zastíracím manévrem. Posloužila k tomu
práce tajných služeb, falšování radiokomunikace nebo údajná existence invazní armády
vedené generálem Pattonem.
Snahy o utajení byly úspěšné - přes Hitlerovo tušení, že vylodění bude v Normandii, se Němci
nesoustředili jen na tuto oblast. Důležitý byl i výběr vhodného dne pro vylodění - musela se
sejít správná hranice přílivu v ranních hodinách s měsícem a pokud možno i dobrým počasím.
V polovině května zvolil generál Eisenhower 5. červen jako den D, pro zhoršené počasí bylo
ale vylodění na poslední chvíli o 24 hodin posunuto. V té době už část loďstva plula k Francii
a musela se vrátit.
Ani na 6. června předpověď neslibovala ideální počasí, další konstelace vhodných podmínek
ale měla přijít až za 14 dnů a odložení invaze o dva týdny nepřipadalo v úvahu - už kvůli
utajení či morálce mužstva.

Samotná invaze v Normandii začala krátce po půlnoci, když seskočili výsadkáři s úkolem
zabezpečit mosty a východy z pláží. V půl sedmé se pak začaly vyloďovat americké jednotky
na plážích Utah a Omaha, které o hodinu později následovali Britové a Kanaďané na úsecích
Gold, Juno a Sword. Nejtěžší boje se odehrály na Omaze, kde Američané útočili proti
nejsilnější německé obraně a kde padlo nebo bylo vážně zraněno 3000 mužů ze 43.000, kteří
se zde v den D vylodili. Celkem ten den přistálo v Normandii přes 150.000 spojeneckých
vojáků.
Těm se sice nepodařilo splnit všechny úkoly, jež předpokládal plán vylodění, přesto
vybudovali předmostí, které poté den po dni rozšiřovali. Do konce června se vylodilo přes
milion mužů, desetitisíce kusů techniky a statisíce tun zásob. Německé snahy o zastavení
invaze neuspěly, na řadě míst ale svedli spojenečtí vojáci těžké boje, zejména s tankovými
jednotkami wehrmachtu i SS. Velkou výhodu poskytovalo vojákům na zemi letectvo vzdušný prostor nad bojištěm jasně ovládala letadla s černobílými rozpoznávacími pruhy,
tedy britské a americké stroje.
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protiofenzívu, když v prosinci 1944 zaútočili v Ardenách. Ani tato překvapivá operace, která
způsobila spojencům značné ztráty, však nepomohla zvrátit výsledek války.
Třetí říše

Spojenci
Velitelé

Gerd von Rundstedt, Erwin
Rommel

Dwight Eisenhower, Bernard
Law Montgomery
Síla

380,000 (k 23.6.)

1,452,000 (k 25.6.)
Ztráty

Asi 200 000 mrtvých,
zraněných a nezvěstných
200 000 zajatců

53 700 mrtvých
18 000 nezvěstných
155 000 zraněných

Carlos
Zdroj: www.ceskenoviny.cz

Sezóna s „Bratrstvem neohrožených“!
U příležitosti letošního 65. výročí Dne D jsme připravili sérii akcí, pro které jsme čerpali
náměty ze seriálu Bratrstvo neohrožených.
Půjde o taktické, military zaměřené akce, pod velením několika hlavních velitelů (Vedení
AKD - ISAF) a několika poddůstojníků (velitelé zúčastněných týmů). Od zúčastněných týmů
a jednotlivců bude vyžadována určitá míra disciplinovanosti a zapálení pro daný styl hry.
Na počasí nebude brán ohled. Hrát se bude i za deštivého počasí – bude však nutno zabezpečit
zbraně obalením igelity proti vniknutí vody do elektriky (každý zajistí sám).

Den D – Brecourt Manor
Milovice, sobota 27.6.2009 (sraz v 9:00 hod , konec max. v 19:00 hod)
Děj se odehrává v Den D po nočním výsadku spojeneckých vojsk v Normandii (Operace
OVERLORD). Jednotky paratroopers musí zajistit předmostí, pro další postup spojeneckých
vojsk.
Úkol spojenců:
Najít své velitele a ostatní členy výsadku. Vybudovat 1 – 2 polní velitelství (refresh).
Po přeskupení zahájit útok na 5 stanovišť protileteckých kulometů, které je nutno zničit za
pomocí výbušnin.
Po ovládnutí prostoru se jednotky opět přeskupí a zahájí útok na budovy kolem statku
Brecourt a poté na statek samotný.
Po dobití statku se všechny spojenecké jednotky stáhnou na statek, kde se zřídí velení praporu
(jediné velitelství).
Bude nutno vyslat průzkum do oblasti, kde se nachází dělostřelecká baterie a zakreslit její
pozici do mapy.
Posledním úkolem bude dobití dělostřelecké baterie a likvidace německých děl pomocí
výbušnin. Na tomto stanovišti nemají již němci refresh.
Úkol němců:
Hájit stanoviště s protileteckými kulomety. Snažit se eliminovat spojenecké výsadkáře a
narušovat jim přeskupování a plnění úkolů.
Hájit statek Brecourt a přilehlé budovy.
Vést obranu dělostřelecké baterie, která ostřeluje pláž Omaha a nedovolit spojencům zničit
děla.
Refresh bude každých 20 minut (10:00, 10:20. 10:40,…).
Zásah do zbraně je neplatný. *a neprůstřelné vesty a helmy se nehraje.
Použití pyrotechniky je omezeno pouze na cílenou likvidaci dobytých kulometných a
dělostřeleckých stanovišť a na imitaci dělostřelecké palby. Povolení použití dýmovnic (pouze
značkovací) záleží na suchosti porostů herní oblasti. To bude oznámeno v den hry.
Minimální vstupné je 20,- Kč/osoba.

Následovat budou:
Den D + 6: Carentan
sobota 12.9.2009
Leden 1945 : Bastogne a útok na Foy (dvoudenní akce)
září/říjen 2009
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