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DUBNOVÝ KAME ŇÁK  
Potkají se dva čokoládoví 
zajíci. Jeden má 
ukousnuté uši a druhý 
zadek. 
„Teda mě tak bolí zadek!“ 
říká jeden. 
„Cože?“ zakřičí ten 
druhý. 
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 1. 
Často se nazývá apríl . Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a drobnými 
zlomyslnostmi. 
1900 - Ve Francii proběhla policejní reforma. Při ní mimo jiné dostali francouzští policisté 
právo nosit zbraň.   
1945 – Začala bitva o Okinawu.  
 2. 
1982 – Argentina obsadila britské Falklandy a zahajuje tak válku o Malvíny.  
 3. 
2004 – Při výbuchu bomby v madridském bytě zahynul španělský policista a 5 osob 
podezřelých z účasti na atentátech v Madridu 11. března 2004.  
 4. 
1949 – Bylo založeno NATO.  
 5. 
1909 – Dobytí severní točny českou polární výpravou vedenou Čechem Karlem Němcem.  
1355 – Karel IV. byl v Římě korunován římským císařem. 
 6. 
1994 – Poblíž Kigali sestřeleno letadlo s prezidenty Rwandy a Burundi Habyarimanou a 
Ntaryamirou, což odstartovalo milionovou genocidu kmene Tutsi ve Rwandě.  
 7. 
1896 – Clarence A. Worrall si nechal patentovat princip hlavolamu ježek v kleci. 
 8. 
2005- Papež Jan Pavel II. byl pohřben v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Pohřbu se 
zúčastnily statisíce věřících a několik desítek prezidentů a předsedů vlád.  
10. 
1912 – Southampton: Zaoceánský parník Titanic vyplul na svou první plavbu. 
11. 
1792 – Ve Francii byla vynalezena gilotina.  
1945 – Americká armáda osvobodila koncentrační tábor Buchenwald.  
12. 
1633 – Galileo Galilei byl předveden před inkviziční tribunál vyšetřující jeho kacířství.  
1961 – Nadporučík Jurij Alexejevič Gagarin jako první obletěl zeměkouli. Historický let na 
kosmické lodi Vostok 1 trval 108 minut. Od roku 1969 se z rozhodnutí Mezinárodní letecké 
federace slaví tento den jako Světový den letectví a kosmonautiky.  
1980 – Mladý, na smrt nemocný kanadský atlet Terry Fox začal svůj Maraton naděje, v němž 
uběhl během 143 dnů více než 5300 km.  
14. 
1912 – Parník Titanic na své první plavbě přes Atlantik narazil na ledovou kru. Další den 
kolem 2:20 ráno se potápí.  
16. 
1945 – sovětská ponorka L-3 torpédovala a potopila německou dopravní loď Goya. Zahynulo 
6 až 7 tisíc osob, jedná se o druhou největší námořní katastrofu v dějinách.  
17. 
1978 - Ali Maow Maalin, kuchař nemocnice v somálském městě Merca,. je posledním 
známým případem neštovic na světě - v důsledku rozsáhlé akce SZO byly pravé neštovice 
celosvětově vymýceny.                                                                                                          → 
 
 



19. 
1943 - Zahájeno povstání ve varšavském ghettu - nejvýznamnější akce židovského odboje za 
2. světové války.   
1961 – Končí Invaze v Zátoce sviní.  
21. 
1945 – Americká vojska vstoupila na československé území; osvobodila Aš. 
22. 
1915- Poprvé byly masověji použity chemické zbraně, a to Německem v bitvě u Ypry v 
Belgii.  
25. 
1996 – Severního pólu dosáhla první česká polární expedice.   
1990 – Raketoplán Discovery umístil na oběžnou dráhu kolem Země Hubbleův teleskop.  
26. 
1986 – Došlo k havárii v sovětské jaderné elektrárně Černobyl. 
  K černobylské havárii došlo 26. dubna 1986, 
v černobylské jaderné elektrárně na Ukrajině (tehdy část 
Sovětského svazu). Jde o nejhorší jadernou havárii 
v historii jaderné energetiky a jedinou havárii stupně 7, tj. 
nejvyššího stupně podle mezinárodní stupnice jaderných 
událostí INES. Během riskantního pokusu tehdy došlo 
k přehřátí a následné explozi reaktoru a do vzduchu se 
uvolnil radioaktivní mrak, který postupoval západní částí 
Sovětského svazu, Východní Evropou a Skandinávií. 
Byly kontaminovány rozsáhlé oblasti Ukrajiny, 
Běloruska a Ruska, což si vyžádalo evakuaci a přesídlení 
asi 200 000 lidí. Přibližně 60 % radioaktivního spadu 
skončilo v Bělorusku. Nehoda zvýšila obavy 
o bezpečnost sovětského jaderného průmyslu, zpomalila 
na mnoho let jeho expanzi a zároveň nutila sovětskou 
vládu přehodnotit míru utajování. Je obtížné přesně 
zaznamenat počet úmrtí způsobených událostmi v Černobylu — odhady se pohybují od sto až 
stopadesáti osob (WHO), po stovky tisíc (ekologické organizace). Problém je stále široce 
diskutován a jeho dlouhodobým dopadům stále nebylo zcela porozuměno.  
27. 
1855 – Novinář Karel Havlíček Borovský byl propuštěn z Brixenu, kam byl nuceně 
deportován 22. prosince 1851.  
1978 – Byl založen Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných.  
29. 
1899 – Camille Jenatzy jako první člověk v automobilu překonal rychlost 100 km/h.  
1913 – Gideon Sundback dostal americký patent na svůj vynález zipu.  
1945 – Americká armáda osvobodila koncentrační tábor Dachau. Ten byl otevřen jako první 
nacistický koncentrační tábor v Německu 22. března 1933.                                                   �  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                          To nejzajímavější na síti, podle naší redakce. 
 
http://www.epizoda.cz/  On-line seriály ke skouknutí! 
 
http://www.defenceimagedatabase.mod.uk/fotoweb/ Oficiální fotoweb britské armády. 
Neuvěřitelně rozsáhlá databáze fotografií z akcí i ze všedního života vojáků Jejího 
veličenstva. 
 
http://www.technologiezitrka.cz/  Víte co nám chystá technologická budoucnost? Ne? A 
chcete to vědět? 
 
http://clovekvtisni.cz/index.php  Humanitární organizace při České Televizi, která se již 18 
let zasazuje o dodržování lidských práv a vůbec pomáhá všude tam, kde je třeba. 
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Soutěžte s námi o ceny od společnosti Bohemia Air Soft! 
 
 
 
 
Pravidla soutěže: V každém z následujících šesti (včetně tohoto) řádných čísel časopisu 
AKD-NEWS!, bude uveřejněna trojice otázek. Do soutěže o výhru postoupí všichni, kdo 
pošlou správné odpovědi vždy do konce soutěžního kola. Uzávěrka každého soutěžního kola, 
bude vždy posledního toho měsíce, ve kterém byla otázka vyhlášena. Kdo bude mít nejvíce 
správných odpovědí vyhrává. V případě stejného počtu správných odpovědí budeme losovat. 
Konec soutěže: 15.9. 2010 
Vyhlášení vítěze: 18.-19.9. 2010 na akci Útok na Foy. 
 
Otázky pro I. Kolo: 

1) Co bylo dříve: Vstup ČR do NATO nebo založení firmy Jan Šulc – Bohemia Air Soft? 
 

2) Jaká je adresa internetových stránek firmy ICS (I Chin Shivan Enterprise Co., Ltd.) - 
výrobce značkových airsoft zbraní? 

 
3) Kdy a kde byl založen Airsoft Klub Dejvice? 

 
Své odpovědi posílejte do 30.4. 2010 na adresu info@airsoftdejvice.cz  . 
 
 
       
  Hrajeme o  SMG5 A5 od firmy ICS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Více na www.airsoft.cz/shop 
 
 
 
 
 



                                                                        
                                                                               

 

MP  40 
                   Z Wikipedie, otevřené encyklopedie 

 
 

 
 
                                                                                 

MP40 (Maschinenpistole40)byl německý sam
opal používaný v letech druhé světové války. 
S počtem více než milionu vyrobených kusů 
to byl nejpoužívanější samopal ve výzbroji 
německé armády. MP 40 patřil do řady 
samopalů MP 38, MP 38/40 vyráběných 
německou firmou Erma Werke, kterou 
německá vláda pověřila vývojem 
nového samopalu v letech těsně před druhou 
světovou válkou. Při vývoji dala firma důraz 
na jeho jednoduchou výrobu. Navrhl ho 
konstruktér Heinrich Vollmer; i když je 
samopal někdy nesprávně 
označovaný Schmeisser, oproti tomu, že 
konstruktér Hugo Schmeisser s jeho vývojem 
neměl nic společného. 

 Konstrukce 

Samopal se vyznačuje hlavní bez 
pláště, pistolovou rukojetí a sklopnou ramenní 
opěrkou. Má neuzamčený, masivní závěr s 
předzápalem. Úderníková pružina je uložená 
uvnitř teleskopického systému trubek, 
chránící ji před znečištěním. Napínací páka 
závěru je umístěna na levé straně. Samopal 
nemá přepínač způsobu střelby a umožňuje 
pouze střelbu dávkou. Díky poměrně nevelké 
kadenci lze s určitou mírou zručnosti střílet i 
jednotlivými ranami. Nízká rychlost palby se 
projevuje kladně na přesnosti střelby a také 
vystřílení všech nábojů ze zásobníku trvá 
déle. Hledí samopalu se skládá ze dvou 
plátků se zářezy - pevného pro střelbu do 100 
m a sklopného do 200 m.  

 
Příště: Kulomet BREN 
 
Zpracoval: Carlos   
 
 

 
 
 

 

Typ samopal 

Místo původu  Německo 

Historie služby 

Ve službě 1938 – 1945 

Základní údaje 

Hmotnost 3,9 kg 

Délka 833 mm 

Typ náboje 9x19mm Parabellum 

Kadence 500 ran/min 

Úsťová rychlost 380 m/s 

Maximální dostřel 200 m 

Zásobování municí schránkový zásobník na 32 nábojů 
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Sean Farquharson tells about his expiriencis and team MARS Group 13 
 

  
           Our team name is MARS Group 13 and was  founded in 2005, 
in North Carolina, USA 
We currently have 18 members on the roster. We have 4-5 women on our 
roster. A team I play closely with called SG12, has two women, and a 
16 year old girl on their roster. I have many friends through airsoft.  
 We try to play once a month, but with my active duty commitment 
to the United States Marine Corps, and some of our players being university 
students, it gets hard to do that sometimes. 
 I like events in a mixed wooded/urban area, preferably all 
weekend. I do not play at night. 
 Airsoft in the USA is loosely organized by smaller groups over the 
internet, with little government interference. Big states for it are 
Florida, North Carolina, Ohio, Hawaii, and California. 
 What is the system of play in the U.S.? There are many games played in the US, usually they 
have a scenario to them. It depends on the game. The degree of 
actual military simulation depends on the organizer. Some 
"realmil" games may not allow hicap magazines, and the goal may 
not be shooting. The big Lion Claws games do not allow Hicap 
magazines, but they do shoot a lot. Some may not worry about 
your use of hicap magazines. 
 Rules? Velocity is determined by the organizer. It is usually 
measured by a .2 gram BB, but North Carolina uses a .25 gram BB 
for chronographing. 
 Our team usually goes in small groups where needed. Our 
stealth specialists are led by Joshua Bell, my co-captain. I lead our 
"Mailed Fist", our heavy attack specialists.  
 I have many weapons, which I use depending on how I 
feel and what I am doing. I have 5 different AK variants (AKSU74, 
RPK, CPW AK47, AKM, AK47S), 2 M14's, an MK43 Mod0, M60VN, 
M79, Knights Armament PDW and an M4. For pistols, I have 2 
revolvers, a MEUSOC 1911, a 1911A1, a SIG P226, SIG P229, and 
a Desert Eagle .50. I use either Woodland or Desert MARPAT, 

Multicam, 3 color woodland, 6 color desert, or 3 
color desert, depending on what is needed. 
 In august, I will have been playing for ten 
years. Why I stuck with it after a deployment to 
Iraq is different. I had a Master Sergeant who 
asked me what I wanted to do with my life. I did 
not know at the time. He got killed by an IED 
before I could answer him. I started playing again 
when I got home. I discovered that I could be 
happy if I could make a living for my family by 
either selling airsoft, writing scenarios, or writing 
about it, I could be happy, this keeps me going 
towards my goal. 
 
 
 
 

 



Sean Farquharson vypráví o jeho zkušenostech a týmu MARS Group 13 
 

 
 Náš Tým se jmenuje MARS Group 13. Byl založen 
v roce 2005, v Severní Karolíně v USA. V současné době 
máme na seznamu 18 členů. Díky airsoftu jsem našel 
mnoho přátel.  
           Airsoft mohou hrát i ženy. My máme v klubu vždy 
čtyři až pět žen. Tým, se kterým úzce spolupracujeme se 
jmenuje SG12. SG12 mají mezi sebou dvě ženy a jednu 
16-ti letou dívku. 
  Snažíme se hrát jednou měsíčně, ale jde to jen 
zřídka kdy, s mým závazkem aktivní služby u United States 
Marine Corps a někteří naši hráči jsou studenty vysokých 
škol. 
  Mám rád akce, kde se střídají oblasti lesa 
a města a nejlépe na celý víkend. V noci však nehrajeme.  
Jaká je airsoftová základna v USA?  Airsoft v USA je volně 
organizován do menších skupin přes internet s malými 
vládními zásahy. Zejména ve velkých státech, jako jsou 
Florida, Severní Karolína, Ohio, Hawaii a Kalifornie. 
 Existuje zde mnoho herních systémů, obvykle 
podle nějakého scénáře.  Záleží na hře. Stupeň skutečné 
vojenské simulace závisí na pořadateli. Některé „Realmil“ 
hry nepovolují Hicap (vysokokapacitní) zásobníky a cílem nemusí být střílení. Velké hry, jako třeba 
Lion Claws ( série her v USA) nedovolují Hicap zásobníky. U některých her se zase o kapacitu 
zásobníků tolik nestarají. Pravidla airsoftu a  úsťová rychlost je stanovena pořadatelem. Ten úsťovou 
rychlost obvykle i měří. Jako střelivo jsou nejčastěji používány kuličky BB 0,2 g, nebo jako u nás v 
Severní Karolíně 0,25g. 

 Náš tým obvykle chodí 
v malých skupinách, kde je 
potřeba. Naše tajné specialisty 
vede Joshua Bell, můj 
zastupující kapitán. Já vedu 
„Obrněnou pěst“ naše těžké 
specializované útočníky. 
Airsoftového vybavení mám 
mnoho. Mnoho zbraní, které 
používám v závislosti na tom 
jak se cítím a co dělám. 
Vlastním 5 různých variant AK 
(AKSU74, RPK, CPW AK47, 
AKM, AK47S), 2 M14, nějakou  
MK43 Mod0, M60VN, M79, 
Knights Armament PDW a 
nějakou  M4. Z pistolí mám  2 
revolvery,  nějaké MEUSOC 

1911, 1911A1,  SIG P226, SIG P229, nějakého  Desert Eagle 50.  
 Maskáče používám buď Woodland nebo Desert Marpat, Multicam, 3 color Woodland, 6 color 
Desert nebo 3 color Desert, v závislosti na tom, co je potřeba.  
                                                                                                                                   → 
 
 
 
 
 



           V srpnu to bude deset let co hraji. Po dobu co jsem byl v Iráku jsem nehrál, to bylo jiné. Měl 
jsem Master Seržanta, který se mě zeptal, co bych chtěl dělat se svým životem. Tehdy jsem nevěděl. 
Byl zabit při výbuchu IED (improvizované výbušné zařízení) před tím, než jsem mu mohl odpovědět. 
Začal jsem hrát znovu, když jsem se dostal domů. Zjistil jsem, že bych mohl být šťastný, kdybych 
mohl vydělat na živobytí pro mou rodinu prodejem a hraním airsoftu, psaním scénářů, nebo psaním o 
tom. Byl bych rád, kdybych v tom mohl pokračovat. 
                                                                                                                                                                                 �  
By Sean Furgharson                                                                                                             Autor projektu: Marci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČÍSLO 4/2010                                         OSOBNOST                                             DUBEN  
Strana 12 

Dotazník pro osobnost: 
Jméno:                                       Armyshop Praha 
Věk:                                           18 
Status:                                        Internetový a kamenný obchod  
Oblíbená hudba, film, kniha:    … 

 
 
Jak a kdy vznikl Armyshop Praha? 
Naše firma byla založena v r. 1992 čtyřmi militantnímy 
nadšenci. Měla postupem času 6 prodejen a velkoobchod. V 
roce 1999 jsme se rozdělili a nyní společnost provozuje jen 
pražskou prodejnu v Anglické ul.. 
 
Jaký máte vztah k airsoftu a „airsofťákům“? 
Jako aktivnímu a militantnímu člověku jsou mi airsofťácí 
nejbližšími zákazníky, se kterými rád poklábosím a nějakou 
tu slevičku udělám. Airsoft je u těchto kluků adrenalinový 
koníček ( já tomu říkám demokratická vojna), který rozvíjí 
tělo i duši a mnoho dalších dobrých vlastností jako např. 
kázeň, která se u dnešní veselé mládeže tolik nedostává. I 
já, bývalý Svazarmovec si občas i přes zralý věk s 
Airsofťáky chodím zarachtat a vrátit se do mladších let. 
 
Jaká je Vaše zákaznická základna? Jsou to i firmy nebo 
více jednotlivci? 
Naše zákaznická základna je velmi široká, od zmíněných 
airsofťáků a paintbalistů přes trempy, militaristy, turisty, rybáře, lovce atd. až k běžným 
zákazníkům, kteří u nás hledají kvalitnější a cenově zajímavé zboží mnoha druhů pro běžné 
používání, které v komerční síti není k mání a nebo je nevšedně předražené ! 
 Např. kvalitní armádní bundy z membránového materiálu se u nás prodávají kolem 2000,- 
Kč, kdežto v komerčních prodejnách minimálně 3x tolik ! 
 
Jste nejstarší kamenný armyshop v Praze – jaké byly Vaše začátky a jací byli první 
klienti? 

V době komančů u nás tento druh zboží 
nebyl vůbec k mání a řekl bych, že po 
revoluci s rostoucí nabídkou sílil, proto byl 
rozjezd naší firmy velmi rychlý. Ale pro nás 
to byly hektické časy jelikož jsme nestíhali 
nakupovat a dovážet hlavně zahraniční zboží. 
A prví zákazníci ? Asi všichni bez rozdílu co 
naší prodejnu objevili, říkali tomu hračkárna 
pro  velký kluky a trávili tam spoustu času 
třeba jen koukáním.                                                      
 

                                                                                                                                                → 
 



Airsofťáci jsou 
mi nejbližšími 
zákazníky, se 

kterými 
rád poklábosím 

a nějakou tu 
slevičku taky 

udělám! 

Krom ě prodejny vlastníte také e-shop. Jaký je v 21. století 
poměr prodeje „zeleného“ zboží po internetu a v klasickém 
krámě? 
Samozřejmě hlavním tažným koněm je naše kamenná prodejna v 
Anglické, kde  je daleko větší nabídka než na našich e stránkách a 
veškeré zboží k prohlédnutí, osahání a vyzkoušení. Ale i náš 
internetový E shop ARMYSHOPPRAHA.CZ se rychle vzmáhá a 
hlavně přitahuje nové zákazníky, kteří o nás doposud nevěděli . 
 
Doléhá na Vás jako na firmu finanční krize nebo lidé na 

svých koníčcích ještě pořád nejsou ochotni šetřit? 
Samozřejmě, že krize postihla i nás, jako skoro všechny firmy poctivě platící všechny daně a 
odvody atd. Tržby nám klesly, ale náklady jsou stále stejné nebo naopak ještě stoupají. Ale 
zatím to není nějak vážné a já hledím s nadějí do "lepších zítřků". 
  
Jaké druhy zboží jdou v ČR a ve Vašem 
případě v Praze, nejvíce na odbyt? 
Jaké druhy zboží se nejvíce prodávají? To se 
nedá takhle říci. Samozřejmě všechny 
novinky. Lidé přijdou a hned se ptají: „Co 
máš nového?“ Záleží hlavně na ročním 
období, jaro a léto je ve znamení všech 
cajků do přírody jak pro airsofťáky, tak pro 
všechny ostatní a tzv. potravou pro 
zákazníky jsou kraťasy a Ruská pruhovaná 
trička. 
No a na podzim jdou teplé věci, bundy 
goráčovky, atd. A před vánocemi jde úplně 
všechno. 
  
Máte zákazníky i mimo území ČR? 
Ano, máme i stálou zahraniční klientelu a nejvíce zboží zasíláme na Slovensko. 
 
Jak Vy sám vidíte, nebo chcete vidět, budoucnost Armyshopu Praha? 
No a jak vidím budoucnost v tomto oboru? Jak říkám, staří trempové odcházejí a noví se už 
moc nerodí, ale v každém správném chlapovi je tak trochu voják, a tak to vidím do 
budoucnosti optimisticky a slibuju, že se budu stále snažit nabídnout co největší sortiment jak 
airsofťákům,  tak i všem dalším zákazníkům. 
A proč? Protože mě to baví a mám radost , když jsou  u nás zákazníci nadšení. 
                                                                                                                                                   �  
Tak kluci moji „A ť Vám to přesně střílí!“,  
s pozdravem  
Jirka Červený 
www.armyshoppraha.cz 
INTERMILITARIA s.r.o. 
Anglická 3, Praha 2 

 



Český Červený kříž Praha 1 
5. místní skupina 

zve na následující akce 
 
 
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. 
 
Přijďte v sobotu 8.5: mezi 14. a 18. hodinou na Den bezpečnosti na Lužinách! 
Ukážeme Vám resuscitaci, vystoupí studentská kapela Wosa, bude I tombola a 
ukázkový zásah dobrovolných hasičů! 
 
V květnu nás budete moci navštívit i 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 

 
 
 
 
 
 
 



Provinční rekonstrukční tým ČR v Lógaru 
 

Český provinční rekonstrukční tým (PRT) je společným projektem Ministerstva zahraničních 
věcí a Ministerstva obrany ČR. 
PRT pracuje v afghánské provincii Lógar od března 2008 jako součást mise ISAF 
NATO, jejíž přítomnost v Afghánistánu je založena na rezoluci OSN č. 1386 z roku 
2001. 
 

                                                       
 

   Český provinční rekonstrukční tým     72. mechanizovaný praporu Přáslavice                    ISAF 

 
Složení provinčního rekonstrukčního týmu 

Provinční rekonstrukční tým tvoří 5. kontingent AČR a civilní část. PRT je umístěn i s 
technikou na americké základně Shank. 
 
Jádro 5. kontingentu AČR tvoří vojáci ze 72. mechanizového praporu z Přáslavic, 13. 
dělostřelecké brigády z Jinců a příslušníků 43. výsadkového mechanizovaného praporu z 
Chrudimi, které doplňují specialisté z dalších třiceti útvarů a zařízení AČR. Kontingent se 
skládá z velitelství, štábu, do nějž patří také jednotka civilně vojenské spolupráce (CIMIC), 
prvky logistiky a zdravotnického zabezpečení i příslušníci Vojenské policie. Podstatnou část 
kontingentu však tvoří příslušníci roty ochrany a roty podpory, včetně týmu pro likvidaci 
nevybuchlé munice a výbušnin (EOD - Explosive Ordnance Disposal). Velitel převzal 
operační úkol v úterý 23. února 2010. Doba nasazení je plánována na šest měsíců. 
Velitelem 5. kontingentu AČR PRT Lógar je plukovník gšt. Rudolf Honzák.  
 
Aktuální počet českých občanů v PRT Lógar: 
286 vojáků 5. kontingentu AČR 
12 civilních expertů 
 

 
5. kontingent AČR                                                    → 

 



Cíle PRT 
Hlavním cílem aktivit PRT je podpora centrální a provinční vlády při zajišťování potřeb 
obyvatelstva a bezpečného prostředí skrze rekonstrukci provincie a spolupráci s afghánskými 
bezpečnostními složkami. 
V rámci rozvoje se soustředí na tři hlavní priority: snižování chudoby, vládu a bezpečnost, 
podporu vzdělanosti a zlepšování zdravotní péče. 
Tyto priority naplňují projekty v oblastech obnovy školského systému, vodních zdrojů, 
podpory bezpečnosti, zdravotnictví, zemědělství, ženských práv a nezávislých médií. PRT 
pracuje v souladu se základními afghánskými rozvojovými a politickými dokumenty.  
 
Kde působí 
Český PRT sídlí na vojenské základně Shank v centru Lógaru jen několik kilometrů od 
hlavního města provincie Pol-e Alam. 
PRT pracuje v šesti z celkem sedmi lógarských distriktů. 
 
Financování PRT 
Rozpočet českého PRT na jeden rok činí 80 milionů Kč, které jsou vyhrazeny ze státního 
rozpočtu České republiky. 
 
 
 

Nepatrná část z projektů, které PRT realizuje v Lógaru: 
 

Podpora školství 
 
Vzdělávání a podpora školství patří mezi priority českého PRT v provincii Lógar. Český tým 
se zaměřuje mimo jiné na rekonstrukce a dostavby stávajících škol, a také jejich materiální 
dovybavení. Již letos na podzim zasedne do lavic v opravených školách více než 11 000 dětí, 
které neměly možnost žádného vzdělání nebo se učily ve stanech pod širým nebem.  
Prvním školním projektem, který Češi v provincii realizovali, byla stavba střední dívčí školy v 
okrese Čarch. Stavbu zahájili v provincii američtí vojáci a čeští stavební inženýři dohlíželi na 
kvalitu prací. Po dokončení bude škola předána místnímu ministerstvu školství. Již v létě ji 
začne navštěvovat více než 500 dívek, pro které bylo vyšší vzdělání zatím téměř nedostupné. 
Na základě průzkumu v provincii a diskusí se zástupci ministerstva školství v Lógaru 
vytipovali civilní odborníci dalších sedm základních a středních škol, na které se zaměří. Již 
letos na podzim zasedne do lavic v opravených školách více než 11 000 dětí, které neměly 
možnost žádného vzdělání nebo se učily ve stanech pod širým nebem.  
 
Situace v Lógaru  
Situaci v oblasti kvality školství v provincii Lógar je sice možno hodnotit jako průměrnou či 
nadprůměrnou v porovnání s ostatními provinciemi v Afghánistánu. To je způsobeno 
především blízkostí hlavního města a relativní bezpečnostní stabilitě posledních let. Přesto 
jsou i v centrálních distriktech Lógaru školy, kde se žáci učí pod širým nebem či ve stanech, 
nemají dostatek učebnic a žádné možnosti sportovního vyžití. 
Dalším závažným problémem Lógaru je nedostatek středních a vyšších škol. V provincii, kde 
se 85% obyvatel zabývá zemědělstvím není například střední zemědělská škola. Dalším 
významným problémem je kvalita a složení učitelského sboru. Nedostatek ženských učitelek 
vede k tomu, že někteří rodiče odmítají posílat své dcery do škol, kde je učí muži. Taliban je 
jak známo proti vzdělání dívek.                                                                                                → 



Tragicky skončil incident, při kterém projíždějící dva muži na motorce zahájili palbu na dívčí 
školu v Lógaru a zabili dvě právě vycházející dívky. Dívky tvoří pouhou čtvrtinu celkového 
počtu žáků. Tato situace tedy ještě dále prohlubuje problém nízké vzdělanosti žen. Samotná 
úroveň učitelů je poměrně nízká. Velká část z nich nevychodila ani 12 tříd a získala jen 
krátkodobé tréninky zaměřené na techniku výuky. 
 
Vzdělávací systém v Afghánistánu  
Základní školy většinou vyučují na 1.-8. stupni. Vyšší školy obvykle 9-12 stupeň. Některé 
školy jsou smíšené, takže do některých chlapeckých škol chodí výjimečně i dívky, které mají 
většinou vlastní třídy. Podle údajů UNICEF a ministerstva školství umí v Afghánistánu číst a 
psát přibližně 30-40% mužů a asi jen 10-20% žen. Dívky také tvoří pouhou čtvrtinu 
celkového počtu žáků. 
 

Podpora včelařství v Lógaru 
 
Sahed Amir (14) bydlí v distriktu Khushi v Lógaru. Chodí do šesté třídy a k jeho největším 
koníčkům patří včelařství. „Můj otec dřív choval včely, ale dnes už je starý a nemůže sehnat 
práci,“ říká Sahed, nejmladší účastník kurzu pro včelaře 
 
Kurz zorganizoval ve spolupráci s místním odborem zemědělství český provinční 
rekonstrukční tým (PRT) v provincii Lógar. Sahed Amir má sedm bratrů a šest sester. 
"Nemáme moc peněz a med si nemůžeme dovolit kupovat často, takže mí sourozenci už se 
těší, až budeme mít vlastní," říká Sahed Amir, který chce vedle včelařství i dál studovat. "Teď 
jsem dostal šest úlů, to bude stačit tak pro nás doma, ale příští rok bych si chtěl pořídit dalších 
šest úlů, to pak budu moci med prodat a pomoci živit rodinu," říká Sahed Amir, který vedle 
chování včel chodí po škole ještě pracovat na pole. 
Dvou měsíční kurz včelařství v Lógaru absolvovalo dalších dvacet lidí. Afghánští školitelé 
jim vysvětlili nejen techniku, ale ze všech znalostí je zkoušeli i v praxi přímo u nich doma. 
Kurz absolvovalo také dvacet včelařů, kteří se mohli zdokonalit ve včelařství. Každý ze 
studentů obdržel po absolvování kurzu šest úlů, medomet na stáčení medu a speciální 
včelařskou kuklu. 
Včelařství má v Afghánistánu dlouholetou tradici, která nebyla přerušena ani roky bojů. Podle 
pobočky afghánského ministerstva zemědělství v Lógaru, se včelařství věnuje v provincii 500 
až 1000 rodin. Většinou med používají zejména pro vlastní potřebu, ale přebytky prodávají. 
Kilo medu je pak možné prodat až za osm dolarů. "Absolvoval jsem trénink už před několika 
lety. Začínal jsem s jedním úlem a dnes už jich mám 200," říká Nasar Ahmad Niazi, který 
včelařský kurz vedl. 

(Karla Štěpánková, civilní část PRT Lógar) 
 

Vzdělání pro lógarské zemědělce 
 
Zemědělství je v Lógaru nejrozšířenější forma obživy. Provincie je vyhlášená například 
vynikajícími rozinkami či produkcí ovoce a zeleniny. Přesto tady neexistuje žádná škola či 
institut, který by místním farmářům nabízel speciální obory.  
Právě kvůli nedostatku zemědělského vzdělání zorganizoval český rekonstrukční tým pro 225 
představitelů lógarských družstev školení v oblasti marketingu. Farmáři totiž často neznají 
způsoby, jak účinně nabízet to, co vypěstovali. Velkou neznámou jsou i naprosté základy 
efektivního řízení zemědělského družstva – účetnictví, žádání o úvěr či cesty zvyšování 
hodnoty produktů.                                                                                                                     → 



Školení se zúčastnili převážně farmáři z distriktů, ve kterých PRT realizuje své projekty, tedy 
z Pol-e Alam, Muhammad Agha a Baraki Barak. Během několika fází prošli tréninkem 
zástupci celkem 50 zemědělských družstev. 

(Filip Moravec, civilní část PRT) 
 

 
 

PRT opravuje největší lógarskou přehradu 
 
Bez vody z přehrady Surchab by se neobešly více než tři tisícovky farmářů ze severu 
afghánské provincie.  
Český rekonstrukční tým složený z 10 civilistů a 275 vojáků zajišťuje zdroj vody pro tisíce 
místních zemědělců. 
Přehrada Surchab je největším zdrojem vody v Lógaru. Neobešly by se bez ní více než tři 
tisícovky farmářů ze severního Lógaru. Ti svá pole totiž zavlažují právě z 80 let staré nádrže, 
která byla postižena jak nedostatečnou údržbou, tak erozí. Ještě nedávno byl Surchab zanešen 
více než osmimetrovou vrstvou usazenin, kvůli čemuž jeho kapacita klesla asi o třetinu. 
Díky českému rekonstrukčnímu týmu by přehrada měla znovu plnit svoji funkci. Vůbec 
největší český projekt v Lógaru obsahuje zejména celkové odbahnění nádrže. V současnosti 
se na dně Surchabu prohání těžká technika, která na břehy vyváží tisíce tun zeminy. 
Společnost, která vzešla z výběrového řízení, navíc pochází přímo z Lógaru, takže v rámci 
projektu vznikly desítky pracovních míst.  
Vyvezený materiál bude v okolí využit jako zemědělská půda, na níž vyroste díkz 
rekonstrukčnímu týmu asi 2500 stromů. Ty budou tvořit přirozený větrolam a zabraňovat tak 
dalšímu usazování prachu na dno přehrady.                                                                             → 



„Jsme rádi, že se tady pracuje a že nám Češi pomáhají. Bez vody by místní farmáři 
nevypěstovali vůbec nic," říká Andul Waháb Ahmadzai, ředitel střední školy na břehu 
přehrady. 
Těmito projekty však české aktivity na Surchabu nekončí. Aby bylo zabráněno dalšímu 
zanášení sedimentem, u ústí řeky do nádrže v současnosti vzniká zadržovací zeď, která bude 
tok vody usměrňovat. Rekonstrukční tým se navíc podílí na opravě těla přehrady v rámci 
amerického programu CERP. 

(Filip Moravec, civilní část PRT) 
 

 
Přehrada Surchab 

 
 

Čeští instruktoři cvičí afghánské vojáky 
 
Rozvoj afghánských ozbrojených sil je jeden z úkolů vojenské části českého provinčního 
rekonstrukčního týmu. Naši vojáci na tento úkol však rozhodně nejsou sami.  
V rámci jednotek ISAF působí styčné a mentorovací týmy (Operational Mentoring and 
Liaison Team – OMLT), které mají naopak výcvik jednotlivých složek Afghánské národní 
armády (ANA) jako prioritu. 
Jeden z těchto týmů OMLT, který tvoří příslušníci francouzské armády, působí také v 
provincii Lógar, kde spolupracují se 4. praporem (kandakem) ANA. Také čeští vojáci se 
podílejí na výcviku tohoto praporu. Jednou týdně naši instruktoři vyučují afghánské vojáky 
základům zdravotní přípravy a také střelecké přípravy, kde se věnují zejména technické 
údržbě zbraní.                                                                                                                           → 
 
 
 
 



 
 

Součástí 4. praporu ANA je také dělostřelecká baterie. Čeští dělostřelečtí návodčí, kteří jsou 
součástí 3. kontingentu, sice výcvik afghánských vojáků nevedou, avšak i jejich přítomnost na 
takovémto výcviku je přínosem pro všechny zúčastněné strany. Jednotky ISAF a afghánských 
ozbrojených sil mohou působit nejenom samostatně, ale často se také podílejí na společných 
operacích, a proto je nutné, aby znaly vzájemné operační postupy. 
Na základě předchozích zkušeností požádalo velení OMLT, působící v provincii Lógar, český 
kontingent o realizaci speciálního kurzu řidičů vozidel. Tento kurz bude zahájen v úterý 30. 
června 2009. 
 
(Autor: kapitánka Lada Kovářová, tisková a informační důstojnice 3. kontingentu AČR PRT Lógar mise 
ISAF) 
 

Stonožková patrola 
 
Počátkem března vyrazila první "stonožková" patrola za afghánskými dětmi a ženami. 
Patrola mířící k afghánským dětem a ženám se skládala převážně z českých a amerických žen. 
Byly to příslušnice skupin civilně-vojenské spolupráce (CIMIC) 5. kontingentu AČR 
provinčního rekonstrukčního týmu a amerického 173. Airborne Brigade Combat Teamu. 
Patrola naložená balíčky s jídlem, dárky a dalšími potřebnými věcmi vyrazila brzy ráno do 
vybrané afghánské vesnice. Každý balíček obsahoval základní potraviny – 5 litrů jedlého 
oleje, 5 kg cukru, 1 kilogramů čaje, 2,5 kg mouky, 2,5 kg rýže, fazole, sušené mléko, 
vitamíny a hygienické potřeby. 
Celá akce byla dopředu podrobně naplánována a projednána se zástupci místní správy 
představované radou starších (tzv. šura) včetně času a místa distribuce pomoci.                    → 



Avšak nikde jinde neplatí aforismus o plánech a skutečnosti tak, jako v Afghánistánu, ale s 
pomocí vojáků Afghánské národní armády a tlumočníků, kteří tvořili článek řetězu spojující 
místní obyvatele a česko-americkou jednotku CIMIC, se podařilo i přes malé zpoždění 
vytvořit odpovídající prostor a začalo vlastní rozdělování jídla a dárků. 
Předávání jídla a dárků ženám proběhlo důstojně, v souladu s místními tradicemi. Bylo to 
hlavně zásluhou česko-amerických pracovnic CIMICu, které jediné mohou s Afghánkami v 
typických burkách hovořit. 
Za necelé dvě hodiny byl náklad rozdán. „O potravinové balíčky byl mezi místními ženami 
velký zájem a upřímně nám za ně děkovaly,“ komentovala výsledek Silvie - jedna z příslušnic 
české skupiny CIMIC. 
O atraktivitě darovaných balíčků svědčily rovněž úsměvy a spokojené tváře místních dětí. 
Stařešinové vřele ujišťovali vojáky o tom, že jsou u nich vždy vítáni a že si nejen pomoci, ale 
hlavně zájmu České republiky velice cení. 
Stonožková patrola byla jednou z velkého množství aktivit, kterými 5. kontingent PRT AČR a 
jeho příslušníci přispívají ke společnému úsilí koaličních sil při zlepšování životních 
podmínek afghánských obyvatel v provincii Lógar. 
 

 
 

 

Co postaví Lógar na vlastní nohy? Posílení autority vlády 
 
Podpora vlády je jedinou cestou, jak zajistit budoucnost Afghánistánu 
Je zkorumpovaná, neschopná zajistit naše potřeby, nereprezentuje naše zájmy. To jsou hlavní 
výtky Afghánců vůči vlastní vládě. V mnoha ohledech mají pravdu. Podle organizace 
Transparency International je Afghánistán hned po Somálsku nejzkorumpovanější zemí na 
světě, 40 procent lidí nemá práci, přes polovinu jich žije pod hranicí chudoby.                      → 
 



Slabý dosah z Kábulu 
Provincie Lógar, v níž působí český rekonstrukční tým (PRT), není výjimkou. Pravomoci 
centrální kábulské vlády sem sahají jen sporadicky, provinční úřady se potýkají s řadou 
vlastních problémů – nedostatek financí a schopných lidí, ale i výhrůžky ze strany Tálibánu. 
„Bez bezpečnosti není žádný rozvoj, naše vláda si ale vše ztěžuje i tím, že jeden úřad často 
neví, co dělá ten druhý,“ stěžuje si  provinční ministr zemědělství Muhammad Isa. 
„I tady se však stále více ukazuje, že koaliční síly nemohou být dlouhodobou alternativou 
k veřejným institucím a že vláda se bude jednou muset obejít bez nás. Její budování je teď 
důležité, pokud  chceme oddělit protivládní síly od obyvatelstva a zajistit společenský a 
hospodářský rozvoj,“ říká vedoucí civilní části PRT Bohumila Ranglová. 
 
Český recept 
Pro český rekonstrukční tým je posilování autority místní vlády hlavní součástí rozvojové 
strategie. Civilní inženýři, odborníci na zemědělství či bezpečnost spolupracují na každém 
projektu jednotlivými provinčními ministerstvy. Při každém jeho zahájení či dokončení tak 
lógarská veřejnost vidí, že jejich vláda je schopná zajistit si pro rozvoj provincie finanční 
zdroje. 
„Ú častníme se  pravidelných sektorálních porad s ministry. Ti přicházejí s vlastními návrhy, 
naši experti jim zároveň radí s prioritami a dalším směřováním v jejich oblasti. Nikdy 
nerealizujeme žádný projekt, který by nereagoval na skutečné potřeby,“ doplňuje Bohumila 
Ranglová. PRT spolupracoval s vládou také na vytvoření nového plánu rozvoje provincie, 
který bude vůbec poprvé představen i centrální vládě v Kábulu. 
 
Boj s korupcí 
Úředníci se díky němu učí přemýšlet o nejvážnějších problémech provincie, přijímat 
požadavky z různých částí provincie a navrhovat vlastní řešení. „Není to vždy lehké, protože 
PRT i my se snažíme spolupracovat s autoritami na nejnižších úrovních. U stavby jednoho 
jezu třeba vesnice zprvu nesouhlasila s jeho podobou. Museli jsme jim vysvětlit, že naše 
varianta i technologie pro ně bude nakonec přínosem,“ přiznává bývalý ministr pro vodní 
zdroje Šáh Zaman. 
I když jde o vedlejší efekt, daří se v Lógaru bojovat i s korupcí. PRT řídí celý proces zadávání 
zakázek a kontroly projektů, a to zcela průhledně a podle pravidel závazných v České 
republice. Místní úřady i soukromé společnosti se tak učí pracovat v tržním prostředí, kde 
jedinou zárukou úspěchu jsou vlastní schopnosti. 
V příštích měsících by se podpora vlády měla dostat ještě více do popředí aktivit českého 
PRT – současný civilní tým expertů by měl doplnit odborník na dobré vládnutí a veřejnou 
správu. 

(Filip Moravec) 
(Článek vyšel ve zvláštní příloze MF Dnes o Afghánistánu 18. prosince 2009.) 

                                                                                                                                                    �  
ČTĚTE VÍCE o českém rekonstrukčním týmu na blogu iHNed.cz a na Facebooku. 
 
Zpracoval: Ondra 
Zdroj: 
http://www.mzv.cz/prtlogar/cz/index.html 
http://www.acr.army.cz/ 
 
 
 
 
 



BIGDOG, alfa samec z Bostonu 

 

  BigDog je alfa samec z rodiny robotů 
Boston Dynamics. Jde o čtyřnohého robota, 
který je schopen chůze nebo běhu v těžkém 
terénu, kam se nedokáže dostat „tradiční“ 
vojenská technika. Americká společnost 

Boston Dynamics, která roboty pro armádu vyvinula, ho   pojmenovala BigDog.  
  Unese výstroj o hmotnosti 300kg! BigDog je poháněn pomocí benzinového motoru, který 
pohání hydraulický systém. Jeho kloubové nohy jsou schopny absorbovat rázy při pohybu 
v terénu. Energie z těchto vibrací je znovu použita v systému . BigDog má velikost    malého 
mezka, je 1 metr dlouhý, 0,7 m vysoký a váží 75 kg.  
  BigDog má palubní počítač, který kontroluje pohyb, 
servomotory pohánějící nohy a ovládá celou řadu 
senzorů. BigDog má kontrolní systém který spravuje 
dynamiku a její chování, umí vyvažovat, kormidlovat, 
navigovat, a regulovat energii, neboť podmínky jsou 
různé. Za zmínku stojí také laserový gyroskop a stereo 
systém vidění podobný chameleónu. Ostatní snímače se 
zaměřují na vnitřní stav BigDoga, sledování 
hydraulického tlaku, teploty oleje, teploty motoru, 
otáček, baterií a další.  
  V samostatných testech dokáže BigDog běžet 
rychlostí 4 km / h, vyšplhá na svah se sklonem až 35 
stupňů, chodí po suti, sleze bahnité turistické stezky a 
dokáže chodit ve sněhu a vodě. BigDog vytvořil 
světový rekord, jako vozidlo na nohách, které urazilo 
20,5 km bez zastavení nebo tankování.  
 
Zdroj:  http://www.technologiezitrka.cz/   
Zpracoval: Carlos 

 



Víte, kdo vám kryje záda 
aneb 

Znáte členy AKD? 
 

Základní údaje: 
Nick:       Manowar 
Zbraň:     M249 aeg 
Hodnost: Lance Corporal 
Vstup do AKD: 29.9.2009 
 

 
 
 
 
1) Proč právě airsoft? Co tě na tom baví a jak jsi se k němu dostal? 

         Airsoft jsem začal hrát kvůli kamarádům a  taky kvůli zbraním a podobně.  
 

2) Jaká je tvá oblíbená hudební skupina? 
        Manowar, Cradle of Filth,    Nightwish, Lordi  
 

3) Jaký je tvůj oblíbený film? 
       Psí vojáci, Úsvit mrtvých  a mnoho dalších.    
 

4) Jaká je tvá oblíbená kniha? 
      Kniha, prosím vás co to je ??  Ne, přečetl jsem jen Pána prstenů, no.  
 

5) Jaká je tvá oblíbená PC hra? 
       Vietcong  a pak samozřejmě Counter Strike.  
  

6) Jaké je tvé povolání nebo čím se chceš stát? 
        Zatím jsem jen  na učňáku, ale učím se na zedníka, no ale to nejspíš nebudu dělat, no                                                           
uvidíme jak to dopadne.   

 
7) Od kolika let se dá hrát podle Tebe airsoft, bez ohledu na zákon?  

         No, to je dobrá oťáska, ale řekl bych, že od jakéhokoliv věku, ovšem asi ve 2 letech ne. 
  

8) Je airsoft sport vhodný i pro holky? 
       Určitě ano.  
 

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

       Určitě jsem je měl, kdo ne? No, ale dá se to z vládnout, pokud možno chodit na 
brigády nebo do práce a vydělat si nebo jako občas já požádat  tetu nebo rodiče, jestli by 
nepřidali.  

                                                                                                                                                 → 
 



10) Jaký druh akce máš nejraději? 
      Jak už jsem řekl, mám M249 takže kulomet, tak kropičku, ale ani taktická mi nevadí.  
 
 

11) Jaká je tvá oblíbená armáda a zbraň? 
       AČR jsem čech, zbraně asi ty kulomety se mi hodně líbí. 
    
 

12) Jak daleko a čím jsi schopen a ochoten cestovat za airsoftem? 
      Kamkoliv a se vším, ale zase ty peníze no.   
 

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

         Určitě, to přátelství tu je. Asi bez nich by mě to tak nebavilo no.   
 

14) Co podle tebe na airsoft nepatří? Kdo by rozhodně neměl hrát airsoft? 
        Takoví ti blázni, co používají slzáky  a neberou ohled na nic. Proboha, hrajou to i děti.  
 

15) Jak často by se měl hrát airsoft?  
        Jak se sejdou lidi nebo jsou akce, ale určitě 1 do měsíce je minimum.  
 

16)  Jaký máš vztah k vlastnímu týmu? 
        Dobrý.  Jinak bych tam asi nebyl ne?  
 

17)  Jaký máš pocit, když číháš na protivníka? 
        Kdy se ten hajzlík ukáže?  
 

18)  Jaká je Tvá oblíbená strategie? 
       Hurá na ně čelem, neuhýbat a do posledního živého airsofťáka!    
 

19)  Jaký je tvůj sen, jako airsofťáka? 
Hrát, dokut to pude no.                                                                                                   �  
 
  

Autor projektu: Sušenka 
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Projekt VIPER  
 

  Projekt Viper, se kterým se zde postupně seznámíte, má "mnoho tváří a podob " a zahrnuje 
několik různých částí. 

1) Airsoft tým Viper Milovice - klasický 
airsoftový tým, pro "hráče" od  15 let. Sdružuje 
lidi se smyslem pro fair play, kteří si chtějí svůj 
volný čas užít .Stejně jako jsou to veteráni 
(nejen) Milovického airsoftu tak lidé, kteří 
svými znalostmi a zkušenostmi budou přispívat 
k chodu týmu i akcí . 
2) Dětský airsoftový tým - pro "hráče " do 15 
let. Zatím sdružující naše děti a děti našich 
kamarádů, ale počítáme do budoucna s 
rozšířením. 
3) Viper akce - jeden z tvůrců  projektu Viper 

(Milan) je známý jako pořadatel nebo spolupořadatel mnoha airsoftových akcí i cvičení ve v.p 
Milovice a okolí. Z nich některé byly i s mezinárodní účastí. Dříve pořádaných pod 
"hlavičkou" 1.MBM. Od léta 2009 je postupně připravován projekt Viper, o kterém si v tuto 
chvíli čtete. Protože nastal čas "jet" (možná někomu připadne že trochu sobecky) na sebe. Což 
je podle nás nejlepší řešení. 
4) Naučná stezka procházející vp. Milovice a vše okolo. 
5) V rámci 1.MBM se podílet na rekonstrukci Kozích Hřbetů. 
  V minulé době se leckde člověk mohl dočíst 1.MBM pořádá, video z akce 1.MBM  a pod. 
Jenže si na to hodně lidí zvyklo , ale ono to tak moc nebylo. Akce většinou pořádal Milan sám 
nebo ve spolupráci s někým, jenže ten někdo většinou nebyl z 1.MBM. Víme, že vždy káru 
někdo táhne a jiní se vezou. Ale i proto vznikl projekt Viper. Protože ti co se vezou "sedí teď 
v příkopu u silnice". 
 
  Část projektu Viper, která bude pod svou 
hlavičkou dál pokračovat v airsoftových i 
neairsoftových akcích bude mimo jiné 
sdružovat jednotlivce i týmy (nebo jednotlivce 
z týmů), kteří na těchto akcí budou 
spolupracovat nebo se na jejich chodu podílet. 
Do projektu Viper se může zapojit každý, kdo 
je ochotný nám pomoci . 
  Většina členů airsoftového týmu VIPER 
MILOVICE jsou členy 1.MBM a spoluprací s 
dalšími týmy či lidmi  z 1.MBM se nikterak 
nebráníme, naopak.  Pomoc aktivních rádi 
vždy přivítáme. Někteří se již dnes aktivně podílí na přípravě as akcí na jaro (např. "velká" 
ČEČNA v březnu nebo Afghánistán 2010 na přelomu dubna a května). 
Další činnost, výlety  airsoftové i neairsoftové akce budou pořádané již pouze pod „značkou" 
VIPER. 
                                                                                                                                                  → 



Cíle projektu VIPER na dobu nejbližší 
  Sdružovat lidi, kteří mají stejný náhled na tu či onu věc a je jedno, jestli to je airsoft nebo 
naučná stezka. Nehodláme se dohadovat,  ty jsi jednotlivec a ty jsi z tam toho klubu a ty z 
tohohle sdružení. Ne, vy máte na starosti to, my to, to řešíme a co si děláte mimo to,  je 
každého věc. Preferujeme CHCI, ne MUSÍM. (je to každého volný čas ... tudíž logicky 
NEMUSÍM, když nechci). 

 
  Akce, které budeme dál pořádat posunout 
min. o "level " výše. Stěžejní akce budou 3 
... Velká ČEČNA v březnu, Afghánistán 
(duben - květen) a srpnový Bagdád. Což 
samo sebou neznamená, že "odfláknem" ty 
ostatní. Naopak, některé budou více 
výběrové, tématické nebo specializované, 
menší a tudíž pro menší okruh lidí. 
  Vytvořit funkční airsoftový tým. Což je 
ze všeho nejlehčí, protože zde není nikdo, 
kdo nemá kupu zkušeností, umí 
spolupracovat s ostatními a je to "srdcař", 

kterého to baví . 
  V dnešním světě plném drog a podobných nebezpečí příkladem ukázat, že náplň volného 
času mladších může být i jiná než "hulení trávy" někde v parku. Vybudovat  funkční dětský 
oddíl. 

Cíle projektu VIPER dlouhodobé 
  Vzhledem k blízkému vztahu lidí zde sdružených ve VP Milovice a regionu jako celku  
jednou z našich priorit je vybudování Naučné stezky vojenským prostorem. Toto jsme začali 
již dříve v rámci 1.MBM, pak to na chvíli "zapadlo", protože pro tento projekt byla v klubu 
podpora pouze "ústní", leč "skutek utek", jak se říká   a  teď to chceme dotáhnout do konce. 
  Sehnat důstojné prostory pro dětský oddíl, aby se mohly scházet i při nepřízni počasí a nebo 
v zimě. 
  "Rozjet"  airsoftové akce s kombinací MIL-SIM a LARP, u kterých "KROPIČI A 
VÁPENKÁŘI " nebudou mít místo (veteráni Milovických akcí vzpomenou na akce styl 
Wildcat a podobně). 
 

Airsoft tým VIPER  
 
  Stalo se zvykem, že posloucháme MY 
jsme byli, MY jsme udělali, jenže to 
většinou nebyli MY jako MY 
VŠICHNI,  nýbrž  MY jako MY. A to je 
safra rozdíl. "Anonymita" velkého klubu je 
fajn věc, ale jak kdy a jak pro koho . 
 
  1.MBM je velký klub se všemi výhodami i 
nešvary. S právy i povinnostmi. Jenže také 
velký, těžkopádný, neohrabaný. Než se něco 
dohodne trvá, 100 hlav = 100 názorů platí i 
zde. Ok,  chápeme, "ŽE OBČAS 
NUTNÁ PRÁCE  PŘEVAŽUJE NAD 
ZÁBAVOU". Jenže z toho všeho se jaksi vytrácí to proč jsme ho kdysi zakládali.                → 



 
Proto zpět do pravěku, zpět ke starým hodnotám. Alespoň takhle v malém. 
 
  Možná by stálo za zamyšlení proč, z těch pár dlouholetých členů 1.MBM, kteří jsou tam více 
než 7 let, jsou všichni zde. Proč tu jsou vesměs starší kluci, kteří mají své "vysoké školy ", 
práce, kariéry, svůj rozum a pubertu maximálně hodně zastydlou :-))))) 
  Zkuste pochopit co nás k tomu vedlo a věřte, že o nás ještě uslyšíte!!! :-))  Protože jsme 
hrozně "akční " :-)))))) 
Veškerá naše činnost bude pod hlavičkou VIPER, VIPER Milovice nebo VIPER /1.MBM. 

 
VIPER Historie 

  Dlouhá léta  byl jednou z nedílných součástí 1.MBM  tzv. VIPER tým Nymburk. Před 
několika lety ukončil svou činnost. Někdo zůstal v 1.MBM,  někdo už nejezdí vůbec, vždyť to 
všichni znáte. Z Nymburského VIPERu zůstal jen kousek zašlé slávy, hodně vzpomínek na 
fajn časy, tým který býval pojem a pár fotek . 
  A teď po letech jsme alespoň malinko chtěli navázat na tradici a VIPER jsme obnovili. 
Tentokrát jsme použili název VIPER 
Milovice, posbírali kamarády (někteří 
VIPER pamatují nebo víc než pamatují) a 
VIPER not DEATH. 
  Zajímavé je jak od prvotního nápadu tzv. 
štábní čety, přes VIPER  ruský tým s 
počtem lidí do mého a "Davidového"  uazu přes 
žoldáky až k tomu co je teď. Názor a potřeby 
týmu se měnily přímo úměrně tomu co se děje 
i dělo kolem nás. 
  VIPER Milovice má teď 13 členů, nikoho 
pod 18 let. Vesměs ostřílení a zkušení 
"ejrosfťáci", veteráni nebo pořadatelé velkých 
i malých akcí a akciček. 
  Jsme z Milovic, tudíž se zaměřujeme na jednotky a armády,  které mají co dočinění s VP. 
Milovice, účastníme se i různých vzpomínkových, ukázkových akcí, dětských dnů a chceme 
připomínat bohatou historii VP. a armád, které tudy prošly. 
  

Výstroj ČSLA, AČR .... 
Vz. 95  což je klasika, výstroj naší současné armády. 
Vz. 85 což jsou ty jednobarevné celozelené co byly před nimi. 
Vz. 60 zvané "jehličí" (používají ho vesměs ti, kteří to na sebe sehnali ... ti větší mají 
problém). 
  

Armáda SSSR a současného Ruska 
  Ústroj používáme tu co se používala v letech 1968 - 1996 (první válka v čečně), tudíž žádná 
moderna, vesměs to co jste mohli vidět v Milovicích před 20ti lety .... 
  
  Samo s sebou máme i nějakou "emériku, anglii", druhou válku, atd., podle vkusu každého 
"soudruha"  .... všichni naši členové mají povícero druhů ústroje a odpovídající výstroje, takže 
lehce můžeme "převlékat kabáty" a "válčit" jednou za ty "hodné" podruhé za ty "zlé". 
  
  Každopádně se nám líbí i různé guerily, žoldnéřské skupiny z Afriky či jižní Ameriky, tudíž 
nás možná potkáte i v ústroji ala  Mercenaries.                                                                        → 



 Každopádně neuznáváme styl "jsme žoldáci" nebo spešláci, jak je módou u různých 
poloteplákových týmů, protože ty si můžou nosit co chtějí. Což není pravda a nehodláme tím 
"okecávat" kalhoty vz. 95  + bundes blůza a podobně. Stejně jako je nesmyslné užití P90, G36 
či orisovaných a ověšených  M4,  70tých letech v Africe nebo Asii, jak je vidět u některých  
"skupin českých airsoftových mercenaries". A "moderní žoldáci" ala Blackwaters nás již 
"neberou" stejně jako hypersuper moderní "alienobijky" nebo výstroj vojáků pro 21. století. 
  Každopádně i "žoldáky" studujeme a přizpůsobujeme tomu jak výstroj tak výzbroj. Jak se 
říká, když už tak už. Když už to na sobě máme, tak víme proč. 
  

Zbraně máme taktéž různé, ale silně převažují zbraně z řady AK 
  Ono se zbraněmi je to u nás stejné jako s výstrojí, nikdo nemá jednu zbraň (od té doby co 
spolupracujeme z fy. Bohemia Airsoft - tak máme průměrně  4 "dlouhé "  zbraně na člena ... a 
to tam nesmíme počítat lidi jako jsou "syslové"  Milan nebo Šaman, kteří mají zbraní více než 
10 ks každý ). 
                                                                                                                                                   �  
Milan Fiala 
http://viper.webnode.cz/ 
http://viper-milovice.webnode.cz/ 
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AFGHÁNISTÁN 2010 

 
Kde?  
tankodrom Milovice 
  
Kdy?  
23. - 25. duben 2010 
  
Od kdy do kdy?  
Akce samotná ofico začíná ve 24.00 v pátek a končí ve 12.00 v neděli. 
  
Akce je nonstop. 
  
Příjezd je možný od kdy?  Pátek cca 10 hod.  Kdo může, tak ať přijede dřív, protože se budou 
budovat jak vesnice, tržnice tak např. předsunutá základna pro armádu a check pointy. 
  
Za kolik? 
Domorodci, rusové, horské kmeny, překupníci ... 350 Kč. 
  
UN a Armáda … 500 Kč. 
  
Mechanizovaná pěchota (BVP) … 1000 Kč. 
  
Co za ty prachy?   
Velký soukromý pozemek. Hlídané parkoviště, zázemí, zdravotní zajištění, toalety, 
umyvárky. Jako vždy velké množství bojové techniky a to jak lehké i těžké. 2 letadla na 
průzkum a novináře, spoustu kulis a zajímavostí k doladění akce. 
   
Co sebou?  
domorodci - stany, celty, koberce ... vše co je potřeba k vybudování vesnice, chýší atd. 
  
armáda - celty, pytle,lopatky,  maskovací sítě, vše na vybudování předsunuté základny a 
kontrolních stanovišť. 
  
Vše na přežití víkendové akce. 

 
Znovu se jedná o akci, kde se spojuje larp, airsoft, fantasy. Akci, kde je potřeba 60%  
„hérečky“ a 40% válečníka. 
  
Co vás čeká a nemine .... 
  
velký prostor, největší množství vojenské techniky na as. akci,  vesnice, civilisté, horské 
kmeny, vojenská policie, UN, armáda, poradci z ruska, pašerácí, překupníci zbraní, letecký 
průzkum  ... 
  
                                                                                                                                                  → 
 



Akce, které je pro nás ze všech stran nej .... 
NEJVĚTŠÍ  (v  loni bylo 350 účastníků) 
NEJVÝBĚROVĚJŠÍ (v loni 1050 přihlášených ..350 vybraných) 
NEJVÍCE zde bylo pořadatelů , řidičů , kuchařů a dalších lidí kteří z akcí pomáhali. 
NEJVĚTŠÍ množství lehké i těžké techniky, která kdy na airsoftové akci nejen čechách byla 
NEJSLOŽITĚJŠÍ scénář 
NEJVÍCE rolí a samostatných úkolů 
NEJLEPŠÍ herecké výkony některých účastníků 
NEJSLOŽITĚJŠÍ komunikace a velení ... v angličtině a češtině 
  
Již třetí ročník této akce je mezinárodní .... znovu zde budou naši kamarádi z německa, 
rakouska, chorvatska, slovinska, polska a slovenska. 
  
AFGÁNISTÁN 2010, stejně jako STALINGRAD a další známé akce od 
1.1.2010  NEJSOU  OZNAČENY jako  AKCE 1MBM ... akci pořádá VIPER MILOVICE 
(lidé z různých as. týmů spolupracující v projektu VIPER a členové as. týmu VIPER 
Milovice). 
  
Partneři této akce jsou ... BAS (největší dovozce as. zbraní v ČR), tankodrom Milovice, klub 
13. tankové divize, Airsoft arena, Area 52. 
                                                                                                                                                   �  
Milan Fiala 
http://afgan2010.webnode.cz/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                  VG IV.    
 

 
VÁLKA GANGŮ I. + II. (2008, 2009) 
  Děj tohoto konfliktu se odehrává uprostřed lesů v 
 jihovýchodní Kolumbii poblíž starého opuštěného 
 letiště u města Mitú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gang po zuby ozbrojených drogových dealerů zde obsadil několik opuštěných 
objektů za účelem výroby a distribuce drog. Mají zde ukryté i moderní komunikační 
zařízení ve formě satelitu, kterého se zmocnili při brutálním útoku na ústředí DEA 
v Kolumbii (DEA – organizace bojující proti narkomafii). Za incidentem 
pravděpodobně stojí nový drogový gang La-Skwatadora, který se snaží odstranit vše, 
co stojí v cestě jejich obchodu. 
  Organizace DEA reaguje na okolnosti a posílá do oblasti několik svých jednotek za 
účelem rozprášení tohoto gangu... 
 
 
VÁLKA GANGŮ III. (2009) 
  Gang úspěšně opustil svou laboratoř uprostřed kolumbijských pralesů u vesničky 
Mitú a za pronásledování jednotek DEA se vydal na letiště.  
  Po urputných bojích se podařilo La-Skwatadorským odletět odcizeným letadlem 
s několika desítkami kilogramů vyrobených drog směrem k městečku Puerto López... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Jednotky DEA jsou drogovému kartelu opět v patách díky získanému 
komunikačnímu zařízení s cennými důkazy. 
  Při monitorování gangsterského městečka Puerto López byla sestřelena malá 
špionážní helikoptéra, která se zřítila i s posádkou přímo do nepřátelského území. 
 Jednotky DEA jsou vysláni na záchranou misi, která má za úkol osvobodit pilota a 
získat pořízené fotografie nepřátelského území pro další útok... 
 
 

VÁLKA GANGŮ IV. (8.5.2010) 
  Sestřelený pilot stihl vyslat těsně před zřícením nouzové SOS... Do několika hodin se 
za městečkem Puerto López seskupily jednotky DEA s cílem zachránit svého člověka a 
získat cenné informace z helikoptéry. 
 
 Jednotky DEA narazily okamžitě na tvrdý a nečekaný odpor La-Skwatadorských, 
kteří byli dobře informovaní a předvídali plány DEA. 
 DEA sice našla a zničila zřícenou helikoptéru, získala orto-foto snímky, ale místo 
pilota byl na sedadle krví napsaný vzkaz... „Opusťte oblast do 15:00, jinak pilot 
zemře“. 
  
Jednotky na toto nereagovaly a snažily se urputně najít svého člověka. Pročesávaly 
každý metr oblasti La-Skwatadora, ale bez touženého výsledku, navíc s obrovskými 
ztrátami na životech svých lidí. 
 Čas se naplnil a gang La-Skwatadora na nic nečekal a popravil pilota bez mrknutí oka 
– oběšení... Tato radostná zpráva se rychle šířila mezi obyvateli oblasti a zanedlouho 
se dostala i k vedení DEA.  
 
 Velení jednotek DEA odvolává na konci dne své muže. Analýza získaných snímků 
ze zřícené helikoptéry odhalila několik připravených mobilních zbraní hromadného 
ničení a úpravnu surového kokainu.... 
 
 
 

 



Víte, jak vznikl Union Jack? 

 
  Podoba současné vlajky spojeného království Velké Británie a Severního Irska tzv. Union 
Jack, se začala formovat v roce 1603, kdy skotský král Jakub VI. Zdědil anglický trůn. O tři 
roky později vznikla společná vlajka obou stále ještě samostatných zemí- Union Jack. 
Spojovala anglický kříž sv. Jiří se skotským křížem sv. Ondřeje. Vlajku však používali pouze 
námořníci ( odtud slovo „jack“ – označení pro vlajku na stěžni).  
  V roce 1707 ale došlo oficiálním spojením obou zemí k vzniku Velké Británie, která začala 
používat původně námořní vlajku i pro jiné účely.  
  Když v roce 1801vzniklo Spojené království Velké Británie a Irska, přibyl ještě irský kříž 
sv. Patrika. Na vlajce zůstal i po odtržení větší části Irska v roce 1922. Na vlajce tak dostali 
prostor všechny země Spojeného království kromě Walesu. Ten totiž patřil Anglii už od roku 
1535, takže na něj nebyl při tvorbě vlajky brán zřetel. 
 
                                                      
 
 

                                                   + 
 
 
 
Anglická vlajka s křížem sv. Jiří            Skotská vlajka s křížem sv. Ondřeje 
 
 
 

                                                                                   +   
 
 
 
                                 
                                          Union Jack 1606                             Irská vlajka s křížem sv. Patrika 
           
 
 
 
 
 
 
 

                  Vlajka Spojeného království Velké 
                                                                       Británie a Severního Irska  
 
Zdroj: časopis Koktejl 
Zpracoval: Carlos           
 
 
 



Chlapecká válka     
 
2. díl 
 
 
 Mé jméno  je Viktor,  jakožto eunuch jsem sloužil u paní Nikity, jako komorník. Jednoho dne k 
nám přivezli do domu jednoho mladíka jménem Jakub S. Tento mladík byl jeden z mála plodných 
mužů sportovně založen a celkem i vzdělaný, měl ale jednu nevýhodu, byl až na příliš moc vzpurný a 
jeho teorie nebyly na místě. Jednou mu hrozila kastrace a podruhé poprava. Pamatuju si, když k nám 
do domu přišel a sloužil první měsíc jako otrok, naše paní si ho velmi udržovala a nedala na něj 
dopustit, páč na první pohled vypadal jako pokora sama. Ale pravda byla jiná! Již po pár rozhovorech 
s ním jsem věděl, že je nezkrocenej i když to dokonale hrál na to, že je v něm to co nás učili. Mně 
osobně to nešlo pod nos, až později z jednoho rozhovoru paní s jinou jsem se dozvěděl, že tam byl 
poslán na převýchovu. 
 Byla půlnoc,svítil jasnej měsíc a já viděl mladého otroka jak na paloučku za barákem jen ve 
spodním prádle cvičí nějaký kurz sebeobrany a vrhá nožem na cíl, už jen kdyby ho chytili, tak ho čeká 
minimálně bičování! Tak to cvičil každý večer aspoň 2 hodiny a já věděl, že tento člověk roste pro 
něco, v co fanaticky věří. 
 Již u nás sloužil třetí měsíc a domem se rozneslo, že naše paní bude čekat potomka. Na 
Jakuba to mělo zdrcující dopad, páč si podle jeho slov nedokáže představit, že jeho dítě se narodí do 
tohoto světa. Jak sem ho pozoroval, šlo mu vidět na očích, že plánuje něco divokého, něco co ho 
možná bude stát život...  
 2 týdny na to přijela k nám do domu vzácná návštěva. Ženy a jejich nadržená vláda. Paní 
politické strany, jenž měla dozor nad otroky, paní Uminas, byla to černovláska, věk kolem 45. Střední 
postavy, silnější postavy. 12:00 podávalo se k obědu. Jako vrchol přeškolení měl Jakub podávat 
k obědu. Již od příjezdu jsem v jeho očích viděl nevoli vzteku a zuřivosti, ale navenek vypadal klidně a 
chladně, ale tentokrát  jsem měl z jeho klidu až strach. 
 Dámy stály  v bohatě zdobeném suterénu a popíjely víno a dobře se bavily, když si najednou 
zavolaly Jakuba a chvíli se sním bavily, nevím o čem, ale Jakub se od té chvíle začal chovat 
neskutečně vlezle neustále se jim věnoval, sledoval každej jejich pohyb, jen aby jim mohl bez jediného 
pohnuti ruky splnit jakékoliv přání. Začal jsem mít strach co se stane. 
 Paní Nikito, přišel čas oběda bude se podávat na stůl.Výborně Jakube, hned jsme tam. Pak je 
usadil ke stolu a začal nalévat polévku, takhle chladného jsem ho neviděl ani při tréninku. Jen co 
dojedly, odnesl talíře  a přišel čas druhého chodu. Podával se krocan. Když se dámy naklonily, tak se 
to stalo. Jakub vzal paní Uminas za vlasy, zaklonil jí hlavu a chladnokrevně ji podřízl... Krev vystříkla z 
otevřené tváře přímo do obličeje paní Nikity, která okamžitě zbledla a začala zvracet do krocana. Hm, 
zajímavá nádivka pravil Jakub a dal se na útěk, od té  doby jsem ho neviděl... 
 
Pokračování příště  
Jakub Sedláček (Sir Wollf, KOZEL) 
Případnou kritiku zasílejte na smert@seznam.cz 
 
 
 

Mít duši jako Nick 
 

Žít jako podle skladby Perfect Day (Duran Duran), tak naplno a pro drobné radosti. 
Milovat se s dívkou, kterou znám už dávno, na břehu jezera při tónech Landslide (Smashing 
Pumpkins) a věřit, že láska může trvat věčně. 
Mít duši jako Nick Cave a každou lidskou hříšnost a malost umět proměnit v něco velkého.  
Zemřít při písni White Shadows (Coldplay) a věřit, že to vše nebylo marné. A že tahle jízda, 
byla ta největší. 
 
Jerry  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název:  šála fleec 
Stav: nová 
Cena: 100,- Kč 
 

Název:  čutora + obal 
Stav:  lehce použitá, 
nezničená 
Cena:  280,- Kč 
 

Název:  sumka na 2 zásobníky M4 
Stav:  použitá 
Cena:  200,- Kč 
 

Název:  2 sumky 
Stav:  použité 
Cena:  za obě 80,- Kč 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název:  triko 3XL digital desert3 
Stav:  nové 
Cena:  120,- Kč 
 

Název:  kulich 
Stav:  nový (asi 2x nošený) 
Cena:  120,- Kč 
 

Název:  čepice 
Stav:  lehce použitá 
Cena:  100,- Kč 
 

Název:  2x triko 2XL – desert3 
Stav:  lehce použité 
Cena:  2x100,- Kč 
 

Název:  2x košile 
Stav:  lehce použité 
Cena:  2x200,- Kč 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název:  ACU desert 2XL 
Stav:  použitá 
Cena:  300,- Kč 
 

Název:  ACU desert 2XL 
Stav:  použité 
Cena:  300,- Kč 
 

Název:  taktická vesta 
Stav:  použitá ale zachovalá 
Cena:  600,- Kč 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
Blúza tiger BDU – použitá ale zachovalá = 400,- 
Kalhoty tiger BDU – použité ale zachovalé = 400,- 
Triko tiger – nové = 120,- 
Triko tiger – použité = 100,- 
čepice tiger – nová = 100,- 
 
 
 
Důvodem prodeje je výměna vzoru uniformy. 
Michal Petržela 
reditel@liferescue.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název:  mikina fleec 
Stav:  použitá, ale zachovalá 
Cena:  650,- Kč 
 

Název:  klobouček 
Stav:  použitá, ale zachovalá 
Cena:  150,- Kč 
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