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Turecký turista
vyklepává z okna v
Tatrách koberec. Jde
kolem bača a povídá:
"Copak, Aladine,
nestartuje?"

ÚNOROVÉ FOTO

Vrtulník Chinook britské armády, vystřeluje návnady ke zmatení střel země-vzduch, v provincii
Helmand v Afganistanu.

ÚNOROVÁ VÝROČÍ
Strana 3
1.
1983 - V brněnském Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie byla provedena první
transplantace jater v Československu.
2003 – Při sestupu do atmosféry došlo k havárii amerického raketoplánu Columbia, při němž
zahynulo všech sedm členů posádky.
2.
1989 – V Československu byla vykonána poslední poprava.
1709 – Byl zachráněn trosečník Alexander Selkirk, předloha pro postavu Robinsona Crusoe
spisovatele Daniela Defoea.
1936 – V kriminalistice byl poprvé použit detektor lži.
3.
1945 – Letectvo USA provedlo nálet na Berlín. Zahynulo 22 000 lidí.
4.
1938 – Adolf Hitler se stal vrchním velitelem ozbrojených sil v Německu.
1942 V tajném projevu k nacistickým pohlavárům vyložil Reinhard Heydrich plán na
„konečné řešení české otázky“.
5.
62 – Zemětřesení a sopečná činnost zničila asi 60 % Pompejí.
1887 – V Miláně proběhla světová premiéra Verdiho opery Othello.
7.
1311 – Jan Lucemburský byl korunován českým králem.
1945 – Na žádost Švýcarska bylo z koncentračního tábora Terezín propuštěno 1200 vězňů.
8.
1807 – Se odehrálo jedno z nejkrvavějších ozbrojených střetnutí napoleonských válek – bitva
u Jílového.
1952 – Alžběta II. korunována jako královna Velké Británie.
1986 – Při srážce nákladního vlaku a rychlíku v kanadských Skalistých horách zemřelo
23 osob a 95 osob bylo zraněno.
10.
1962 – Zajatý americký špionážní pilot Francis Gary Powers byl vyměněn za zajatého
sovětského špióna Rudolfa Abela.
1996 – Superpočítač Deep Blue firmy IBM poprvé poráží šachového velmistra Garriho
Kasparova.
11.
1809 – Robert Fulton patentuje parník.
1826 – v Londýně byla založena univerzita pod názvem University of London.
1938 – Britská rozhlasová a televizní společnost BBC uvedla první vědeckofantastický
televizní pořad – adaptaci části hry Karla Čapka R. U. R.
1941 – RAF podnikla nálet na Hannover.
1945 – Skončila Jaltská konference.
1971 – 87 zemí, např. Spojené státy americké, VB, a SSSR, podepsalo Smlouvu o mořích
zakazující jaderné zbraně v mezinárodních vodách.
1978 – Čínská lidová republika zavedla zákaz publikace prací Aristotela, Williama
Shakespeara a Charlese Dickense.
1981 – 100 000 galonů (380 m3) radioaktivních chladicích vod prosáklo skrz ochrany TVA
Sequoyah 1 atomové elektrárny do řeky Tennessee.
1990 – Bělošský rasistický režim v Jihoafrické republice propustil po 27 letech z vězení
Nelsona Mandelu, vůdce Afrického národního kongresu.
1991 – Vznikla Organizace nezastoupených států a národů.
→

12.
1784 – Spojením čtyř samostatných královských měst (Staré Město, Nové Město, Malá
Strana, Hradčany) vzniklo Královské hlavní město Praha.
1950 – Albert Einstein varoval v televizním vystoupení před výrobou vodíkové bomby,
kterou požadoval americký prezident Harry S. Truman.
13.
1633 – Galileo Galilei přijel do Říma před katolický soud - inkvizici, aby obhajoval svou
teorii o kulatosti a otáčení Země.
1866 – Jesse James a jeho gang se dopustil první ozbrojené bankovní loupeže ve Spojených
státech v historii během míru v Liberty (Missouri).
1880 – Thomas Edison objevil tepelnou emisi.
14.
1945 – Poprvé v průběhu 2. světové války byla bombardována Praha.
1876 – Alexander Graham Bell si nechal patentovat telefon.
1924 – Byla založena společnost IBM.
1939 – Na vodu byla spuštěna bitevní loď Bismarck.
15.
1944 – USAF zničilo bombardováním klášter v Monte Casinu.
16.
1945 – Začala bitva o Iwodžimu, jedna z důležitých bitev druhé světové války.
1959 – Fidel Castro se stal po svržení prezidenta Batisty politickým vůdcem Kuby.
2005 – V platnost vstoupil Kjótský protokol o omezení emisí skleníkových plynů.
19.
1878 – Thomas Alva Edison si nechal patentovat fonograf.
Fonograf je první přístroj na nahrávání a reprodukci hlasu. Jeho
vynálezcem byl roku 1877 Thomas Alva Edison, a prvním
záznamem byla dětská říkanka Mary had a little lamb. V roce
1888 berlínský herec Emile Berliner nezávisle na něm vyvinul
gramofon, který jej následně nahradil.
Záznam na fonografu byl uchováván na válečku - tím se lišil od
pozdějšího gramofonu, kde médiem byla plochá deska. Váleček
Edison zvolil proto, že stejné úhlové rychlosti otáčení odpovídá i
stejná rychlost pohybu celého povrchu válce (to u desky neplatí).
Nevýhodou proti desce ale jsou velké rozměry a kratší hrací
doba fonografických válečků.
21.
1893 – Thomas Edison obdržel dva americké patenty – na žárovku a přerušovací relé.
1953 – Francis Crick a James D. Watson objevili strukturu molekuly DNA.
22.
1993 – Samostatné Česko se stalo členem UNESCO.
1998 – Čeští hokejisté získali zlatou medaili na Zimních olympijských hrách v Naganu.
2002 – Česká televize zareagovala na četná přání diváků a zahájila vysílání klasického Star
Treku – třicet pět let po jeho světové premiéře.
23.
1893 – Rudolf Diesel získal patent na dieselový motor.
26.
1966 – Byla objevena truhla s pozůstalostí Járy Cimrmana (Liptákov). [fikce]
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Samopal PPŠ-41 Špagin
Z Wikipedie, otevřené
encyklopedie

PPŠ-41 Špagin
Samopal PPŠ-41 (Špagin) byl jednou
z nejslavnějších zbraní druhé světové
války zavedený do výzbroje sovětské
armády v prosinci 1940 a široce
používaný v zemích Varšavské
smlouvy a rozvojových státech ještě
dlouho po válce.
Konstrukce
Samopal PPŠ-41 se vzhledově se
podobal svým předchůdcům PPD, šlo
ale o zcela jinou konstrukci. Jeho
výroba
probíhala
nejen
ve
zbrojovkách, ale i v mnoha dříve
civilních závodech. Měl pouzdro
závěru spojené s pláštěm hlavně,
masivní neuzamčený závěr s pojistkou
na napínací páce, přepínač způsobu
střelby před jazýčkem spouště.
Původní varianta měla stavitelné
klapkové hledí s maximální hlední
dálkou 1000 metrů, což byl ze strany
konstruktéra optimismus hraničící s
nedostatkem
soudnosti
(uvedená
hodnota je cca 5x větší, než činí reálný
dosah mířené palby ze samopalu na
pistolový náboj). Většina zbraní však
obdržela jednoduché překlápěcí hledí,
určené pro střelbu do 200 m.

Typ
Místo původu

Sovětský svaz
Historie výroby

Konstruktér

G. S. Špagin

Navrženo

1940 (?)

Vyrobeno

21. prosince 1940

Počet vyrobených
kusů

5 miliónu kusů (do roku 1947)
Základní údaje

Hmotnost

5,4 kg (s bubnovým zásobníkem)

Délka

840 mm

Délka hlavně

265 mm

Ráže
Kadence
Úsťová rychlost

7,62x25 mm Tokarev (také 7,63 mm
Mauser)
cca 900 ran/min
430 m/s

Maximální dostřel cca 750 m
Zásobování

Příště: Thompson M1 A1

Samopal

municí

bubnový zásobník na 71 nebo
schránkový zásobník na 35 nábojů.

Válka o Falklandy 1982 / 4. díl
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Poslední bitvy
Bitva u Mount Tumbledown (13. – 14.6.)
Útočící britské síly se skládaly z 2. praporu Skotské gardy, minometných oddílů ze 42
Commando Royal Marines a jednotek Gurkha Rifles. Podporu jim dělaly obrněné vozy: dva
Scorpiony a dva Scimitary.
Argentinské síly, bránící hory byly z 5. praporu námořní pěchoty.

Scorpion

Scimitar

Bitva u Wireless Ridge (13. – 14.6.)
Útok na britské straně vedla 2 PARA podporovaná taktéž obrněnými vozy Scorpion a
Scimitar.
Po těžkém ostřelování argentinských pozic (6000 vystřelených 105 mm dělostřeleckých
granátů) se po několikahodinovém boji britské jednotky zmocnily Wireless Bridge a Mount
Tumbledwn, což byly poslední obranné pozice argentinců před samotným Port Stanley.
Během těchto dvou bojů ztratila Britská armáda 13 vojáků. Argentinská armáda přišla o 55
vojáků a více jak 230 jich padlo do zajetí.
→

2 PARA v bitvě o Wireless Ridge

Po dobytí posledních strategických míst okolo Port Stanley se velitel Argentiské posádky
Mario Menéndez vzdal spolu s 9800 vojáky generálmajorovi Jeremy Moorovi a před půlnocí
15. června 1982 podepsali dokument o kapitulaci.

Zbraně zabavené Argentinským vojákům v Port Stanley

→

Válka ilustrovala jasně nutnost letecké převahy, kterou si Britové nebyli dlouho schopni
zajistit, význam ponorek a průzkumu. Také zásobování bylo důležité, protože jednotky obou
zemí se pohybovaly na hranici své působnosti.
Vojenská porážka v Argentině vážně poškodila pověst vojenské vlády a vedla k nastolení
civilní vlády v roce 1983.
Ve stejné době ve Velké Británii Margaret Thatcherová plně využila vítězství ve válce a
vytěžila z něho i drtivé volební vítězství pro svoji Konzervativní stranu.
Válka o Falklandy byla jedním z nejkratších válečných konfliktů, do kterého se kdy
Velká Británie zapojila. Pro vojáky SAS to byla tvrdá zkouška jejich dovedností.
Ukázali zde také velkou dávku profesionality, odvahy a houževnatosti. Je nesporé, že
SAS se velkou měrou
zasloužila o konečné vítězství.
Ztráty
Britská armáda
- 258 mrtvých
- 777 zraněných
- 115 zajatých
Technika
- 2 torpédoborce
- 2 fregaty
- 1 podpůrná zásobovací loď
- 1 obojživelné vozidlo
- 1 kontejnerová loď
- 24 vrtulníků
- 10 stíhacích letounů
Argentinská armáda
- 649 mrtvých
- 1068 zraněných
- 11313 zajatých
Technika
- 1 křižník
- 1 ponorka
- 4 nákladní plavidla
- 2 hlídkové čluny
- 1 špionážní člun
- 25 vrtulníků
- 35 stíhacích letounů
- 2 bombardéry
- 4 nákladní letadla
- 25 lehkých bitevních letounů
- 9 cvičných letadel

→

Britské válečné hroby na Mount Pleasant

Argentinské válečné hroby u Darwinského přístavu

→

Zpracoval: Ondra
Zdroj:
Vojsko.net
Válka.cz
ct24.cz
defenceimagedatabase.mod.uk
national-army-museum.ac.uk
timesonline.co.uk
Wikipedia.org

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!)

DOPIS NA ROZLOUČENOU

Jakub Sedláček
25 leden v 11:34
Dřív jsem se cejtil svobodnej a svěží, ale poslední dobou mě něco drží. Něco v mé hlavě se začalo
měnit .Cejtil jsem se sám, při pohledu do tváří jiných lidí se mi zvedal žaludek, a nejtěžší bylo se dívat
do očí mých kamarádů a kamarádek, vidět jim na očích jejich faleš a přetvářky chtělo se mi začít řvát,
brečet, vztekat se, ale proč, vždyť to jsou oni a ne já? Z čeho potom mám teda strach?? Začal jsem si
uvědomovat co se se mnou děje a pak mi to začalo docházet. Mé tělo bylo svobodné, ale má duše
byla spoutaná, nemohla se hýbat a už vůbec ne žit. Hledal jsem ji ve svém nitru, když jsem ji našel
zděsil jsem se. Byla spoutaná různými provazy a snažila se osvobodit. Ruce měla sedřený až na kost,
hlas byl jen sípavý jak na mě pořád volal a já ji neslyšel, oči měla rudé od slz jak pro mě plakala.
Teď sedím u sebe doma a přemýšlím jak zachránit sebe i svou duši před tím co vidím každý den
všude kolem sebe jak se nestat tuctovým stvořením. Chci být svobodný a zas sledovat svět očima jako
dřív, napadla mě jediná cesta Marcelo i možnost osvobodit svou duši.
Jak tak sedím beru do rukou nůž a mysl se zabořila kamsi do mne. Ano budu silnej a osvobodím ji i
sám sebe, zas budu svobodnej a šťastnej. Budu moc přijímat rány a nevšímat si jich zas mne budou
moc pomlouvat, ale já se budu smát. Přeřízl jsem jedno lano a cítil jsem jak se duše uvolňuje, neváhal
jsem a přeťal jsem i druhé a třetí zároveň se čtvrtým. Zavřel jsem oči a viděl jak z mé duše padaj lana
dolů na zem jak se na mě usmála, sípavým hlasem, pověděla „děkuji“, to děkuji mě tak zahřálo na
srdci jako láska mé nejmilovanější osoby.

Zpráva patologa: Dnes je 5.5.2010
Přivezli mi dnes mladíka 24 let. Úmrtí, podřezané žíly, smrt, vykrvácení. Škoda, zrovna dnes měl slavit
své narozeniny, co ho k tomu vedlo neznámo, jen nutno podotknout, že svaly kolem úst byly napnuté
jako by se na mě smál i teď po své smrti.

VÍTE, ŽE …?
Piloti „černých jestřábů“ budou sedět v kabině z Aera Vodochody!
Aero bude dodávat kabiny pro americký bojový vrtulník Black Hawk. S firmou
Sikorsky Aircraft Corporation, která legendární stroje vyrábí, uzavřelo minulý čtvrtek
smlouvu do roku 2017 s možností prodloužení o pět let.
První kokpity Aero dodá v polovině roku 2011, informovala společnost. „Nové kontrakty jsou
důkazem vysoké konkurenceschopnosti Aera na světovém trhu,“ uvedl Ladislav Šimek,
prezident Aero Vodochody.
Black Hawk UH-60 je bojová, dvoumotorová, středně lehká pomocná helikoptéra. Primárně
je určena k přepravě vojenských jednotek a logistické podpoře vojenských akcí. První model
vzlétl v roce 1974, americká armáda jej začala používat o čtyři roky později.

Patří tank minulosti?
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Tank - silně obrněné bojové vozidlo na housenkových pásech, jehož primárním účelem je
likvidace nepřátelských pozemních sil přímou palbou, poslední dobou již není nejdůležitější
složkou armády. Tank je na dnešní moderní dobu náročný na údržbu a doplňování munice a
paliva. Tanky se dnes používají převážně v ženijních jednotkách nebo jako mobilní
dělostřelectvo.
Tanky dnes ohrožují mimo protitankových zbraní (RPG) také letadla s „chytrými“ zbraněmi,
, jako je těžko opancéřovaný A-10 „tankbuster“, nebo útočné vrtulníky, které se mohou
zvednout zpoza úkrytu a odpálit rakety. To vše vede mnohé teoretiky k názoru, že tank je
otázkou minulosti.
Důkazem je zakonzervování tanků v České Republice z důvodu finanční stránky.
"Když se tanky zakonzervují, tak už nikdy nevyjedou," řekl LN jeden z vojáků tankového
praporu v Přáslavicích.
Zdroj: iDnes.cz , wikipedie.cz, kniha: „Historie válek“

Zpracoval: Sušenka

POZVÁNKA
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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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Obránci začínají být nervózní… klid trvá příliš dlouho. Někteří nervózně pokukují po
ostatních. Klid narušil jednotlivý výstřel. Všichni zbystřili pozornost, někteří zahlédli mezi
stromy pohybující se stíny. Zatím nerozeznávají typ maskáče a nedaří se jim tak identifikovat
o koho jde. V tom vypukl obrovský zmatek. Jde o nepřítele! Každý začal střílet ostošest.
Příliš brzy, útočníci jsou ještě daleko a zásah je víc než nejistý. Vypadá to na velmi malou
skupinu nepřátel, obránci se začínají těšit na brzké vítězství a s pocitem početní převahy se
vrhají směle do protiútoku. V ten moment přichází studená sprcha v podobě střelby do zad
z míst která se jevila jako neohrožená. Ti kteří zadní pozice bránili se otočili proti malé
skupince vpředu a tato nepozornost rozhodla ve prospěch početně slabších ale zcela evidentně
zkušenějších útočníků. Boj začíná i přes prudký odpor rychle ubývajících obránců nabývat
na zuřivosti. Dávky létají všemi směry. A projektily nacházejí své cíle. Zpravidla s jistotou
pouze na tělech obránců. Na pahorku se stále častěji začíná ozývat pokřik „FRANCIE“
kterým se útočníci evidentně chrání proti střelbě do vlastních řad. Ještě nebyl eliminován
veškerý odpor, ale uprostřed základny je již vztyčena vlajka symbolizující vítěznou stranu.
Podíváme se-li jim do tváří, vidíme spokojený úsměv. Úsměv všech, jak poražených tak
vítězů, neboť tato bitva byla plná plastových kuliček a prostá všech zranění či úrazů. Ano šlo
o airsoftovou bitvu kde obě zúčastněné strany si „hrají na vojáčky“ jen tak pro zábavu. Těší je
hra jako taková, výhra není nezbytně nutná.
Nuže podívejme se v tomto případě na vítězný tým, neboť vítěz bere vše.
Tým byl založen v listopadu roku 2002 a jako vzor sobě vlastní vzal Francouzské maskáče
vzor F2 v provedení CCE (též CE). Jak zakladatel sám říká, na začátku nebylo nic, jen chuť
tří čerstvých přátel založit vlastní samostatný tým. Každý již tomuto sportu nějaký čas
věnoval, takže založení doprovázela jasná představa jaký by tým měl být a vzhledem k tomu,
že již tehdy bylo všude plno týmů imitující německé, americké, britské či české vojáky, padla
volba na francouzský vzor, který dodnes není mezi českými airsofťáky nijak rozšířen.
Tým byl veden recesivním způsobem a i původní název 1st Soft Infantry (1. měkká pěchota)
byl parodií na mnohé přehnaně speciální názvy týmů. Tým měl a má dodnes jednoduchá
pravidla a to jak pro členství v týmu, tak nároky na výstroj či výzbroj. Kromě požadavku na
nošení stejného maskovacího vzoru a nošení označení týmu apod. každý vše dle vlastního
uvážení.
Tým se začal účastnit spousty významných i méně významných akcí a postupem doby začali
přicházet noví a noví členové, zpravidla však veteráni airsoftových bitev, jejichž vstup do
týmu znamenal vždy krok kupředu z hlediska přínosu taktických zkušeností. V roce 2007 byl
tým, vzhledem ke stále většímu počtu členů a zažité vizáži „francouzů“ přejmenován na
Grouppe d´Operation Speciáles –Chasseurs (Skupina speciálních operací – lovci). Tento
název již není žádnou parodií, nýbrž vytvořením kompromisu mezi týmem užívanou výstrojí
a výzbrojí a možnými ekvivalenty ve francouzských ozbrojených složkách. Jinými slovy tým
opět zůstal svůj – nikoho nekopíruje, žádnou složku či jednotku francouzské armády.
Pokud se dnes rozhlédneme po členech týmu, můžeme vidět že s naprostou převahou před
originálními maskáči F2 jsou hromadně používány maskáče od f. Tacgear (samozřejmě
v CCE provedení) různé taktické vesty a postroje.
→

Co však každého zcela jistě zaujme je fakt, že v tomto týmu není vidět jediný FAMAS, tedy
zbraň oficiálně používána fr. armádou. V drtivé převaze je zde užíván americký Colt řady M4
(M15) v různých modifikacích. Absence zbraně FAMAS je odůvodněna jednoduše –
v airsoftu chybí kvalitní zbraň tohoto typu.
Tento tým, tedy lépe řečeno, tato parta přátel se dnes věnuje nejen hraní airsoftu, ale i při
pořádání jiných her a to jak aktivní účastí v organizačním týmu tak i tzv. role playing na
klíčových pozicích herních stran.
Na závěr tohoto krátkého představení týmu Grouppe d´Operation Speciáles – Chasseurs bych
si dovolil citovat tým jejich vlastní výstižnou větou v níž je shrnuto vše: GOS Chasseurs je
prostě airsoftový tým, jež se marně snaží napodobit Francouzská armáda.
Autor: Armalite

Víte kdo vám kryje záda
aneb

Znáte členy AKD?
Základní údaje:
Nick: Killer
Věk: 18
Zbraň: AK-47 taktikal
Hodnost: L/Cpl
Vstup do AKD: 17.9.2009 (29.3.2008)

1) Proč právě airsoft? Co tě na tom baví a jak jsi se k němu dostala?
Člověk se u toho parádně odreaguje, občas posype někoho, kdo se mu nezdá a nikdy nevíte
kdy se vám hodí co se naučíte. Dostal sem se k němu někdy kolem roku 2002, dostal sem
M60 a pak sem dlouho nehrál až tady v roce 2008.
2) Jaká je tvá oblíbená hudební skupina?
Rammstein
3) Jaký je tvůj oblíbený film?
Saturnin
4) Jaká je tvá oblíbená kniha?
Hard ware a smrtelné stroje
5) Jaká je tvá oblíbená PC hra?
Duke Nuken 3D
6) Jaké je tvé povolání nebo čím se chceš stát?
Student automechanik.
7) Od kolika let se dá hrát podle Tebe airsoft, bez ohledu na zákon?
To je jedno hlavně když má v hlavě.
8) Je airsoft sport vhodný i pro holky?
Jo proč ne aspoň nějaký rozptýlení.
9) Měl jsi finanční problém při získávání airsoft výstroje a výzbroje a co by jsi
v tomto směru doporučil ostatním?
No to bych řek že mněl asi jako většina. Co bych doporučil:víc makat!
→

10) Jaký druh akce máš nejraději?
Schovávaná, nebo kamikaze.
11) Jaká je tvá oblíbená armáda a zbraň
Izrael a GAU-8.
12) Jak daleko a čím jsi schopen a ochoten cestovat za airsoftem?
Je to jedno, hlavně když to moc nestojí.
13) Existuje v airsoftu přátelství nebo je to pro tebe jen adrenalinový sport, kam se
chodíš pouze odreagovat?
Přátelství určitě, ale vždycky se najde někdo kdo vám leze na nervy a trocha adrenalinu nikdy
není na škodu.
14) Co podle tebe na airsoft nepatří? Kdo by rozhodně neměl hrát airsoft?
Ostrý a feťáci.
15) Jak často by se měl hrát airsoft?
Jedenkrát za čtrnáct dní mi to stačí.
16) Jaký máš vztah k vlastnímu týmu?
Pozitivní. Některý sou jako příbuzný.
17) Jaký máš pocit, když číháš na protivníka?
Jako by odcházel se zdviženejma rukama.
18) Jaká je Tvá oblíbená strategie?
Age of Empires II a klínová formace.
19) Jaký je tvůj sen, jako airsofťáka?
Vulkan s 250kou noktovizorem a granátometem.
Autor projektu: Sušenka

Ministerstvo obrany potvrdilo, že výběrové řízení na útočné pušky pro
armádu vyhrála Česká zbrojovka.
“Česká zbrojovka vyhrála tendr na dodávku útočných zbraních pro armádu, jen těsně
porazila belgickou firmu FN Herstal,“ řekl ministr obrany Marin Barták.
Zbrojovka dodá armádě pušky ČZ 805,
která nahradí padesát let staré samopaly vz.
58.
Zbraně by měla zbrojovka dodat do konce
roku. Teď se podle informací ministerstva
budou muset dohodnout ještě další
podmínky, které by mohly v krajních
případech dodávky případně zbrzdit.
“Ten proces není zdaleka ukončen. Budeme
dále jednat o znění smlouvy a dalších
kritériích. To potrvá několik týdnů. Až poté
můžeme považovat tento proces za
dokončený,“ dodal ministr.
Zbraně za 1,5 miliardy korun
Armáda na nákup pušek, které mají postupně nahradit nyní používaný zastaralý typ, vyčlenila
1,5 miliardy korun.
Cílem projektu je pro bojové jednotky pozemních sil pořídit téměř 8 tisíc kusů automatických
zbraní, asi 400 podvěsných granátometů, munici a doplňkové vybavení - zaměřovače,
náhradní díly a soupravy nářadí pro zbrojíře.
Samopaly vz. 58 českým vojákům slouží již půl století a fakticky zůstávají jednou z
nejstarších položek ve vybavení a výzbroji české armády. Přestože jde o zbraň na svou
dobu bezesporu kvalitní a spolehlivou, je v současné době již zastaralá.

Modularita ČZ 508 (zdroj. cz805.cz) :
Nová zbraň se vyznačje možností jednoduchého přizpůsobení k použitému náboji, kdy je
možno střílet náboje ráže 5.56x45 NATO - za použití zásobníků M16/M4, dále náboje ráže
7.62x54R - za použití zásobníku vlastní konstrukce a ještě náboj 7.62x39, také z nově
zkonstruovaného zásobníku. Přestavba má proběhnout na základě konverzního kitu,
dodávanému ke zbrani, kdy se vymění hlaveň a šachta zásobníku s úchytem.
Zbraň by se měla vyrábět ve třech verzích, ty se liší převážně délkou hlavně, kterou bude
možno i v polních podmínkách jednoduše a rychle vyměnit.

V Afghánistánu zemřel stejný počet Britů jako ve válce o Falklandy
Britská armáda v pondělí oznámila ztrátu dalších dvou vojáků v Afghánistánu. Počet
britských obětí v zemi od invaze před devíti lety tak vyrovnal počet mrtvých z války s
Argentinou o Falklandské ostrovy před 28 lety, uvedly světové agentury.

Britští vojáci v Afghánistánu
FOTO: Reuters
Dnes 14:32 - Londýn
Zatímco konflikt z roku 1982 pomohl vrátit Británii její pozici ve světě a premiérce Margaret
Thatcherové stát se jedním z nejvýraznějších politických lídrů 20. století, válka v
Afghánistánu je pro současného ministerského předsedu Gordona Browna komplexnější a
vleklá, poznamenala agentura Reuters.
Počet britských obětí se v pondělí vyšplhal na 255. Reuters upozornila, že když Británie v
roce 2006 posílila svou misi v jihoafghánské provincii Hílmand, očekávalo se, že mise
potrvá tři roky, a tehdejší ministr obrany věřil, že by mohla proběhnout bez jediného
výstřelu. V roce 2010 má Británie v Afghánistánu 10 000 vojáků a loni tam ztratila sto z
nich, což byl pro armádu nejtragičtější rok od roku 1982.
V desetitýdenním konfliktu o Falklandy přišlo o život také 650 argentinských vojáků. Boje
vypukly po invazi dvanáctitisícového argentinského kontingentu na ostrovy. Úspěch ve
válce zvrátil mizerné výhledy konzervativců v předvolebních průzkumech a strana
Thatcherové ve volbách v roce 1983 s náskokem vyhrála. U moci zůstala až do roku 1997,
kdy labouristy k vítězství přivedl Tony Blair, jenž zemi vedl do války v Afghánistánu i v
Iráku.
rei, Novinky.cz
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