ČÍSLO X

LEDEN 2010

Vydává: AIRSOFT KLUB DEJVICE

ČÍSLO VIII

Airsoftový magazín

3

LEDNOVÁ VÝROČÍ

6

Legendy WW II. Kar 98

7

OSOBNOST - Armynet

10

Válka o Falklandy 3. díl

13

Český Červený Kříž

15

Koutek poezie

18

Víte, že?

20

Pozvánka

21

vizitka E.A.T.

22

Víte, kdo Vám kryje záda?

LEDEN 2010

LEDNOVÝ VTIP
Pepíček dostane za
trest dvacetkrát
napsat: Nebudu tykat
paní učitelce.
Druhý den ve škole se
ho učitelka ptá:
"Pepíčku, proč jsi to
napsal třicetkrát?"
"Já ti chtěl udělat
radost."
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Nový iráčtí vojáci utvořili ve výcvikovém campu
živou pyramidu.
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1.
1770 – Marie Terezie vydala nový trestní zákoník.
1831 – Byla založena Matice česká, původně peněžní fond a nakladatelství, později
společnost pro vydávání české literatury.
1939 – V USA byla založena firma Hewlett-Packard.
1941 – 26 států podepsalo ve Washingtonu Deklaraci spojených národů.
2.
533 – Papežem je zvolen Jan II., první papež který si po zvolení změnil jméno. 1492 –
Reconquista: S dobytím Granady Španěly skončilo poslední maurské království na
Pyrenejském poloostrově.
1757 – Velká Británie ovládla indickou Kalkatu.
3.
1959 – Aljaška se stala 49. státem USA.
1961 – Došlo k přerušení diplomatických vztahů mezi Kubou a USA. Diplomatická roztržka
vyústila nakonec v Karibskou krizi.
4.
1896 – V pražském Rudolfinu se konal první koncert České filharmonie.
1884 – V Londýně byla založena socialistická Fabiánská společnost, jež byla proti Marxovým
myšlenkám a revolučnímu nastolení socialismu.
2004 – Mars Exploration Rover: Vozítko NASA Spirit (oficiálně MER-A) přistálo úspěšně na
Marsu.
5.
1887 – První použití lyží v Čechách. J. Rössler-Ořovský sjel na lyžích Václavské náměstí.
1355 – Karel IV. byl Miláně korunován lombardským králem.
1933 – V San Franciscu byla zahájena stavba Golden Gate Bridge.
6.
1838 – Samuel Morse provedl první úspěšně pokusy s elektrickým telegrafem. 1912 – Nové
Mexiko se stalo 47. státem USA.
7.
1610 – Galileo Galilei poprvé pozoroval tři měsíce Jupiteru: Io, Europu a Callisto, později
s Ganymedem nazvané Galileovy měsíce.
1979 – Phnompenh v Kambodži byl dobyt Vietnamskou armádou, čímž skončila vláda
Rudých Khmerů v čele s Pol Potem.
8.
2004 – Queen Mary 2, v té době největší osobní loď v historii, byla pokřtěna britskou
královnou Alžbětou II.
2005 o Raketa vypálená z americké stíhačky F-16 zasáhla obytný dům u iráckého města
Mosul. Podle místních obyvatel zabila 14 lidí, podle americké armády jen pět.
Americké okupační síly se za incident omluvily a přislíbily jeho vyšetření.
o Americká jaderná ponorka USS San Francisco narazila na mořské dno poblíž
pacifického ostrova Guam. Jeden člen posádky utrpěl smrtelné zranění, jaderný
reaktor údajně nebyl poškozen.
o Silná bouře se přehnala přes severní Evropu. Narušila námořní, leteckou i pozemní
dopravu, přerušila dodávky elektřiny a vyvolala povodně. Zahynulo nejméně 14 osob
– 7 ve Švédsku, 4 v Dánsku a 3 v Anglii.


9.
1916 – První světová válka: Po téměř roce bojů skončila Bitva o Gallipoli tureckým
vítězstvím nad Velkou Británií a Francií.
2005
o Při zneškodňování letecké bomby v polské okupační zóně v Iráku zahynulo 7
ukrajinských vojáků a jeden Kazach.
o Súdánská vláda a zástupci povstalců z jihu země podepsali v keňském hlavním městě
Nairobi mírovou smlouvu.
o Palestinským prezidentem byl zvolen Mahmúd Abbás.
10.
1422 – Husité u Německého Brodu porazili druhou křižáckou výpravu.
49 př. n. l. – Julius Caesar překročil řeku Rubikon se slovy „Kostky jsou vrženy“, čímž začala
další občanská válka.
1863 – V Londýně byl zprovozněn první úsek metra.
1920 – Společnost národů ratifikovala Versailleskou smlouvu, která oficiálně ukončila první
světovou válku.
11.
1158 – Vladislav II. byl na sněmu v Řezně korunován Fridrichem I. Barbarossou královskou
korunou. Získal tak jako druhý Přemyslovec královskou hodnost.
12.
1969 – Britská rocková kapela Led Zeppelin vydala své první album, Led Zeppelin.
13.
1943 – Druhá světová válka: Adolf Hitler nařídil totální mobilizaci v Třetí řiši.
14.
1900 – V Římě se konala premiera opery Tosca od Giacoma Pucciniho.
2004 – Sonda Evropské kosmické agentury (ESA) Huygens přistála na povrchu na Saturnova
měsíce Titanu.
15.
1943 – Byla dokončena stavba největší úřední budovy na světě – Pentagonu ve Washingtonu,
D.C.
16.
1969 – Na Václavském náměstí se na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské
smlouvy zapálil student Jan Palach.
1996 – Na observatoři na Kleti byla objevena planetka 1996 BG, která později dostala jméno
Járacimrman.
1991 – Začala válka v Zálivu.
17.
1944 – začala Bitva o Monte Cassino
1991 – Brzy ráno začala Operace Pouštní bouře součást Války v Zálivu.

Járacimrman (planetka)
(7796) Járacimrman je planetka obíhající v prostoru mezi Marsem a Jupiterem v oblasti
hlavního pásu planetek. Podle parametrů dráhy patří do podskupiny IIa. Charakter její dráhy
je takový, že se nemůže k Zemi přiblížit více jak na Fyzikální vlastnosti
197 mil. Km.
Absolutní hvězdná velikost 13,044
Odhadovaný průměr

10 km


18.
1902 – Komise pro stavbu Panamského průplavu rozhodla, že trasa průplavu povede přes
Panamu a ne přes Nikaraguu, jak zněly původní návrhy.
1912 – Britský polární badatel Robert Falcon Scott dosahuje jižního pólu. Na místě zjistil, že
Roald Amundsen dorazil na pól již o 3 týdny dříve.
19.
1969 – Jan Palach zemřel na následky těžkých popálenin ze 16. ledna
1978 – V německém Emdenu byla ukončena evropská výroba automobilu Volkswagen Brouk
20.
1958 – Elvis Presley přijal svůj povolávací rozkaz do americké armády.
1961 – John Fitzgerald Kennedy byl inaugurován jako 35. Prezident Spojených států
amerických.
1964 – Hudební skupina Beatles uvedla na americký hudební trh svoje první „oficiální“
album – Meet the Beatles!
1996 – Na území Palestinské autonomie proběhly volby, byla zvolena Palestinská rada a Jásir
Arafat se stal prezidentem.
21.
1896 – Byl založen fotbalový klub Slavia Praha.
1930 – Na křižovatce Václavského náměstí s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí byl zprovozněn
první světelný semafor v Praze.
1919 – V Dublinu byla prohlášena nezávislost Irska.
1944 – Luftwaffe zahájila bombardováním Londýna operaci Steinbock.
1950 – USA oznámily objevení 93. chemického prvku. Podle místa, kde byl objeven
(Berkeley v Kalifornii), byl nazván Berkelium.
22.
1941 – Britské a australské jednotky, pod vedením generálporůčíka Richarda O´Connora,
dobyly Tobruk.
23.
1890 – Byla založena Česká akademie věd a umění (dnešní AV ČR).
1960 – Don Walsh a Jacques Piccard se v batyskafu Trieste potopili na dno Mariánského
příkopu.
1996 – Byla publikována první verze programovacího jazyka Java.
25.
1924 – Ve Francii byly zahájeny I. Zimní olympijské hry.
26.
2006 – V ČR vstoupila v platnost Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu.
27.
1945 – Osvobození koncentračního tábora v Osvětimi.
28.
1986 – Raketoplán Challenger explodoval 73 sekund po startu, celá sedmičlenná posádka
zahynula.
29.
1886 – Karl Benz získal patent na první benzínem poháněný automobil.
30.
1649 – Anglický král Karel I. byl popraven. Z Anglie se stala republika vedená Oliverem
Cromwellem.
1933 – Adolf Hitler byl jmenován říšským kancléřem.
1968 – zahájila armáda Vietkongu v rámci vietnamské války tzv. ofenzívu Tet.
Zdroj: WIKIPEDIE

Kar 98k
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Karabina Mauser 98k byla základní
Mauser Karabiner 98k
pěchotní zbraň německé armády ve druhé
světové válce a nejrozšířenější typ
německé opakovací pušky v tomto období.
Mauser Kar 98k - Karabiner Modell
1898 Kurz (Karabina vzor 1898 krátká) je
opakovací puška ráže 7,92 mm s válcovým
odsuvným závěrem se třemi uzamykacími
ozuby, ovládaným pákou, systému Mauser.
opakovací puška
Typ
Byla navržena a do výzbroje německé
Branné moci zavedena v roce 1935, a v
zásadě je svou funkcí shodná s Místo původu
Německo
předchozími puškami systému Mauser do
té doby zavedenými v německé armádě,
Maximální
Gewehr 98 a Karabiner 98b, od obou se
2000m
dostřel
odlišuje kratší délkou hlavně a na rozdíl od
Gew 98 má dolů ohnutou páku závěru. Ve
srovnání s puškami 98 má rovněž
Úsťová
760m/s
zdokonalený způsob plnění nábojové
rychlost
schránky a změněnou konstrukci podavače
nábojů, který po vystřelení posledního
náboje zabrání zavření závěru. Na zbraň lze upevnit bajonet a puška byla uzpůsobitelná i pro
vystřelování puškových granátů. V průběhu válečné výroby bylo provedeno množství úprav a
výrobních zjednodušení (pažby z lacinějších druhů dřeva nebo z překližky, pokusně i z plastu,
nábojové schránky z plechu, zjednodušení objímek hlavně apod.)
Nasazení
Byla standardní puškou německých pozemních sil po dobu druhé světové války, ačkoliv vedle
ní v menších množstvích sloužily i jiné pušky systému Mauser, ať starší typy Kar 98b či
zbraně Německem ukradené v okupovaných evropských zemích. Na sklonku války začala být
Kar 98k doplňována i samonabíjecími puškami vzor 1941 a 1943 či útočnou puškou StG 44,
nicméně jejich výroba nikdy nedosáhla takového počtu, aby jimi mohla být Kar 98k plně
nahrazena.
Po válce pokračovaly v jejím používání dříve okupované evropské země, na jejichž území
zůstaly značné počty těchto pušek, případně i výrobní zařízení pro ně. Mezi tyto státy patřilo i
Československo, které je používalo pod označením puška vz. 98N. současně je i vyváželo,
například do nově vznikajícího státu Izrael, který je u druholiniových jednotek používal až do
šedesátých let, ovšem po roce 1958 přerážované pro náboj 7,62 x 51 mm NATO.
Současnost

I v současné době se lze někdy setkat s původní puškou Kar 98k jako loveckou nebo
sportovní zbraní, ačkoli nejčastěji je pouze cenným sběratelským objektem. V některých
případech se však stalo, že, zejména v méně rozvinutých oblastech světa, byla nalezena Kar
98k jako zbraň používaná povstaleckými ozbrojenými silami.
Příště: PPŠ-41 Špagin
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Dotazník pro osobnost:
Jméno:
Věk:
Status:
Oblíbená hudba, film, kniha:
dobou spíše rock.

Petr Šmidt
33
Majitel internetového a kamenného obchodu ARMYNET
dokumentaristika, historie, fakta, hudba cokoli, poslední

1)Jak a kdy vznikl Armynet?
Armynet vznikl před 5ti lety v prvé řadě jako airsoftový portál dávající hráčům možnost lépe
se organizovat a domlouvat na hrách. Později jsem se
„dostal“ k možnostem dodávání zboží v jiných
cenových podmínkách, než je běžné, čímž vzniklo
rozšíření o e-shop s vybavením a výstrojí. Bez
nadsázky lze říci, že od této doby diktujeme ceny na
trhu a držíme je v úrovních pro zákazníka
dostupných.
Dnes máme široký sortiment nejen pro airsoftové
přívržence. Komunitní část stránek se potýká se
servisními problémy, jež by jsme měli překonat
v prvním čtvrtletí tohoto roku.

2)Vím, že jste také hráč airsoftu. Jak jste se k němu dostal?
Přes kamarády. Před 18ti lety jsme si byly zahrát jako mladí nadšenci paintball, neboť otec
jednoho z kamarádů provozoval půjčovnu. To mne a pár mých výtečných přátel chytlo a
nějakých pár let jsme u této hry vydrželi. Bohužel se tak nějak porozpadaly skupiny hrajících
lidí a začal být problém s kým ev. proti komu hrát a začali jsme hledat alternativu. Tou dobou
jsme objevili airsoft, takže jsme jen konvertovali a již 9 let se tomu věnujeme s tím, že jsme
přešli ke hře která nám celkově i více vyhovuje.

3)Jaká byla Vaše první airsoftová zbraň?
Z paintballu jsme byli zvyklí na automaty, takže jsme rovnou přeskočili na AEG. Vzhledem
k omezenému výběru v té době a náklonnosti ke zbraním typu M16 byla M4A1 TC od classic
army jasná volba.

4) Co Vás na airsoftu baví, co by jste naopak rád změnil?
Je to v prvé řadě zábava. Zábava a spousta legrace s mými nejlepšími přáteli. Není zapotřebí
„postřílet“ co nejvíce nepřátel, ukořistit co nejvíce „fragů“. Je to jen a jen o zábavě. Na
airsoftu je neskutečně nádherná možnost variability a různorodost možností v pořádání akcí a
to tuto zábavu jen podporuje.


Co bych rád změnil? Na airsoftu nic a lidi asi nezměníme, ale faktem je že poslední dobou se
stále častěji potkávám na hrách s egoisticky založenými lidmi (úmyslně neříkám hráči,
protože to hráči nejsou) kteří si přišli pomocí airsoftu dokazovat své EGO. Poslední dobou je
potkáváme všude, nerespektují žádná pravidla, řvou a křičí, nepřiznávají zásahy.. Zkrátka
zkazí všem akci a přitom z toho sami nemají ani špetku zábavy. Tihle lidé by se změnit mohli.
5) Máte zkušenosti i z jiných evropských AS bojišť. Jak by jste porovnal akce
v tuzemsku, s těmi zahraničními.
Airsoft v zahraničí je prakticky stejný jako u nás. Stejné typy akcí, zážitky, spolupráce,
nepřiznávání atp. Ale nikde jsem se zatím nesetkal s již zmíněnými egoisty, což mne přivádí
k možné odlišnosti…

6) V západní evropě má asi airsoft větší tradici
než u nás. Co se podle Vás ještě musí čeští hráči
naučit, aby dohnali své západní kolegy?
Nemyslím že je co dohánět. Po stránce taktické
vyspělosti bych si spíše dovolil tvrdit že průměrný
hráč u nás na tom znatelně lépe než průměrný hráč
z jiné země.

7) Když hrajete, jaký tip akce máte nejraději?
Nepreferujeme žádný typ akcí. Airsoft je jak už jsem řekl prostředek k zábavě a odreagování
a to nespatřujeme v monotónním druhu akcí, změna je život a tak bereme cokoli co vypadá
jako rozumně uspořádaná akce jakéhokoli zaměření. Od Bergetu či Protectoru až po např.
obyčejné „pláckaření za barákem“ .

8) Kdybych za Vámi přišel, že chci začít s airsoftem, co by jste mi poradil?
Aby jste si pujčil zbraň (např. od kamaráda) a vyzkoušel si pořádně do čeho jdete. Airsoft
je specifický prostředek k zábavě a ne každému bude vyhovovat. Vyzkoušejte si jej a pokud
Vás chytne, má teprve smysl začít přemýšlet co a jak pořídit.


9) Kdy Vás napadlo, že by se Váš koníček mohl stát i vaší obživou?
Dodnes mne to nenapadlo .

10)Doléhá na Vás jako na firmu finanční krize, nebo lidé na svých koníčcích ještě pořád
nejsou ochotni šetřit?
Měl jsem jiná očekávání od roku 2009 než jak nakonec proběhl. Ale v konečné fázi lze říci,
že jsme s ARMYNETem udělal opět zase pořádný krok dopředu a to by nebylo možno bez
zájmu zákazníků.

11) Jak Vy sám vidíte, nebo chcete vidět, budoucnost Armynetu?
Armynet si podle mne vybudoval svou pozici mezi zákazníky – a airsofťáky především. A
tuto pozici hodláme nadále upevňovat.

Autor projektu: Sušenka

Fa. Armynet, také dodává ceny do některých soutěží a akcí AKD.

Válka o Falklandy 1982 / 3. díl
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Dobytí Port Stanley
Od 1. června s příchodem dalších 5000 britských vojáků z 5. pěchotní brigády začíná nový
britský velitel divize generálmajor Jeremy Moore plánovat útok proti Port Stanley.
Během příprav akce pokračovaly argentinské letecké útoky na britské námořní síly,
které si vyžádaly 56 mrtvých vojáků.
V noci z 11. na 12. června, po několika dnech pečlivého průzkumu a budování
logistického zabezpečení, britské síly zahájily velký noční útok proti těžce opevněným
výšinám v okolí Stanley.

Významné bitvy u Stanley
Bitva u Mount Harriet
Britské síly tvořilo 42 Commando a Royal Marines pod velením podplukovníka Nicka
Vaux'se. Argentinská obrana se skládala ze 4. pěšího pluku, který vedl podplukovník
Diego Soria.
Bitva u Mount Harriet byla zahájena večer dne 11. června námořním bombardováním,
které zabilo dva a zranilo dvacet pět Argentinců.
Bitva byla učebnicovým příkladem dobrého plánování a využívání klamu a překvapení a
dalším krokem směrem k jejich hlavnímu cíli - Stanley. Na britské straně byli 2 zabiti a 26
zraněných. Argentinců bylo zabito 18 a zraněno 50. 42 Commando zajalo na Mount Harriet
300 vojáků.

Bitva u Mount Harriet / Daniel Bechennec



Bitva o Two Sisters
Britské síly se skládaly z 45 Commanda a Royal Marines. Vedl je podplukovník Andrew
Whitehead. Dělostřeleckou podporu zajišťovalo šest 105 mm kanónů od 29 Commando
Regimentu Royal Artillery. 2 PARA byla v rezervě. Z moře zabezpečovaly dělostřelecké
pokrytí 114 mm děla z HMS Glamorgan. Argentinské síly byly ze 4. pěšího pluku.

Mapa postupu britské armády k Port Stanley (Two Sisters)

Přes těžkou kulometnou a minometnou palbu argentinských vojáků se do úsvitu podařilo
obsadit Two Sisters. Britové při útoku ztratili 8 vojáků a 17 jich bylo zraněno. Argentinci
přišli o 20 vojáků, zraněných měli více jak 60 a 54 jich bylo zajato.
Bitva u Mount Longdon
Britské síly se skládaly z 3 PARA pod velením podplukovníka Hew Pike a z dělostřelecké
podpory 29 Commando Regiment Royal Artillery. 2. PARA byla v záloze. Z moře
zabezpečovaly dělostřelecké pokrytí děla z HMS Avenger.
Argentinské síly sestávaly z B Company 7. pěšího pluku a ostatních oddílů jiných jednotek.
Velení měl major Carlos Carrizo-Salvadores.

HMS Avenger (v září 1994 prodána Pákistánskému námořnictvu)



Argentinský odpor byl silný a dobře organizovaný. Nejvíce ztrát britům způsoboval bunkr s
těžkým kulometem. Průlom v této bitvě nastal až po dělostřelecké palbě, která přinutila
argentince opustit své pozice ve skaliskách. Během 12ti hodinových těžkých bojů přišli
britové o 23 vojáků a 47 jich bylo zraněno. Argentinci měli 31 mrtvých, 120 zraněných a 50
jich padlo do zajetí.

Vojáci z 3 PARA na Mount Longdon
Zpracoval: Ondra
Zdroj:
Vojsko.net
Válka.cz
ct24.cz
defenceimagedatabase.mod.uk
national-army-museum.ac.uk
timesonline.co.uk
Wikipedia.org

Na následujících řádcích se pokusím přiblížit, jak funguje Červený kříž. Není to jednoduché,
protože toto hnutí má celou řadu činností i složitou historii a organizační strukturu.
Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce je největší světová humanitární
organizace, založená v roce 1963 díky švýcarskému obchodníkovi Henrimu Dunantovi,
autorovi knihy Vzpomínka na Solferino, ve které popsal zážitky z bitvy, ve které se náhodou
ocitl a pomáhal ošetřovat raněné vojáky.
Nejprve fungoval pouze Mezinárodní výbor na pomoc raněným, takzvaný Výbor pěti.
Symbolem této organizace se stal červený kříž v bílém poli, tedy inverzní švýcarská vlajka. I
když to nemá nic společného s náboženstvím, islámské země v čele s Tureckem se rozhodly
místo kříže používat raději Červený půlměsíc. Tyto rozlišovací znaky byly v roce 2006
doplněny ještě Červeným krystalem, který může mít uprostřed
například Davidovu hvězdu, což se dnes používá v Izraeli.
Mezinárodní výbor Červeného kříže, jak se tento výbor dnes
jmenuje, pomáhá především obětem v průběhu válečných konfliktů. V
roce 1920 vznikla také Mezinárodní federace společností Červeného
kříže a Červeného půlměsíce, která posílá své lidi na pomoc obětem
živelných katastrof, nebo tam, kde už válka skončila.
Federace sdružuje všech 186 národních společností, přičemž téměř v
každém státě je právě jedna. Červený kříž má totiž sedm základních
principů: humanita, dobrovolnost, nezávislost, nestrannost,
neutralita, jednota a světovost.
Československý Červený kříž vznikl v únoru 1919. Český Červený
kříž má dnes asi 65 000 členů. V jeho čele stojí prezident, dnes
Marek Jukl, dále viceprezidenti a Výkonná rada ČČK. Ti jsou každé
dva roky voleni na Shromáždění delegátů ČČK, kde je každý
oblastní spolek
zastoupen jedním delegátem.
Profesionální zázemí Českého Červeného kříže na celostátní
úrovni tvoří Úřad ČČK, v čele s nyní odstupujícím ředitelem Jiřím
Procházkou. Ten sídlí v Thunovské ulici na Malé Straně a jeho zaměstnanci se zabývají celou
řadou činností.
Oblastní spolek Českého Červeného kříže najdete téměř v každém okrese a v některých
městských částech Prahy. Některé oblastní spolky mají svou činnost značně omezenou a ani
nepoužívají internet, jiné si zase hrají na profesionální záchranáře, kterými ale nejsou. Každý
oblastní spolek ale má (I když některé jen na papíře) Humanitární jednotku, která může být
povolána do akce, pokud dojde k nějaké humanitární katastrofě.
Oblastní spolek je řízen Oblastní výkonnou radou v čele s předsedou a místopředsedou, která
je volena na tři roky.
Valným shromážděním OS, na kterém je každá místní skupina zastoupena jedním
delegátem.


Profesionální zázemí oblastního spolku tvoří Úřad OS ČČK v čele s ředitelem. Oblastní
spolky se zabývají například pořádáním kurzů první pomoci pro děti, mládež a dospělé, dále
pořádáním soutěží v první pomoci pro děti a mládež, náborem dárců krve, někdy se také
podílí na humanitárních sbírkách a pořádají akce pro širokou veřejnost i pro své členy.
Nejnižší organizační jednotku v ČČK představují místní skupiny, kterých je v celé republice
přibližně 1700, což je neuvěřitelné množství, vzhledem k tomu, že na Praze 1 je pouze pět
místních skupin. V mimopražských oblastech ale obvykle bývá místní skupina téměř v každé
vesnici.
Místní skupinu řídí představenstvo v čele s předsedou. Dále má místní skupina ještě
jednatele, pokladníka a revizora. Místní skupiny se zabývají celou řadou činností.
Jako předseda 5. místní skupiny při OS ČČK Praha 1 se u nás starám téměř o všechno. Naše
místní skupina se věnuje hlavně dětem a mládeži. Máme dva kroužky mladých zdravotníků, s
dětmi na jaře chodíme na soutěže a jezdíme s nimi také na další akce, kde si rádi hrajeme.
Bavilo mě také koordinovat sebe a devět dalších světlušek při Dni, kdy svítí světlušky, kdy
jsme letos vybrali do svých pokladniček 32 529 Kč.
Zároveň se místní skupina samozřejmě podílí na činnostech celého oblastního spolku, jako
jsou akce, kde svou činnost prezentujeme pro širokou veřejnost, pořádání soutěží a podobně.
V našem oblastním spolku Praha 1 je pět místních skupin. 1. místní skupinu na Hradčanech
založila v roce 1919 sama Alice Masaryková.Tato skupina se za 90 let hodně změnila, za
komunismu to třeba byla 12. místní skupina, a od roku 1996 do roku 2006 fungovala jako
součást společného oblastního spolku pro Prahu 1 a 7 a byla tak vlastně jedinou místní
skupinou na Praze 1. Dnes jsou jejími členy hlavně senioři, takže pro ně pořádá výlety a
každý rok před Vánoci pořádá tradičně i Vánoční nadílku pro staré a osamělé členy.
Po osamostatnění Prahy 1 na konci roku 2006 vznikla také 2. místní skupina, jejíž členové
jsou většinou pracující nebo vysokoškoláci a členové humanitární jednotky (její předseda
Martin Srb je zároveň velitelem humanitární jednotky). Humanitární jednotka má ale
samozřejmě členy také v ostatních místních skupinách, jejím členem jsem také já.
3. místní skupina působí na území Slivence a jejími členy jsou převážně děti z tamního
kroužku mladých zdravotníků. V základní škole Slivenec se občas konají Záchrannářské
víkendy.
4. místní skupina působí hlavně na Praze 13, kde se její
členové (děti a mládež) schází v klubovně. Pořádá například
výlety po okolí Prahy.
Naše 5. místní skupina působí hlavně na zlaté dobré Malé
Straně, kde máme dva kroužky. Naše místní skupina vznikla
hlavně díky členům z Malostranského gymnázia, ale dnes už
máme ve svých řadách také mladší děti a mnoho dalších.
Věnujeme se soutěžím, baví nás prodávat světluščí předměty I
kytičky při Českém dni proti rakovině, což děláme ve
spolupráci s oblastním spolkem. Dále máme rádi soutěže a na
našich akcích a v kroužcích rádi hrajeme společenské hry, jako
je Jungle speed nebo Bang! Specializujeme se na akce pro
širokou veřejnost, kde můžeme všem předvést, co umíme.
Alice Masaryková

Šimon Hlinovský

Jelikož si v redakci dobře uvědomujeme, že nejen „kidlením“ nepřátel živ je člověk, rozhodli jsme
se Vám dodat také něco duševní stravy. Neboť jak praví klasik: „Trocha poezie, nikoho nezabije.“
( A navíc autor je také airsofťák!)

Jen si přišla
Ani nešla potichu
Dupala jako stádo volů

Rozběhl jsem se z plných sil
Jedním kopem jsem ji rozkop čelist

A co ona na to
Jen tak si máchla kosou a byl konec
Sir Wollf

Věříš-li na lásku, věříš na vzdušné mlýny!
Věříš-li na rovnoprávnost, věříš i na nesmysly.
Věříš-li na opravdové přátelství tak žiješ.

Nech se tedy unášet vzdušnými mlýny.
Věř nesmyslům, ale musíš vědět, že žiješ!!!

Věř, že přátelství je pro člověka vší.
S nimi prožiješ lásku, nenávist i bolest,
ale i svůj život, tak koukej žít!!!

Napsal Sir Wollf prosím názory pište na mejla...Smert@seznam.cz

Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Praha 1
5. místní skupina při OS ČČK Praha 1 sdružuje převážně děti a mládež a právě jim věnuje
většinu svých činností. Přestože jsme nejmladší místní skupinou v Praze 1, naši členové
většinou nejsou v ČČK nováčky, protože základem naší místní skupiny je Malostranský
kroužek mladých zdravotníků, který má již dlouholetou tradici. V současné době při naší
místní skupině působí už dva zdravotnické kroužky. Děti se tu učí poskytovat první pomoc a

zkouší si to v praxi na maskovaných poraněních. Na jaře se naše pětičlenná družstva účastní
také soutěže hlídek mladých zdravotníků, kde změří své záchranářské schopnosti s ostatními
skupinami. Také si rádi zazpíváme. V neposlední řadì hrajeme na našich schůzkách i různé
hry, především karetní, jako Bang!, Jungle jam nebo Osadníci z Katanu, což nás baví.
Naše kroužky mladých zdravotníků:
Malostranské gymnázium, Josefská 7, pondělí 14:30 – 16:00, mobil 603353799
Naše klubovna – Hellichova 11b, pátek 16:00 – 18.00. mobil: 606 864 948.
Spolupracujeme také se studentskými kapelami Jerhotti, Frozen time a Wosa, které nám
občas hrají na Malostranských dnech her a zábavy pro naše členy a přátele v knihovně
Malostranského gymnázia v Josefské ulici. Tam si mohou nejen naši členové zahrát naše
oblíbené karetní hry a zároveň si zopakovat a na vlastní kůži vyzkoušet první pomoc.
Za nejmenšími dětmi chodíme i do mateřských školek, kde si s dětmi hrajeme a zábavnou
formou je učíme základy první pomoci. Zapojujeme se tak do celostátního projektu Alenka.
Náš „křižácký“ život se neobejde ani bez akcí, jako je Bambiriáda nebo Bezpečná třináctka,
kde předvádíme naši činnost široké veřejnosti, která se tak může něco přiučit a dozvědět se o
nás víc. Naši členové se také podílí na dobročinných sbírkách, jako je Český den proti
rakovině (květinový den) a Světluška (pro nevidomé).
Pořádáme také malé turnaje v karetních hrách a zapojujeme se do činností celého oblastního
spolku. S ostatními skupinami jezdíme na výlety, víkendové akce i letní tábory.


Chcete se k nám přidat? Chcete, abychom přijeli i k Vám do školy nebo do školky?
Kontaktujte svého předsedu Šimona Hlinovského na e-mailové adrese: 5ms@cckpraha1.cz.
Zveme Vás na tyto akce:
neděle 21.2. - Den společenských her.
Pojďte si zase zahrát oblíbené hry jako Jungle Jam, Osadníci z Katanu a Bang!
kdy: v neděli 21. února od 10 do 18 hodin
kde: v našem sídle na adrese Hellichova 11b, Praha 1 (jedou tam tramvaje číslo 12, 20 a
22, ze zastávky
Hellichovou ulicí nahoru a doleva)
neděle 28.3. - Výprava do ZOO.
Pojďte si společně projít pražskou zoologickou zahradu!
kdy: v neděli 28. března od 14 do 18 hodin
sraz: ve 14 hodin na Nádraží Holešovice nad schody z metra, které vedou k
autobusovým zastávkám
konec: asi v 18 hodin zase na Nádraží Holešovice
cena: pro děti do 15 let 100 Kč, pro dospělé 150 Kč (podle počtu možná získáme
skupinovou slevu nebo
rodinné vstupné)
Na duben chystáme již druhý Malostranský den her a zábavy v knihovně Malostranského
gymnázia v Josefské ulici, kde si děti mohou procvičit první pomoc a zahrát hry. Akce
vyvrcholí vystoupením studentských kapel Jerhotti, Frozen time a Wosa, které by měly
vystoupit i na Memoriálu Alice Masarykové, pořádaném v sobotu 8.května u příležitosti
Světového dne Červeného kříže v Centrálním parku na Lužinách.
V květnu bychom chtěli jet na víkend do Zaječova. Aktuální pozvánky na tyto akce
přineseme
v
příštích
číslech.
Sledujte
naše
internetové
stránky
www.patapomoc.blogspot.com.
5. místní skupina přeje šťastný Nový rok 2010!
Šimon Hlinovský

VÍTE, ŽE …?
Koudy (jedem z našich členů) a jeho hudební skupina LIKE SHE SAYS absolvovala s
velkým úspěchem 19. prosince svůj vůbec první veřejný koncert v pražském rockovém klubu
007?

GRATULUJEME!!!

NASTAL KONEC DPM?
20.prosince 2009

Ozbrojené síly britského království zavádí nové uniformy. Jedná se o první změnu po
40 letech na britském maskovacím vzoru.

Vojenský personál v Afghánistánu působí v celé široké škále prostředí - pouště, lesy / jungle,
louky, pastviny a skály. Stávající kamufláže, jsou ale optimalizovány pro jedno prostředí.
Naléhavý provozních požadavek (UOR) byl schválen v dubnu. Od té doby se pracuje na
vývoji nových kamuflážních vzorů.
Široká škála barev a kamufláže byla vyzkoušena, ve Velké Británii, na Kypru, v Keni a
Afghánistánu. Studie zahrnuly vizuální srovnání, objektivní hodnocení časové odhalitelnosti
různé kamufláže v různém prostředí, a subjektivní názory uživatele o účinnosti a praktičnosti.
U Multicam technologií bylo dosaženo nejlepších výsledků v co nejširší škále prostředí.
Multicam snižuje možnost detekce ve smíšených prostředích a byl zvolen jako nový
britský maskovací vzor, nesoucí označení Multi-Terrain Pattern (MTP).

Nový model uniformy bude vydán jako jako prvním všem nasazeným do Afghánistánu
počínaje březnem roku 2010. Poté budou začátkem roku 2011 vydány ve větší míře i ostatním
ozbrojeným silám ve Velké Británii.
Autor: Carlos
Zdroj: http://www.army.mod.uk

POZVÁNKA
Lokalita: BVVP Ralsko - AS areál Nový Dvůr (SKWAT)
Termín: 17. duben 2010
Sraz: 9:00 hod. Konec: cca 17:00 hod
Cena: 70,- Kč
Věkové omezení: 15+ (mladší 18ti let - souhlas rodičů)

Nástin scénáře:
Invaze Argentinské armády na Falklandy 2. dubna 1982.
Úkol argentinců:
Po vylodění u hlavního města Port Stanley obsadit záliv a zabezpečit ho hlídkami. Obsadit
letiště a vyčistit okolí. Obsadit město samotné. Potom vyslat skupinu na obsazení kasáren a
pak obklíčit v časovém limitu hlavní sídlo britské armády (rezidenci).
Úkol britů:
Bránit argentincům v obsazení letiště, města a kasáren. Bránit svou základnu a nenechat se
obklíčit.

Jako vždy bude TOMBOLA, PRODEJNÍ STÁNKY, ... atd.
= ostatní info včas upřesníme =
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Jak jsem se dostal k airsoftu a jak jsme dopadli :
V našem městě se našel
kamarád David Venlák, který
hrával airsoft už dávno,
jednoho dne nám přivezl ukázat
jeho zbraň . Párkrát jsme si s
tím s bráchou vystřelili a moc se
nám to zalíbilo. Týden na to ,
jsme si nechali
poradit a
objednali jsme si z internetu
svoje zbraně a o víkendu jsme si
jeli zahrát s Davidem a jeho
kamarádama do Bělé pod
Bezdězem. Tam jsme poznali
další suprové lidi.
Airsoft nás chytnul, tak jsme
jezdili hrát furt, co to šlo. A my
furt dokupovali nějaké věci,
jak na sebe, tak i na zbraně. Tak
jsme se v dubnu 2008 rozhodli
udělat nějaký team, každý s tím
souhlasil, tak už zbývalo
vymyslet nějaké logo a název
teamu. Nakonec se team jmenoval „Bratrstvo“. V tomhle teamu bylo 10 airsofťáků. Ale lidí
přibývalo čím dál tím víc a začínali jsme jezdívat na vetší akce a poznávat, zase další
airsofťáky.
Takže před Big Combatem 3, jsme udělali válečnou radu, kterou jsem vzal sám na sebe a
pozměnil jsem jméno teamu, nové logo, nechaly se udělat trička a nášivky.
Jak jsem psal, začali jsme poznávat další airsofťáky a až nakonec jsem se spřátelili se 147.
Pitbul Divizi z Mimoně. Jezdili jsme s nimi na každou akci. Jeden den nám sdělili, že by jsme
s nimi mohli jet na akci do Prahy, kterou pořádají Dejvičáci. Bylo nám řečeno, že to jsou
dobrý lidi, a že se nám to tam bude líbit a měli pravdu.
Takže tímto bych chtěl poděkovat Marci a Ondrovi z AKD, 147. Pitbul Divizi a taky našim
klukům.
http://www.eliteairsoft.tym.cz/
Autor: Petr Muška

Víte, kdo vám kryje záda
aneb

Znáte členy AKD?
Základní údaje:
Nick: Red
Věk: 13
Zbraň: MP5 SD6 aeg
Hodnost: Corporal (Cpl)
Vstup do AKD: 5. 10. 2008

1) Proč právě airsoft? Co tě na tom baví a jak jsi se k němu dostal?
No na airsoftu mě baví to, že se tam můžu vyřádit :D a hlavně mám rád zbraně a military .
A dostal jsem se k němu přes kamarády .
2) Jaká je tvá oblíbená hudební skupina?
IRON MAIDEN
3) Jaký je tvůj oblíbený film?
Asi Black Hawk Down
4) Jaká je tvá oblíbená kniha?
??? Co to je ?? :D – nedávno jsem něco četl , mám pocit že se to jmenovalo Harry Potter 
5) Jaká je tvá oblíbená PC hra?
Call of Duty 4 a Battlefield 2
6) Jaké je tvé povolání nebo čím se chceš stát?
Hmm tak to fakt nevim , ještě mám čas … ( snad :D )
7) Od kolika let se dá hrát podle Tebe airsoft, bez ohledu na zákon?
Podle mě záleží na tom, jak se ten člověk chová, když je to alespoň trochu inteligentní člověk
tak si myslím, že by mohl hrát tak od 12 let, ale když je to blbec od kosti, tak si myslím, že by
na ty zbraně radši moc sahat neměl.
8) Je airsoft sport vhodný i pro holky?
Jasně 

9) Měl jsi finanční problém při získávání airsoft výstroje a výzbroje a co by jsi
v tomto směru doporučil ostatním?
No já jsem měl problém jenom ze začátku. Pak se mi povedlo domluvit s rodičema, že mi
trochu na zbraň přispějou , ale naopak jsem jim musel helpnout s domácíma pracema  …
něco za něco 
10) Jaký druh akce máš nejraději?
Jak kdy , ale hlavně že se střílí .
11) Jaká je tvá oblíbená armáda a zbraň?
Mám rád MP5 , M24 , M249 a podobně .
A armáda Britská.
12) Jak daleko a čím jsi schopen a ochoten cestovat za airsoftem?
Hoooodně daleko .
13) Existuje v airsoftu přátelství nebo je to pro tebe jen adrenalinový sport, kam se
chodíš pouze odreagovat?
Určitě existuje kamarádství , lidi z týmu jsou pro mě jako druhá rodina , a vždycky si rád jdu
zahrát.
14) Co podle tebe na airsoft nepatří? Kdo by rozhodně neměl hrát airsoft?
Určitě nepřiznávači a ti. co níčej a ohrožujou všechny kolem sebe.
15) Jak často by se měl hrát airsoft?
Já kdybych moch , tak hraju tak 2-3x do tejdne, ale bohužel kuličky jsou drahý :D.
16) Jaký máš vztah k vlastnímu týmu?
Jak už jsem psal , lidi z týmu jsou pro mě jako druhá rodina.
17) Jaký máš pocit, když číháš na protivníka?
Těšim se až do něj střelim jednu kuličku, nebo dvě :D
18) Jaká je Tvá oblíbená strategie?
Asi najdi a znič. A nebo klasická taktická střílečka .
19) Jaký je tvůj sen, jako airsofťáka?
Kdyby byly airsoftové zbraně a výstroj
levnější . Nechci říct že je to všechno
moc drahý, ale mohlo by to bejt ještě
levnější :D.
Autor projektu: Sušenka

Maskování & Kamufláž
„Pokud tě nepřítel uvidí, zasáhne tě. Pokud tě zasáhne, zemřeš!“

Tygří pruhy
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tygří pruhy (v originále Tigerstripe) je pojmenování pro skupinu maskovacích vzorů
používaných v hustém porostu džungle. Nejčastěji se skládá z velkého množství zelených a
hnědých pruhů různých odstínů a rozsáhlých černých ploch. Právě podle černých pruhů
připomínajících tygra dostala tato kamufláž své jméno.

Tygří pruhy na volně prodejném oděvu

Historie
Není známo, kdo a kdy stál za vznikem prvního vzoru tygřích
pruhů. Francouzi používali během války ve Vietnamu variaci na
tento vzor, zvanou Lizzard (angl. Ještěr), stejně jako Britové
téhož času v Barmě. Poté, co francouzská armáda opustila
Vietnam, jihovietnamská armáda (AVRN) pokračovala v
používání tohoto vzoru, stejně jako mnohé americké speciální
jednotky. Obliba tygřích pruhů narostla dokonce do takové míry,
že pozvolna nahrazovaly oficiální ERDL, předchůdce BDU.
Kromě amerických a jihovietnamských jednotek tento vzor
používali i vojáci a speciální jednotky Austrálie a Nového
Zélandu sloužící ve Vietnamu.
Airman Battle Uniform, nová uniforma amerického letectva
představující moderní verzi tygřích pruhů.
Původní téma této rubriky muselo být z technických důvodů změněno. Redakce se Vám tímto omlouvá.
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