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V ulicích chilského města Concepción, jsou  
po ničivém zemětřesení tisíce vojáků, bránící 
rabování  (2. 3. 2010)! 
 

BŘEZNOVÝ VTIP  
 
Slepý a hluchý hrají na 
zábavě. 
 
Slepý se ptá hluchého : 
"Už se tančí?" 
 
Hluchý : "Pro č my už 
hrajeme?" 
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 1. 
1565 – Je založeno Rio de Janeiro.  
1815 – Po útěku z Elby se vylodil bývalý francouzský císař Napoleon Bonaparte v zátoce San 
Juan u Cannes.  
 2. 
1978 – První člověk, jenž nebyl občanem SSSR a USA, se dostal do vesmíru. Byl to občan 
Československa, Vladimír Remek, na lodi Sojuz 28. 
 4. 
1877 – Emil Berliner vynalezl mikrofon. 
 5. 
1904 – Nikola Tesla zveřejnil své závěry z výzkumu formace kulového blesku.  
1912 – Italské vojsko jako první použilo vzducholoď k válečným účelům – proti Turkům. 
1933 – Velká světová hospodářská krize a krach na burze – Prezident Spojených států 
Franklin D. Roosevelt deklaruje „bankovní svátek“. Jsou uzavřeny všechny banky ve 
Spojených státech a zmrazeny veškeré finanční transakce.  
1933 – V Německu vítězí v parlamentních volbách nacistická strana NSDAP, ziskem 44% 
hlasů.    
1949 – Začala v průběhu první arabsko-izraelské války poslední operace IOS tzv. operace 
Ovda. K jejímu vyvrcholení došlo 10. března.   
1953 – U Moskvy zemřel vládce Sovětského svazu Josef V. Stalin.   
1970 – Nukleární pakt o nešíření jaderných zbraní vstoupil v platnost po ratifikaci 43 národy 
světa.  
 6. 
1645 – Proběhla na území Čech bitva u Jankova, jež byla jedním z nejkrvavějších 
ozbrojených střetů třicetileté války.  
1992 – Do počítačů celého světa se začíná šířit počítačový virus Michelangelo.  
 7. 
1876 – Alexander Graham Bell obdržel patent na telefon. 
1912 – Roald Amundsen zveřejnil, že jeho výprava, která se vrátila už v prosinci 1911, 
dosáhla jižního pólu.  
 8. 
1618 – Johannes Kepler formuloval Třetí Keplerův zákon   
1817 – Byla založena Newyorská burza  
1965 – Do Vietnamu dorazilo prvních 3500 amerických vojáků, aby se zapojili do vietnamské 
války. 
Válka ve Vietnamu byl ozbrojený konflikt, 
který mezi lety 1964 a 1975 probíhal na území 
Vietnamu (dnes jediného státu) a v příhraničí 
sousedících zemí (Kambodža a Laos). Jednalo 
se o pozemní válku na jihu Vietnamu, na severu 
pak měl konflikt podobu bombardování. 
Spojené státy americké a některé další země 
(Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea, Thajsko a 
Filipíny) pomáhaly jižnímu Vietnamu, který 
bojoval proti svému severnímu, 
komunistickému sousedovi. Toho podporovaly 
zase státy východního bloku, rozhodující roli 
pak měla i partyzánská komunistická organizace známá pod názvem Vietkong                    → 



(Národní fronta osvobození Jižního Vietnamu), materiální podporu zajišťovala ale i Čína a 
Sovětský svaz. 
 9. 
1945 – 333 letadel typu B-29 pod vlajkou USA vybombardovalo Tokio. Při tomto náletu bylo 
na město svrženo 1 665 tun napalmu. V metropoli zahynulo přes 100 000 obyvatel. Podobně 
dopadla další japonská města – Kóbe, Ósaka, Jokohama ...  
10. 
1978 – Skončil let prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka.  
12. 
1983 – V Angole bylo uneseno 66 Čechoslováků protivládní organizací UNITA.  
1999 – Česká republika vstoupila do NATO.  
15. 
1939  

• Začala okupace Čech a Moravy vojsky nacistického Německa, de iure zanikla Druhá 
republika.  

• Došlo, společně s odporem strážných skladu v nedalekém Meziříčí, k jedinému 
známému boji československých vojáků s německou armádou při obsazování Čech a 
Moravy, k tzv. bitvě u Czajankovy továrny.  

16. 
1939 – Ustanoven Protektorát Čechy a Morava.   
1968 – Američtí vojáci v průběhu války ve Vietnamu, při běžné kontrolní hlídce ve vesnici 
My Lai, zmasakrovali na 500 civilistů.  
17. 
1973 – Byla pořízena fotografie Burst of Joy, která později vyhrála Pulitzerovu cenu. Snímek 
zobrazuje bývalého válečného zajatce, který se opět shledává se svou rodinou.   
2005 – Na aukci v Paříži získala česká Národní knihovna za 300 000 eur fragment latinského 
překladu Dalimilovy kroniky.  
18. 
1990 – 12 obrazů majících souhrnně cenu kolem 300 milionů dolarů bylo ukradeno z muzea 
Izabely Stewart Gardner v Bostonu v Massachusetts. Byla to největší krádež uměleckých děl 
v historii Spojených států.   
2003 – Spojené státy vstupují do války s Irákem.  
19. 
1831 – Citibank v New Yorku se stala místem první bankovní loupeže ve Spojených státech 
amerických (ukradeno bylo 245 tisíc dolarů). 
1968 – Síly americké 23. pěší divize přepadly Vietnamskou vesnici My Lai. 
20. 
1916 – Albert Einstein publikoval svou slavnou Teorii relativity.  
2003 – Američané a jejich spojenci zahájili útok na Irák. 
21. 
1999 – Bertrand Piccard a Brian Jones dokončili první oblet Země v horkovzdušném balónu.  
22. 
1943 – Ve druhé světové válce bylo za živa upáleno veškeré obyvatelstvo v Chatyni v 
Bělorusku německými okupačními silami.  
1960 – Arthur Leonard Schawlow a Charles Hard Townes přijali první patent na laser.   
1963 – Britská kapela The Beatles vydala album Please Please Me.  
25. 
1420 – Proběhla bitva u Sudoměře, ve které Jan Žižka porazil vojsko katolických pánů.  
26. 
1945 – Za války v Tichomoří dobyli Američané japonský ostrov Iwodžimu.                         →  



27. 
1357 – Za účasti císaře a krále Karla IV. byl slavnostně otevřen hrad Karlštejn.  
29. 
1871 – V Londýně otevřena Royal Albert Hall. 
2004 – Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko se staly 
členy NATO. 
30. 
1842 – Dr. Crawford Long poprvé použil anestézii při operaci pacienta.  
1867 – Aljaška byla koupena Spojenými státy za 7,2 milionu dolarů (4,19 dolaru/km²).  
31. 
1901 – V pražském Národním divadle měla svou premiéru opera Rusalka. 
1889 – V Paříži byla dostavěna Eiffelova věž.  
 
                                                                                                                                                  ���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          To nejzajímavější na síti, podle naší redakce. 
 
 
 
http://www.adalf.estranky.cz/   Tyto stránky slouží k poskytnutí informací, které nejsou na 
internetu normálně dostupné, nebo přehledné. Zejména jsou zde fotky různých vojenských 
zařízení s popisky.  
 
http://www.4brn.army.cz/   4. brigáda rychlého nasazení AČR. 
 
http://metin2.mfantasy.cz/   Internetová encyklopedie známé  on-line hry METIN2. 
 
http://www.liferescue.eu/index.php   Tihle hoši Vás i Váš tým proškolí v umění záchrany 
života! 
 
http://www.soldiermagazine.co.uk/  Stránky On-line magazínu britské armády. 
 



 

 
AKD během Mountain concentration training, Tanvald 12. - 14.2.2010 



 
Informace pro vás: 

Bohemia Air Soft vám na m ěsíc B řezen přináší spoustu novinek z 
kuchyn ě firmy SRC. 

Pro porovnání tu máme dva na pohled stejné modely zbraní a to 
carbine M4A1 od Tchajwanského SRC a od čínského výrobce kde je 

zbraň vyráb ěna pro co nejnižší cenu.   

Porovnání STTi(s) a SRC  

 VS.   
 
Na první pohled obě tyto zbraně vypadají skoro stejně. Avšak podíváme-li se detailně na zbraň SRC, 
ta vám nabízí oproti čínské verzi reálné ražení na těle i zásobníku, což dodává zbrani reálný vzhled. 
Obě tyto zbraně jsou vyrobeny v celokovovém provedení čemuž odpovídá i jejich váha rovné 3 kg. 
Zbraně jsou osazeny montážní R.I.S lištou, která je schovaná pod nosným uchem, umožňuje však 
přidělání kolimátoru nebo puškohledu.  

 

SRC SR4 carbine celokov gen. III *)  

 
 
Co se týče vnitřních dílů zbraň SRC je již od základu osazena 8mm kovovými kuličkovými ložisky, 
které umožní zbrani pružiny do síly M120 velice pěknou kadenci. Ta se nám v boji vyplatí, když 
potřebujeme krycí palbu nebo zasypat nepřítele mrakem střel pro rychlý přesun či postup. Dále v 
mechaboxu nalezneme kovový trn s ložiskem a kovovou protitlakou hlavu s ložiskem. Tyto ložiska 
umožňují pružině lepší stlačení a nedochází tak ke kroucení. Materiál kol je kovový. Kola jsou zde 
super zátěžová a chod na této sadě při pružině M120, která je dodávaná se zbraní, je tak 
bezproblémový. Vzduchotechnika nám nabízí kovovou hlavu válce s dvojím těsněním pro lepší těsnící 
efekt. Válec je plný chromovaný a tryska plastová.Takto sestavená vzduchotechnika dává zbrani 
slušný výkon. Kabeláž je zde standardní, kterou používá firma SRC ve všech svých zbraních. Píst zde 
nalezneme zátěžový plastový. Takto sestavená sada je vložena do zesíleného mechaboxu II. a 
poháněna super zátěžovým motorkem. Hlaveň je přesná bronzová.   
 
                                                                                                                     → 

   
 

 



STTi(s) M4A1 carbine celokov  *) 

 
Abychom dosáhli kvality zbraně jako u SRC je zapotřebí dát tyto kvalitní díly.  
 
Čínská zbraň co se týče vnitřních dílů je osazena plastovými ložisky 7mm, které jsou pro základní 
pružinu dostačující, ale pro vložení silnější pružiny je zapotřebí ložiska výměnit za kovové. 
Dále zde nalezneme základní vzduchotechniku s plastovou hlavou pístu a válce , plastovou tryskou a 
kovovým válcem. Opět při vložení silnější pružiny je zapotřebí vyměnit vzduchotechniku za kvalitnější 
pro dosažení lepších těsnících vlastností, protože vzduchotechnika je srdcem zbraně. Píst je zde 
plastový také základní a na silnější pružinu je zapotřebí dát opět lepší. Kabeláž je také základní. Set 
kol je zde kovový základní dostačující pro pružiny 90-120m/s. Celá tato sestava je vložena do 
základního mechaboxu ver. II a poháněna základním motorem. Hlaveň je základní bronzová.  
Když vezmeme takto sestavenou čínskou zbraň a chceme se sní dostat na úroveň zbraně SRC je 
zapotřebí vyměnit většinu dílů. To se nám však výrazně projeví po finanční stránce a dřívější výhoda 
nižší pořizovací ceny se tím naráz vytratí.  

   
 

Možnosti nastrojení zbraně a doplňků 
U zbraně STTi(s) S4 carbine celokov *)  

 
                                                                                                                                                   → 



U zbraně SRC SR4 carbine celokov gen. III *)  

 
 
Neváhejte ZNAČKOVÝ AIRSOFT ješt ě nikdy nebyl tak laciný! 
Akce je omezena do 7. března 2010 či do vyprodání zásob. 
Těšíme se na Vaše objednávky, 
kolektiv BAS 
 
 
                                                                                                                                                   � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Thompson M1 A1 

                             Z Wikipedie, otevřené encyklopedie 

 
 

 
Thompson je americký samopal, který 
se stal známým především v době 
prohibice v USA, kdy byl rozšířený jak 
v řadách americké policie, tak v 
podsvětí. Thompson byl znám také 
jako Tommy Gun, nebo Chopper. 
Zbraň byla oblíbená především pro 
svou kompaktnost, účinné střelivo .45 
ACP a velkou spolehlivost. 
Samopal Thompson byl široce 
používán v americké armádě a rovněž 
tvořil výzbroj spojeneckých vojsk v 
období druhé světové války. Používal 
se až do závěru vietnamské války a 
dokonce ještě v roce 1991 se 
nacházelo větší množství těchto 
samopalů ve skladech armády bývalé 
Jugoslávie. 

Vznik 

V roce 1919 sestrojil americký generál 
John T. Thompson na základě 
mechanizmu patentovaného Johnem 
Blishem samopal vzoru Thompson M 
1921 ráže .45 ACP. Tato zbraň 
disponovala závěrem částečně 
uzamčeným bronzovou závorou ve 
tvaru písmene H. Napínací páka 
závěru byla umístěna na horní straně 
pouzdra závěru, což umožňovalo ovládání závěru pravou i levou rukou. Samopal se 
vyznačoval kromě odnímatelné dřevěné pažby také přední pistolovou pažbičkou pro snadné 
držení zbraně při střelbě. Žebrovitý vnější povrch hlavně plnil úlohu chladiče. Používaly se 
schránkové zásobníky na 20 a 30 nábojů nebo bubnové na 50 a 100 nábojů. Tato zbraň 
vynikala značně vysokou spolehlivostí a životností díky kvalitnímu zpracování všech 
součástí. 
 
Příště: MP40                                                                                Zpracoval: Carlos   
 
 

Místo původu USA 

Používána 1938—1971 US Army 

Konstruktér  John T. Thompson 

Navrženo 1917–1919 

Výrobce Auto-Ordnance Company 

Hmotnost 4,72 kg (M 1928 bez nábojů) 

Délka 805 mm (M 1928) 

Typ náboje .45 ACP 

Ráže 11,43 mm 

Kadence 500 ran/min (M 1928) 

Úsťová rychlost 277 m/s 

Maximální dostřel 150 m 
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                                                 VENEZUELA  
Jaguares Airsoft Team 
 
 Muchas gracias por la oportunidad y 
un saludo a toda la comunidad del airsoft en 
la República Checa. El equipo fue fundado 
el 19 de Noviembre del 2008 por José 
Rafael Armas con el nombre de Jaguares 
Airsoft Team, lo que me impulso a la 
creación de este equipo fue mi permanencia 
en la Infanteria de Marina de mi pais por 10 
años en donde me desempeñe como 
paramédico, junto con 12 amigos 3 de ellos 
ex paracaidistas del ejercito fundamos 
jaguares Airsoft Team, el equipo posee 
instalaciones propias en los Pijiguaos al sur 
de Venezuela una zona de densa Selva en epoca de lluvias, y desertica en la estación de 
verano. Los periodos de entrenamiento son de 3 veces por semana, con enfacis en el combate 
CQB, en operaciones de rescate de rehenes, y eliminación, el equipo esta integrado en la 
actualidad por 20 personas, Venezuela es un pais de clima muy estable con solo 2 estaciones 
al año invierno (mucha lluvia), y verano (con temperaturas de entre 30 a 35º C), la dostrina de 
entrenamiento es similar a la del US Marine Corps y los uniforme varian segun la estación 
Acu Digital desert en verano, y Acu Digital Woodland en invierno, estamos equipados con 
armas en su mayoria M-4 CQB, M-4SR16, M-15A4 Blowback, M-249, M-24 de la marca 
Classic Army. 

En la actualidad hemos realizados mas de 20 eventos nacionales con la participación de 35 
equipos de Venezuela, y dos eventos internacionales el ultimo el pasado 19, 20, y 21 de 



Febrero con la participación de equipos de Estados Unidos, amigos de Chile, y Alemania, y 
dentro de 2 meses se espera un tercer evento internacional en nuestras instalaciones. 
Jaguares Airsoft Team posee instalaciones propias, la hacienda de mi familia con 700 
hectarias de zona densamente selvatica, un rio bastante caudaloso, e instalaciones de 
alojamiento para 50 personas. El ingreso al equipo es muy sencillo mayores de 18 años con 
arma propia y dispuesto a aceptar la disciplina interna del equipo aceptamos hombres o 
mujeres.  
 
 
José Rafael  
 
 
 
 
 
 

 
 
Venezuela 
Airsoft Team Jaguá ři 
 
                                            Děkuji moc za tuto příležitost a zdravím  celou  airsoftovou   

komunitu v České republice.  
 Tým  byl založeno dne 19.listopadu 2008 José Rafaelem Armasem 
s názvem Jaguares Airsoft Team (Jaguáři). Podnětem pro vytvoření tohoto 
týmu byl můj 10 letý pobyt u námořní pěchoty v mé zemi, kde jsem sloužil 
jako zdravotník. Spolu s 12 přáteli, kde 3 z nich jsou bývalý vojenští 
parašutisté jsme založili Jaguares Airsoft Team. Tým má své vlastní 
zařízení, v jižní Venezuele v  Pijiguaos  v prostoru s hustou džunglí v 
období dešťů, a pouští v letní sezóně.  
 Výcvik se koná 3 x týdně se zaměřením na boj CQB,  na záchranu 
rukojmích a eliminaci. Tým se v současné době skládá z 20 členů. 
  Venezuela je země s velmi stabilní klimatem a má pouze 2 
sezony, zimní období  (vysoké srážky) a 
letní (s teplotami mezi 30 a 35 stupňů C). 
 Náplň cvičení  je podobná jako u 
US Marine Corps a  uniformy se liší 
podle sezóny: Acu Digitální Desert v létě 
a Acu Digital Woodland v zimě. Jsme 
většinou vybaveni zbraněmi  CQB M-4, 

M-4SR16,  M-15A4 Blowback, M-249, M-24 značky Classic Army  . 
 
 Dnes jsme dosáhli více než 20 celostátních akcí s účastí 35 
týmů z Venezuely, a poslední dvě mezinárodní akce byly ve dnech 
19., 20., a 21. února za účasti týmů z USA, přátel z Chile, Německa 
a a během 2 měsíců se očekává i třetí mezinárodní akce v našich 
zařízeních.  
 Airsoft Team Jaguáři má své vlastní zařízení,  ranč mojí 
rodiny se 700 hektary hustého lesa, a dosti mohutnou řekou , a 
ubytování pro 50 osob. Vstup do týmu je jednoduchý, věk nad 18 let 
s vlastní zbraní a ochota přijmout vnitřní disciplínu týmu, přijímáme 
muže i ženy. 
 
 
José Rafael 
 

 



   Foto from Venezuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Foto from Venezuela 
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Dotazník pro osobnost: 
Jméno:                                       General Army 
Věk:                                           10 
Status:                                        Internetový a kamenný obchod  
Oblíbená hudba, film, kniha:    … 

 

1.        Jak a kdy vznikl General Army? 
Historie firmy jako takové sahá do roku 2000 kdy jsme otevřeli tehdy ještě na fyzickou osobu 
Alena Dluhošová kamennou prodejnu U.S.ARMY SHOP ve Frýdku-Místku. Časem jak se 
firma rozrůstala jsme se přetransformovali na společnost GENERAL ARMY, začali 
provozovat internetový obchod a otevřeli další pobočku v centru Ostravy.  
 
1. Jaký máte vztah k airsoftu a „airsofťákům“? 
Firma má k airsoftu jen a jen kladný vztah, ostatně jako i k jakýmkoli jiným military 

činnostem a zbraním, a to nejen proto že u 
nás hlavně nakupují kluci zabývající se 
tímto sportem. Pravidelně také pořádáme 
firemní airsoftové akce, kde si užíváme 
spousty srandy. Spolupracujeme s  kluky z 
TTM o.s. na airsoftových akcích 
pořádaných na severní moravě. Snažíme se 
podporovat i ostatní kluby a teamy, 
nejrůznějšími sponzorskými dary, popř. 
slevou na nákup zboží, ne však vždy lze 
všem vyhovět, jelikož teamů po ČR je 
nesčetné množství. 

 
2. Jaká je Vaše zákaznická základna? Jsou to i firmy nebo více 
jednotlivci? 
Naše základna je široká, především do ni patří kluci ve 
věku 15-20let, zabývající se airsoftem a paintbalem, 
všichni militantně založení jedinci, turisti. Nesmím však 
opomenout bezpečnostní agentury, rybářské spolky, 
reklamní agentury, polici a jiné.  
 
3. Většina lidí Vás zná jako e-shop, ale 
General Army má i dvě kamenné prodejny. 
Jaký je v 21. století poměr prodeje „zeleného“ 
zboží po internetu a v klasickém krámě? 
V době kdy jsme začínali, bylo na trhu pár firem s 
obdobným materiálem obchodujících přes internet, kdy 
rok od roku přibývají noví a noví prodejci, jelikož 
internet , pořízení eshopu a fotografie ke zboží je čím dál 
více dostupnější. My jako firma máme stálou klientelu, 
kteří u nás nakupují řadu let, a kteří snad vydrží i nadále a 



Naši zákazníci 
jsou z celého 
světa. Běžně 

zasíláme zboží na 
Slovensko, do 

Polska, ale třeba 
taky do USA nebo 

Číny! 

nedají se zlákat levnou ne vždy příliš reálnou cenou konkurence, ale vsadí na kvalitu-rychlost 
a hlavně zkušenost, jelikož my námi nabízené zboží pěčlivě známe, protože jej držíme 
skladem a kdykoli jsme připraveni čelit jakýmkoli dotazům. Jako výhodu před konkurencí 
také vidím fakt, že nekopírujeme celé katalogy nejrůznějších výrobců celého světa, nabízíme 
pouze to co máme nakoupené na sklad, tím pádem jsme schopni zboží dodat rychle a bez 
zbytečných prodlev. Snažíme se slibovat jen to co jsme schopni dodržet. 
 
4. Doléhá na Vás jako na firmu finanční krize, nebo lidé na svých 
koníčcích ještě pořád nejsou ochotni šetřit? 
Ano, krize ostatně jako i na další obory samozřejmě doléhá i na naší společnost, snažíme se jí 
však čelit, děláme nejrůznější slevové akce atd.., to proto abychom udrželi tržby i zákazníky. 
Samozřejmě se nejvíce jako prodejci zboží do přírody těšíme na jaro, kdy opět propuknou 
nákupy v plné síle.   
 
5. Dnes patříte patrně mezi největší army-shopy na českém trhu. Jak 
moc trnitá byla cesta vzhůru? 
Děkujeme za pochvalu, tak to jistě zdaleka 
není, ale pokud si toto myslíte, je to jen a 
jen díky zákazníkům kteří nás podporují - 
tímto jim všem děkujeme. Věřte, tato 
pochvala nás zase posílí do dalšího boje.  
Vyvíjení naší společnosti bylo pozvolné, 
dali jsme do ní spousty času a svých sil, 
aby byla tam kde je nyní.  V současné 
době vlastníme sklady o rozloze přes 
1000m2, a plánujeme rozlohu ještě 
rozšířit, to proto abychom mohli navážet 
zboží ve větším a tím zajištovat stále 
příznivější ceny. 
 
6. Jaké druhy zboží jdou v ČR nejvíce na odbyt? 
Největší zájem je v současné době o klasickou výstroj v maskování vzor 95 používaný 
Českou Armádou a vše okolo ní. Zájem o výstroj ostatních armád je v porovnání z českou 
pouze okrajový. Veliký zájem je také o znehodnocené zbraně, airsoftovou pyrotechniku a 
obranné prostředky. Více Vám neprozradím, konkurence je rychlá a všímavá :-) 
 
7. Máte zákazníky i mimo území ČR? 
Naši zákazníci jsou z celého světa, běžně zasíláme zboží na 
Slovensko a do Polska, ale můžeme se pochlubit i 
zásilkami do USA,Číny a jiných zemí. Zboží pokud se 
přímo nejedná o vojenský materiál je možno dodat 
kdekoli do světa, většinou je však problém s výší 
poštovného, kdy např. i cena za menší zásilku mnohonásobně 
převýší cenu samotného zboží, což mnohdy zákazníka odradí. 
Proto aby se vše zjednodušilo a  snížili jsme náklady na 
minimum spolupracujeme s finančními společnostmi a 
přepravními společnostmi, kteří jsou toto schopni zajistit, 
vlastníme bankovní účty i v jiných státech. 
 



8. Jak Vy sám vidíte, nebo chcete vidět, budoucnost General Army 
Bude-li se nám dařit tak jako se nám daří doposud, chtěli bychom  rozšířit síť kamenných 
prodejen, nejen u nás v ČR ale i na zahraničním trhu, především pak na Slovensku. 
Připravujeme zbrusu nový e-shop na stávající doméně www.army-shop.cz, s těmi 
nejmodernějšími vymoženostmi které dosavadní internet nabízí, můžete se již nyní těšit.  
Další naší novinkou, která je také již ve výstavbě je e-shop s pyrotechnikou, který doufám 
spustíme ještě letošní léto. Dlouhodobě také uvažujeme zahájit prodej airsoftových zbraní, 
jednáme se zahraničními výrobci, snad vše dopadne dobře a budeme schopni na tomto již tak 
přehlceném trhu konkurovat ostatním prodejcům zbraní. 
 
10.     Vaše  firma je od roku 2008  držitelem osvědčení SAOP  
 a držitelem certifikátu APEK.  Co to pro vaše klienty znamená? 

 
V našem oboru se můžeme pochlubit, že jsme jediní držiteli těchto osvědčení. Firma je 
neustále pod kontrolou patřičných organizací, zda zjednodušeně dodržujeme to co slibujeme, 
z hlediska záručních lhůt, reklamací, rychlosti expedice atd.... Udělení těchto certifikátů 
předchází nejrůznější testy, a málokomu jsou tyto certifikáty uděleny ! 

 
 
Rozhovor poskytl : 
Michal Dluhoš – jednatel společnosti 
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5. místní skupina 
 
Každý měsíc, nás členové 5. místní skupiny ČČK z Prahy1 informují o novinkách a dění kolem sebe. 
 

 
Exkurze na transfuzní oddělení 

Daruj krev jen jako  
    15. a 16.  února  navštívili  studenti  septim  našeho  Malostranského  gymnázia  transfuzní 
oddělení ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.  V rámci  křižáckého  projektu  "Daruj 
krev jen jako" si prohlédli zákulisí darování krve, dozvěděli se o něm mnoho informací a také 
si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak by měla vypadat ideální snídaně dárce krve. 
    Na  exkurzích  jsem  studenty  hlavně fotil, zatímco poslouchali přednášku Ondry a výklad 
Magdy při exkurzi po jednotlivých místnostech,  kde  dárci  krev  darují.  Zároveň  si  všichni 
mohli vyzkoušet snídani pro dárce krve. Využil jsem také toho,  že  studenty  znám,  a  rozdal 

jsem jim pozvánky na všechny křižácké 
akce. 
    V úterý se navíc přišla podívat   i   
studentka   2. lékařské    fakulty     UK,  
členka    naší   5.   místní skupiny a 
velká  fanynka kapely Jerhotti Iveta 
Čechová. 
    Po úterní  exkurzi nám zbyly dva   
pytle  rohlíků určených k snídani, které  
jsem    tedy    odnesl   do  školní  
jídelny  Malostranského  gymnázia.    
Některé    z  nich    si    ještě   předtím  
vzali  sami studenti, kterým oběd 
nestačil. 
 

Podívejte se na fotky z naší exkurze: 
http://www.facebook.com/home.php?#!/album.php?aid=182323&id=696004107&ref=mf  

Šimon Hlinovský 
5ms@cckpraha1.cz 

 
 
 

8. maturitní ples Malostranského gymnázia 
 
    Ve čtvrtek 18.2. se uskutečnil již 8. maturitní ples  Malostranského  gymnázia, kde má naše 
místní skupina skoro polovinu členů. Už po příchodu  bylo možné koupit si  Půlnoční  noviny 
Oktávy B, zatímco na ty áčácké jsme si museli ještě počkat. 
    Kromě tří našich členů (Májka Wišniewská, Tomáš Frýda, Jirka Hadrava) letos  maturuje i 
většina našich dvorních kapel Jerhotti a Frozen time. 
Z našich členů ples navštívili i Šimon Hlinovský (na snímku), Eliška Rybářová, Jana 
Čontošová (na snímku) a Petra Valníčková.  
    V sále nás uvítala nová krásná výzdoba, která je právě dílem letošních maturantů. Ples letos 



poprvé uváděl náš bývalý třídní profesor Tulach. Po projevech ředitele i  maturantů  už  přišlo 
na řadu šerpování. 
    Letos neměl každý maturant svých 40 sekund slávy  jako  loni,  při  kterých  hráli  každému 
jednu konkrétní písničku.  Stačilo  jim  přibližně  dvacet  vteřin  a  doprovodné  písničky  byly 
společné pro všechny. 
    Po sólech pro profesory a rodiče už přišla na řadu tradiční mincová smršť. Já jsem  všechny 
své mince hodil do plachty  Oktávě A, ještě dříve než ji béčáci stačili  roztáhnout.  Ti  to  měli 
totiž složitější.  Provedli  "akci  lachtan",  při  které  skákal  uprostřed  bílé  plachty  na  peníze 
baskytarista Jerhottů Nikola Antoš, který se pro  jistotu  vyzbrojil  helmou,  aby  ho  ochránila 
před létajícími mincemi. 
    Pak již začala volná zábava, takže celý  sál  začal  tančit,  zatímco  vystoupila  ještě  taneční 
skupina Last minute crew maturantky  Adély  Koutné,  která  navzdory  názvu nevznikla  před 
plesem “last minute”, ale existuje již 5 let. 
    Před koncem plesu nám obě  maturující  třídy  předvedly  svá  taneční  vystoupení  v  rámci 
půlnočního překvapení. 

    O půlnoci jsme se všichni přesunuli  na  tradiční  afterparty  v  klubu  Futurum.  Tady  jsme 
museli stát asi půl hodiny v hrozné frontě, než jsme  si  dali  věci  do  šatny.  Pak  jsme  mohli 
tančit ve Futuru, kde jsem vydržel až do rána. Byla to pařba. 
 
Zde se můžete podívat na řadu fotek: 
http://www.facebook.com/album.php?aid=183508&id=696004107  
 
                                                                                                                      Šimon Hlinovský 
                                                                                                                    5ms@cckpraha1.cz 

 



Den společenských her 
    Naše místní skupina pořádala ve svém 
sídle v Hellichově v neděli 21. března 
ulici opět Den společenských her. I když 
nás bylo pouze 5, skvěle jsme si zahráli 
hry Jungle speed, Jungle jam, Osadníci z 
Katanu a Evropa, což je vědomostní hra 
o Evropě. Na oblíbenou karetní hru 
Bang! Tentokrát nedošlo, ale stejně to 
byla pařba. Na konec jsme si rozdali 
tradiční medaile s obrázkem Alenky, 
neoficiální maskotky akcí pro děti a 
mládež, a s nápisem “Když Alenka 
stůně”. Nejmladšímu účastníkovi turnaje 
se také udělalo špatně, takže jsme si 
trochu zkusili i jeho ošetřování, když jsme ho dávali do protišokové polohy. Zábava byla 
dokonce při závěrečném vytírání podlahy v klubovně, kdy jsme si museli připadat trochu jako 
Pat a Mat. 

 
Šimon Hlinovský 

5ms@cckpraha1.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Český Červený kříž Praha 1 
5. místní skupina 

zve na následující akce 
 
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) 
sobota 10.4. - Malostranský den her a zábavy  
Zahrajte si s námi oblíbené stolní hry Jungle jam, Osadníci z Katanu, Evropa a Bang! 
Podívejte se, jak dávat první pomoc! Po sedmnácté hodině vystoupí tři naše 
studentské kapely – Jerhotti, Frozen time a Wosa! Co víc si přát? 
Kdy : sobota 10. dubna 2009 
Kde: Malostranské gymnázium (4. patro – knihovna), Josefská 7, Praha 1 
Sraz: V 10 hodin u vchodu v Josefské ulici (kdo dorazí později a nebude se moci dostat 
dovnitř, zavolá na mobil 603353799) 
Konec akce : asi ve 20 hodin 
pátek 30. dubna – ned ěle 2. května – Víkend v Zaje čově 
Pojeďte s námi na víkend do Zaječova! Budeme tam hrát naše oblíbené hry (Bang!, Jungle 
jam, Osadníci z Katanu, Evropa), chodit na výlety, zpívat si u táboráku a procvičovat první 
pomoc. Co víc si přát? 
Sraz: Ve 14:45 u pokladny číslo 2 na Hlavním nádraží (vlak odjíždí v 15:04 a na nikoho 
nečeká) 
Návrat: v neděli v 16:58 na Hlavní nádraží 
Cena: 200 KČ (platí se při odjezdu) 
Vezměte si karimatku, spacák, ešus, příbor a oblečení podle počasí! Můžete si vzít i 
hudební nástroj (třeba kytaru), pokud na nějaký hrajete. 
Chystáme i pěší desetikilometrové výlety, v květnu nás budete moci navštívit i na 
Memoriálu Alice Masarykové (8.5.) a na Bambiriádě (21. a 22.5.). Sledujte naše 
stránky www.patapomoc.blogspot.com ! V případě zájmu o některou z našich akcí 
nás kontaktujte na e-mailové adrese 5ms@cckpraha1.cz! 
Zveme děti a mládež i do našich kroužků mladých zdravotníků: 
Malostranské gymnázium, Josefská 7, pondělí 14:30 – 16:00, mobil 603353799 
Naše klubovna – Hellichova 11b, pátek 16:00 – 18:00, mobil 606864948 
 

Šimon Hlinovský 
5ms@cckpraha1.cz 

 
 
 
 
 
 



ARPOL s.r.o. se 
aktivně podílela na 
rozvoji stravovacích 
řešení v rámci nově 

vznikajícího národního 
integrovaného 

záchranného systému. 
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www.arset.cz 

 
Arset - Pavel Oreški 
Čsl. letců 2217 
Varnsdorf 
  
  Pod obchodní značkou ARSET se skrývá výhradní zastoupení 
společnosti ARPOL s.r.o. v České republice. ARSET se 
specializuje na dodávky potravinových balíčků určených pro 
využití všude tam, kde je potřeba rychlé a vydatné stravy při 
fyzicky náročných úkolech nebo kde nejsou k dispozici běžné 
způsoby stravování. 
  Náš obchodní partner – Arpol s. r. o. byl založen v roce 1993 
jako rodinný podnik. Již od počátku činnosti poskytuje své 
služby ozbrojeným silám a dalším složkám, které se zabývají 
obranými a bezpečnostními úkoly v krizových oblastech  i 
v rámci integrovaného záchranného systému. Dále se specializuje na cestovní ruch, turistiku, 
zájmové činnosti jako například rybářství nebo myslivost. Zkušenosti získané skupinou 
manažerů operujících ve vojenské infrastruktuře a zařizujících stravování jsou využívány při 
realizaci aktuálních úkolů, například dodávky potravin vojenským jednotkám v Polsku i při 
plnění jejich úkolů v zahraničí (např. Afghánistán). 
  Příkladem potravin určených pro armádu už od roku 1993 
jsou:  „S“ individuální suché potravinové příděly, „WS“  
kondenzované (koncentrované) balíčky potravinových 
přídělů pro armádu a „WSm“ kondenzované balíčky 
potravinových přídělů navrhnutých pro lodní 
posádky s obsahem masa, masných produktů a dalších 
potravin. 
  ARPOL s.r.o. se aktivně podílela na rozvoji 
stravovacích řešení v rámci nově vznikajícího národního integrovaného záchranného systému. 
Jednání s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému přispěly k plnění úkolů 
a to formou potravinových přídělů určených pro osoby vykonávající těžké úkoly spojené 
s likvidací přírodních katastrof, požárů a provozních havárií jak v Polsku, tak i v zahraničí. 
  Na základě zákona o utajených informacích  z 22. 1. 1999 ARPOL s.r.o. zaměstnává 
pracovníky, kteří jsou vázáni slibem mlčenlivosti a pověřováni pro přístup k tajným 

informacím stupně "tajné". Věříme, že je to základ spolupráce 
s institucemi pro které je udržování tajemství cílem jich 
samotných.   
  V roce 2004 společnost ARPOL obdržela certifikáty o systému 
řízení jakosti ISO 9001:2000 a systému HACCP (správné 
hygienické a výrobní praxe). Od roku 2006 je Arpol držitelem N 
1126H CAGE - NATO což je kód národních, obchodních a 
vládních subjektů spolupracujících se Severoatlantickou aliancí. 
 



Pokud chcete zaslat ceník výrobků nebo si chcete objednat zboží z našeho sortimentu, pište na 
e-mail: objednávky@arset.cz 
 
 

 
 
 
 
 
AKD doporu čuje: 

- pro náročnější denní akci Individuální vojenskou dávku „WS H“ nebo „WZ“ 
s bezplamenným ohřívačem, který Vám připraví velmi chutné jídlo do 10 minut bez 
rozdělávání ohně a nutnosti použít ešus. 

- pro kratší bitvu přes poledne „Vojenské jídlo“, kde si můžete vybrat ze 6ti menu. 
Taktéž s bezplamenným ohřívačem. 

 
 
 
                              Bezplamenný ohřívač 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OSPREY BODY ARMOUROSPREY BODY ARMOUROSPREY BODY ARMOUROSPREY BODY ARMOUR    

    
    

  Taktická vesta s názvem „OSPREY“ není jen britskou taktickou vestou.Funguje také jako 
protistřepinová vesta. Její výplň tvoří dva pláty kevlaru. Jeden je na zádech, druhý chrání 
hruď. Je možnost přidat i další pláty do přední a zadní kapsy, tím ale zamezíte jejich využití 
jako prostoru pro další výstroj.  K vestě se také používají doplňky v podobě límců a rukávů, 
většinou však vojáci užívají jen samotnou vestu. 

Vesta OSPREY nahradila vestu s názvem MK1 

 
 

  Nevýhoda vesty MK1 byla převážně v tom, že nebyla dělaná pro MOLLE systém, tudíž přes 
ní museli vojáci nosit nosný systém PLCE nebo Chestrig. 

 
              PLCE vz95                                            Chestrig 
  Vesta OSPREY je dělaná jen v pouštním provedení (Desert DPM).Byla navržena speciálně 
pro operace v Iráku a Afghánistánu v polovině roku 2006. Zpočátku si vojáci stěžovali na to, 
že je vesta omezuje v pohybu, navíc se k vestě dodávalo jen minimum sumek na zásobníky, 



kterých se používá běžně deset až dvanáct. V tak náročném podnebí jako v Iráku nebo 
Afghánistánu se vesta velmi rychle ničí, povolují se švy apod.… 
 
Porovnání :  
 
  Já osobně mám zkušenost jak s PLCE vz.58 tak s PLCE vz. 95, vestou MK1 i vestou 
OSPREY, kterou jsem si zakoupil docela nedávno, vedle toho i s vestami jiných armád (US 
apod.…). 
  PLCE z roku 58 jsou dělané systémově stejně jako vz. 95. Jediný rozdíl je v materiálu a pár 
úprav, které u těch prvních byl pochopitelně horší. 
  Materiál na vz. 58 nebyl tak pevný, byl promokavý a za tu chvilku co sem je měl jsem 
poztrácel spoustu výstroje.Pak následovaly samozřejmě anomálie typu že se mi najednou 
něco utrhlo, když sem to nejméně potřeboval, nebo mi neustále padala pravá zásobníková 
sumka. Z pohledu úložného prostoru mi naprosto vyhovovaly, ačkoliv je stejný jako u vz. 95. 
Prakticky záleží jen na vás kolik si dáte na vaši vestu sumek. Každopádně do PLCE si můžu 
dát vybavení na celý den, a když si přidám na záda kapsu z Bergenu (batoh, jehož postranní 
kapsy jsou kompatibilní s PLCE vz. 95), můžu zůstat v terénu dost dlouho. 
  Když jsem měl možnost ozkoušet PLCE vz. 95 i s kapsou z Bergenu na třídenní akci (kde se 
otestovaly víc než dost ☺ ), byl jsem spokojený. Na druhou stranu, plyne z toho jedna 
nevýhoda – táhnete věci ještě minimálně jednomu člověku, poněvadž jemu se výstroj na celý 
den hlídkování do vesty určitě nevejde, a brát si batoh? To rozhodně ne, to to dám radši 
Koudymu.  Nicméně, dalo se to přežít i když občas záda trpěli (prostě všechno co je britský, 
je pohodlný). 
  Vestu OSPREY jsem sice ozkoušel zatím jen na třídenním výletu v mrazech, válel sem se 
s ní ve sněhu který se následně proměnil ve vodu (pochopitelně) a zatím drží pohromadě. 
Bohužel, chyběla tomu ta reálná akce, kde se všechna výstroj otestuje na 100%. 
  Je celkově větší než ostatní vesty, které se soustředí především na oblast hrudníku, 
„ospreyka“ mě pokryje skoro až po pás. I ke své velikosti mi nějak extrémně nebrání 
v pohybu a celkově je pohodlná ale jak jsem zmínil, oproti PLCE se ospreyka hodí spíše na 
(máme li to brát airsoftově) střílecí akce, kde si vše ostatní schováte do auta nebo do batohu, a 
do boje jdete jen ověšeni zásobníky a granáty. Máme li to brát v reálu, tak pro vojáky 

speciálních jednotek je tato vesta vyhovující, protože jak zásobu 
munice, tak zásoby vody a jídla mají povětšinou uložené 
v autech apod.…a když ne, tak si holt musí vzít batoh. 
  Nedá se říct, že jedno je lepší než druhé. Všechny tři nosné 
systémy mají své výhody i nevýhody, nesmíme ale zapomenout 
že jak OSPREY tak PLCE byli navrženy v jiné době, na jiný 
druh boje. 
  S postupným vývojem nové vesty se vyvíjejí i různé doplňky, 
jako sumky apod.…Jeden z takových „doplňků“ je také tzv. 
SHIRT COMBAT UNDERBODY ARMOUR, blůza, která byla 
vyvinutá speciálně pod tuto vestu. 
  Je pochopitelné, že pod neprůstřelnou vestou a v tropickém 
podnebí se trochu zpotíte.Tato blůza odvádí teplo, a díky 

suchým zipům na rukávech nemusíte každou nášivku nebo hodnost našívat nebo nažehlovat. 
Blůza je vyrobená v kombinaci látky a síťoviny, má vyztužené ramenní a loketní části, pro 
pohodlnější nošení vesty. Zapínání ke krku pomocí zipu. 
 
Zpracoval : Koudy  
 



Víte, kdo vám kryje  záda  
aneb 

Znáte členy AKD?  
 
Základní údaje: 
Nick:                     Játy  
Věk:                      38 
Zbraň:                   AK74 aeg,SVD aeg 
Hodnost:              Private (Pte)  
Vstup do AKD:   28.6.2009 

 
 

1) Proč právě airsoft? Co tě na tom baví a jak jsi se k němu dostal? 
No dostal sem se k němu přes mláďátko Vajgla. A co mě na něm baví, no popravdě 
řečeno všechno, taky nějaký ty vzpomínky na vojnu joj to byly časy ☺. 
  

2) Jaká je tvá oblíbená hudební skupina? 
Jenom jedna? Tak třeba Cop, Druhá tráva, Arakain jo a taky ti elektrikáři AC DC. 
 

3) Jaký je tvůj oblíbený film? 
No těch je taky několik. Tak třeba Tenkrát na západě, Údolí stínů, Enigma. 
 

4) Jaká je tvá oblíbená kniha? 
ČSN 33 2000 a teď vážně jaká koly kniha popisující druhou válku. 
 

5) Jaká je tvá oblíbená PC hra? 
Crysis, Call of Duty 1,2,4, Sniper elite,Blickrieg, Panzers, no je jich ještě víc. 
 

6) Jaké je tvé povolání nebo čím se chceš stát? 
Jsem elektrikář a stát se chci miliardářem ☺. 
 

7) Od kolika let se dá hrát podle Tebe airsoft, bez ohledu na zákon? 
Tak to je hodně těžká otázka. No klidně od kolíbky, ale pod dozorem. Když vidím 
malý kluky jak to po sobě smažej na sídláku bez brejlí tak se ani nedivím, že je zákon 
jaký je. 
 

8) Je airsoft sport vhodný i pro holky? 
Jo určitě vždyť i v armádě mají ženy místo. 

 
9) Měl jsi finanční problém  při získávání airsoft výstroje a výzbroje a co by jsi 

v tomto směru doporučil ostatním? 
No popravdě řečeno ano. A co doporučit. Nakupovat pomalu po částech celou výstroj 
a výzbroj. 

 
 



10) Jaký druh akce máš nejraději? 
Každá má něco do sebe. 
 

11) Jaká je tvá oblíbená armáda a zbraň? 
No přece ta naše. Zbraň SA 58 a SVD. 
 

12) Jak daleko a čím jsi schopen a ochoten cestovat za airsoftem? 
Pokud peníze dovolej tak kamkoli. 
 

13) Existuje v airsoftu přátelství nebo je to pro tebe jen adrenalinový sport, kam se 
chodíš pouze odreagovat?  
Přátelství samozřejmě existuje i v airsoftu a na odreagování funguje naprosto báječně. 
 

14) Co podle tebe na airsoft nepatří? Kdo by rozhodně neměl hrát airsoft? 
Myslím, že sobectví vždyť je to týmová záležitost. Lidičky kteří mají co do činění 
s drogami a alkoholem. 
 

15) Jak často by se měl hrát airsoft? 
Jak je potřeba. No a teď vážně aspoň 2x měsíčně. 
 

16)  Jaký máš vztah k vlastnímu týmu? 
Kladný ☺. 
 

17)  Jaký máš pocit, když číháš na protivníka? 
No určitě stejný jako ty. Zrychlenej tep, nervíky pracujou, jen to neuspěchat.  
 

18)  Jaká je Tvá oblíbená strategie? 
Obchvat a totální eliminace soupeře ☺. 
 

19)  Jaký je tvůj sen, jako airsofťáka? 
Přežít akci a dožít se další. ☺ 
 
 
 
 
Autor projektu: Sušenka 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKD během Mountain concentration training, Tanvald 12. - 14.2.2010 
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S.D.B.W. 
 

Team S.D.B.W. vznikl roku 2006 na začátku léta.Původní zaměřeni této malé skupinky bylo nějak 
zabít čas na vesnici, kde se nic nového neděje. Začali jsme se stýkat u bývalého statku v 
Černousích. Vzhledem k rychlému nabýváni členů v naší partě převzal iniciativu Jakub Sedláček alias 
Sir Wollf  a založil jednotku S.D.B.W. Severní Divize Beowulf Vikings. Jednalo se norsko finsko 
grónské jednotky ve službách Wermachtu z druhé světové. Měla být pozvednuta morálka lidí a 
ukázat členům, že když budou chtít mohou dokázat hodně věcí. Bohužel čas utíkal a členové začínali 
hledat záliby někde jinde. Pivo, bylinky z Indie a ženy, mno tak jsem jen smutně díval, jak se má 
jednotka boří. 
 Na zkušenostech a základech jenž jsme už měli jsem já Sir Wollf a Eglin pokračovali v duchu 
S.D.B.W s menšími změnami. Chtěli jsme lidi, kteří mají zkušenosti a jsou starši 18let. Bylo hodně 
zájemců, ale nikdo nechodil, nedávno padlo rozhodnutí přejmenovat jednotku a vzít to celé od 
znova. 
 
S.D.B.W. se roku 2010 přejmenovala na Spirit of Nephalim. Podle bible potencionální padlí andělé. 
Zaměření této jednotky je Diverze a partizánský způsob boje. Jsme sice nový tým, ale plný  
zkušeností a optimismu! 
 
Jakub Sedláček (Sir Wollf, KOZEL) 
smert@seznam.cz 
 
Věk 24let 
Výška cca 175cm 
Oči modré, bílé, jak kdy 
Profese:podnikatel 
hudba: Metal, rock, OI a tak nějak vlastně vše 
záliby: ženy, zábava a poslední dobou duševní tématika a psaní ))) Airsoft 
Stav: svobodnej magor 
Hodnost: Zakladatel 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



CHLAPECKÁ VÁLKA    díl 1.  
 
 Země je plná žen, muži jsou pěstováni pro množení, bohužel se to týká blížící se budoucnosti. 
Muži se však vzepřou masivní přesile…... 
 
 
Hlavní postavy za muže : Jakub Sedláček, Otto, Bohmos, Gregor, Jura Holeček 
Hlavní postavy za ženy:  Charlot, Blanka, Nikita  (Jana) 
Neutrální strana za boj rovnoprávnosti: Wendy, Jarča, Vítek Prchal, Honza Sedláček, Silva Sedláček 
mladší, Silvestr Sedláček starší 
 
Úvod 
Píše se rok 2010. Evropě hrozí neplodnost ze strany mužů. 
Rok 2020. Muži v Evropě jsou 85 % neplodní, tato neplodnost se rozléhá po celém světě, začíná se 
mluvit o virové nákaze,  která nejde zastavit, mluví se o úmyslném vyhlazeni mužů neznámým 
spolkem žen. 
2025 ŠOK ! Vládu nad světem přebírají ženy a tím mění vývoj světa muži jsou vyhlazováni a otročení 
!!!! 
 
Rok 2045: Buď jsi Gay nebo Lesba, pak seš svobodnej, jsi-li normální jsi otrok nebo nežádoucí, 
povstalec a nepřítel celého světa! Tento příběh se odehrává na území ČR a Evropy pokus o povstání 
mužů proti tyranii a utlačování. A věřte, že poteče krev a jeden tejden v měsíci s tím nebude mít až tak 
moc společného ☺ 
 
 
První kapitola: Muži shromaž ďováni 
Jmenuji se Jakub Sedláček a spolu s mým kamarádem Ottou se považujeme za zakladatele povstání 
proti ženám. Proč my dva? Páč já jsem zasranej militarysta a on, protože je rozenej genius. A oba 
víme, že již před lety se stalo něco jinýho než nám tvrdí media a všude přítomný diktátorky a hlavně 
jsme přesvědčený, že něco tak slabého a neschopného nemohlo vládnout světu již od pradávna, jak 
nás točej,  páč podle mě by to šlo proti přírodě! Časem jsme přibrali do party kámoše Bohmose,  který 
se stal podle všeho neplodným, tudíž odpad společnosti, ale žil jen díky tomu, že jeho bejvalá paní ho 
měla ráda, a proto nebyl popraven, proslavil se jako totální poskok své paní a totální notorik. 
 
Proč jsem se rozhodl bojovat proti ženám? Měl jsem k tomu hned několik důvodů, 1) vzali mi mého 
otce, který byl plodný, neviděl jsem ho již 5let a nevěřím, že  je mrtev, co se ukázalo jako pravdivá 
předtucha, páč mi od něj přišel dopis. 2) vzali mi mé dva bratry, když jednomu bylo 18 a druhému 15, 
je to rok zpátky. A já byl uvržen do otroctví k jedné paní jménem Jana, přezdívaná Nikita. 
Ze začátku to bylo fajn a myslel jsem si, že mám štěstí, ale nakonec se ukázalo, že jsem v totální 
prdeli !!! Byla to totální diktátorka, který jsem měl v plánu vytřít držku hoblovačkou na -5cm. 
 
Pokračování příště 
 
Jakub Sedláček (Sir Wollf, KOZEL) 
Případnou kritiku zasílejte na smert@seznam.cz 
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