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Červnová výročí

Červnový vtip
Učitelka je s dětmi na
exkurzi v jeskyni. Ukáže
rukou ke stropu sluje a
ptá se: "Tak děti, kdopak
to ví? Copak to tam
nahoře visí za ptáčka?"
Pepíček na to bleskurychle
odpoví: "Prosím, za
ptáčka tam visí netopýr!"
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Legendy WWII.

7

ČČK Vás opět zve na své akce!
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Co se ne vešlo do minulého čísla
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Víte, kdo Vám kryje záda?

16

Drahá této Cassie!

Vážení a milí čtenáři!
„Okurková sezóna“ je pomalu, ale jistě
tady a tak je ještě obtížnější než
obvykle, dostat od Vás příspěvky pro
náš časopis.
Je proto smutným faktem, že
následující čísla budou (až do konce
prázdnin) co do obsahu poněkud
skromnější.
Staré rubriky pokračují, soutěž stále
běží, jen vizitka týmu v tomto čísle
chybí, protože nebyla do uzávěrky
dodána.
Novinkou je poradna tety Cassie, která
zná odpovědi na Vaše dotazy.
I nadále platí: Pište o všem co Vás
zajímá i když se to třeba zrovna netýká
airsoftu!
Díky za Vaši přízeň.
Vaše redakce.

ČERVEN

Červnové foto

4.6. měl v našich kinech premiéru film
Zelená Zóna. Redakce doporučuje!

ČERVNOVÁ VÝROČÍ:
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1.
1817 – Český konstruktér a vynálezce Josef Božek poprvé předvedl široké veřejnosti parní loď na
Vltavě v Praze.
1954 – Čech Emil Zátopek jako první atlet historie zaběhl v Bruselu 10 kilometrů pod 29 minut.
1908 – Signál SOS byl zaveden jako celosvětový standard volání o pomoc.

2.
1297 – Václav II. byl korunován českým králem.
1541 – Vypukl požár, který zničil dvě třetiny Malé Strany a severní část Pražského hradu.
1896 – Guglielmo Marconi získal patent pro svůj nejnovější vynález – rádio.

3.
1989 – Čínská vláda rozhodla o vyslání armády pro potlačení protestů na Pekingském náměstí
Nebeského klidu.

4.
1942 – V nemocnici na Bulovce zemřel na následky atentátu z 27. května zastupující říšský protektor
v Čechách a na Moravě Reinhard Heydrich.
1989 – V Pekingu byly brutální vojenskou akcí potlačeny studentské protesty na náměstí Nebeského
klidu.

5.
1967 – Leteckým úderem proti cílům v Egyptě se začala Šestidenní válka.

6.
1944 – Začalo vylodění v Normandii, při kterém spojenecké síly prolomily Hitlerův Atlantický val a
znovu otevřely v severní Francii západní frontu. Na
průběhu bitvy se projevilo několik faktorů — výhoda
naprostého překvapení na straně Spojenců, jejich
zdrcující převaha ve všech druzích zbraní a výborná
příprava (vyvinuli velké množství zbrusu nových
vyloďovacích technik) a v neposlední řadě i vážné
nedostatky Atlantického valu, nízká kvalita jednotek,
které
ho
měly
bránit,
a
absolutní
nepřítomnost Luftwaffe nad vyloďovacími plážemi a La
Manche v první fázi vyloďovací operace.

8.
1600 –
V
Praze
se
konala
první
anatomická pitva lidského těla. Provedl ji lékař Jan
Jesenský (Jessenius).
Pitva
trvala
až
do 12.
července 1600.

9.
1934 – Na filmovém plátně se poprvé objevila postavička Kačera Donalda.

10.
1348 – Byl položen základní kámen hradu Karlštejn.
1942 – Němečtí nacisté vyhladili vesnici Lidice u Kladna.

11.
1881 – Bylo poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetanovy Libuše.

14.
1982 – Válka o Falklandy: britské jednotky dobyly Port Stanley. Toto vítězství, po němž
bezpodmínečně kapitulovaly argentinské jednotky, přineslo ukončení konfliktu.

15.
1752 – Benjamin Franklin dokázal, že blesk je výboj elektřiny.

17.
1885 – Socha svobody připlouvá do New Yorku.

18.
1942 – Zradou Karla Čurdy odhalen úkryt parašutistů, kteří spáchali atentát na Heydricha, všech sedm
parašutistů zahynulo.

19.
1910 – Jan Kašpar v Pardubicích absolvoval první veřejný let v letadle vlastní konstrukce.

1945 – Byl vydán dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců a kolaborantů.

20.
1877 – Alexander Graham Bell instaluje první komerční telefonní síť (Hamilton v kanadském Ontariu).
1963 – Mezi Spojenými státy a SSSR byla zavedena tzv. „horká linka“.
2003 – Oznámeno založení nadace Wikimedia Foundation.

21.
1621 – Poprava 27 účastníků českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze.

22.
1633 – italský vědec Galileo Galilei odvolal před inkvizičním soudem Koperníkovo učení, že Země se
točí kolem Slunce.

23.
1972 – Prezident Nixon zachycen na pásku, jak rozmlouvá o bránění ve vyšetřování vloupání do
hotelového komplexu Watergate.
1989 – V USA mělo premiéru filmové zpracování Batmana.

24.
1942 – Nacisty vyhlazena osada Ležáky.

27.
1950 – Proběhla poprava čtyř odsouzených z vykonstruovaného politického procesu s Dr. Miladou
Horákovou a spol. - popravena byla Milada Horáková, Záviš Kalandra, Jan Bouchal aOldřich Pecl.

28.
1914 – V Sarajevu byl spáchán atentát na následníka trůnu rakousko-uherské monarchie Františka
Ferdinanda. Událost se stala záminkou k rozpoutání první světové války.
1919 – V Paříži byla podepsána Versailleská smlouva, jež formálně ukončila první světovou válku.

30.
1905 – Albert Einstein představil v článku „On the Electrodynamics of Moving Bodies“ teorii relativity.
1908 – Obrovská exploze zničila více než 40 000 stromů v oblasti Tunguzka v centrální Sibiři a
zdevastovala území v okruhu sedmdesáti kilometrů od epicentra výbuchu na řece Podkamenaja
Tunguska.
1934 – V Německu začala Noc dlouhých nožů, během které byl na příkaz Adolfa Hitlera zlikvidován
velitelský sbor SA.
2004 – V Iráku začala předběžná slyšení v rámci procesu s bývalým prezidentem Saddámem
Husajnem.

To nejzajímavější na síti, podle naší redakce.

www.cheytac.com/

Pro milovníky odtřelovačkých pušek a technik.

www.zamerovac.cz

Nový severočeský airsoft shop www.zamerovac.cz
nabízí širokou škálu produktů.

http://mve.energetika.cz/krizove-situace/polni-telefon-TP25.htm Používáte polní telefony
a sháníte technické informace?
http://zoxna.com/

Přáli jste si někdy airsoftový minomet?

www.simpsonovi-online-shlednuti.cz/

Sjíždějte si oblíbenou žlutou rodinku! Aj caramba!

SOUTĚŽ !
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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 III. Kolo:
1) Jaká je adresa firmy Bohemia Air Soft?
2) Jak se říká slevě na zbraně, kdy se záruka vztahuje jen na dekorační využití?
3) Kolikátý ročník akce Útok na FOY bude AKD pořádat letos na podzim?
Své odpovědi posílejte do 31.6. 2010 na adresu info@airsoftdejvice.cz .

Hrajeme o

SMG5 A5 od firmy ICS.

Více na www.airsoft.cz/shop

Puška Lee-Enfield

Puška Lee-Enfield
Pušky Lee-Enfield tvořily od svého
přijetí do výzbroje na přelomu 19. a 20.
století až
do
konce druhé
světové
války hlavní pěchotní
přelomu 19. a 20. století až do konce druhé
světové
války hlavní
pěchotní
výzbroj
britských ozbrojených sil i armád ostatních
zemí Commonwealthu. Používala se i po
druhé světové válce.
V
roce 1889 byla
přijata
do
výzbroje britské armády opakovací
puška Lee-Metford
Mk.I ráže .303 (7,69
mm).
Měla
odnímatelný
zásobník
nábojů systému Lee o kapacitě 8 nábojů.
Puška Lee-Metford
Mk.IIzavedená
do
výzbroje roku 1892 měla zásobník na deset
nábojů.
V prosinci 1902 byl přijat nový zkrácený vzor,
jednotný pro celou armádu - puška LeeEnfield SMLE No. 1 Mk. I (SMLE = Short
Magazine Lee-Enfield). Tato puška měla
zařízení pro nabíjení zásobníku páskem,
sektorové hledí s bočně posunovatelným
zářezem určeným pro střelbu na vzdálenosti
do 2000 yardů (1825 m). Kromě toho, stejně
jako u předcházejících vzorů měla puška
postranní sklopné dioptrické hledí pro střelbu
na vzdálenosti od 1700 do 2800 yardů (15602550 m). Kapacita odnímatelného zásobníku
byla 10 nábojů .303 British.
Pušky Lee-Enfield byly používány rovněž s
optickým zaměřovačem
jako odstřelovačské zbraně. Během druhé
světové války se používala standardní
varianta s puškovým dalekohledem No. 4 Mk.
1(T).
Po zavedení standardizovaného náboje 7,62
x 51 mm NATO v padesátých letech 20.
století byla zařazena do výzbroje upravená
modifikace L42 A1používající tuto munici.
Tato zbraň měla novou hlaveň a zásobník na
deset nábojů.

Příště: Kulomet MG 34
Zpracoval: Carlos

Lee-Enfield No. 4 Mk. I*

Typ

Místo původu

opakovací puška

Velká Británie

Základní údaje

Konstruktér
Hmotnost

James Paris Lee
3,7 kg (No. 1 Mk. I)
3,9 kg (No. 1 Mk. III*)
4,0 kg (No. 4 Mk. I*)

Délka

1130 mm

Délka hlavně

635 mm

Typ náboje

Ráže

Maximální
dostřel

Zásobování

.303 British

.303 (7,71 mm)

2560 m (No. 1 Mk. I)
1830 m (No. 1 Mk. III*)

odnímatelný zásobník nebo nábojová schránka na

municí

10 nábojů

Hledí

stavitelné otevřené nebo dioptrické

Český Červený kříž Praha 1
5. místní skupina
zve na následující akce
úterý a středa 15. a 16. 6. - Bezpečné léto
Procvičte si s námi umělé dýchání, nepřímou masáž srdce nebo ošetřování krvácení.
Nechte si namaskovat nějakou krvavou ránu a na invalidním vozíčku a slepecké holi
si vyzkoušejte, jak se žije handicapovaným spoluobčanům! Navíc uvidíte mnoho
motorek a související věci, protože akci pořádá Motocyklová asociace České
republiky.
Kdy: úterý a středa 15. a 16. června od 9 do 18 hodin
Kde: pěší zóna u Anděla (ve stanu poblíž dočasně nefunkční tramvajové zastávky linek 12,
14, 20)
Konec akce: asi v 18 hodin

Šimon Hlinovský
5ms@cckpraha1.cz

Soutěž hlídek mladých zdravotníků 2010
Ve středu 5. května se v Petřínských
sadech
konala
tradiční
soutěž
pětičlenných
hlídek
mladých
zdravotníků, které se zúčastnily i dva
naše týmy. Marek Loudil (velitel),
Veronika
Veselá,
Mikuláš
Vorlík,
Benjamin Hejl a Honza Pochop se v
doprovodu našeho předsedy Šimona
Hlinovského se startovním číslem 3
umístili na druhém místě na Praze 1.
Konkuroval jim bohužel tým 3. místní
skupiny ze Slivence, který je bodově
předčil a tak na náš tým opět zbylo až
druhé místo. 3. místní skupina by ale
zřejmě nedosáhla vítězství bez Martina
Pehra, který se ke sliveneckému týmu
na poslední chvíli připojil a druhý náš
tým pod vedením Elišky Havelkové se
tak musel obejít v oslabení ve čtyřech.
Eliška Havelková, Eliška Čermáková,
Kristina Jarošová a Bětka Rucklová v
doprovodu našeho pokladníka Tomáše

Frýdy se startovním číslem 2 tak nakonec obsadily až čtvrté místo.
Trasa soutěže byla odlišná od těch předcházejících, takže jsme se za prvním
stanovištěm na chvíli ztratili. Třetí stanoviště, na kterém Markův tým začínal, bylo
pro oba naše týmy hororem. Stejně jako při dalším klasickém zásahu zde figuranti
mluvili rusky, což byl pro mladé zdravotníky komunikační problém. Tento další
zásah na petřínské pláni se ale povedl až na volání záchranky, kdy Marek jako
mimopražský člen nedokázal přesně popsat místo činu.
Tradičně nejsilnější naší disciplínou byly pro nás minuty pravdy (resuscitace a
stabilizovaná poloha), které si naši opravdu užili. V obvazech a transportu na
improvizovaných nosítkách se nám taky docela vedlo.
Zbývá jen jako každý rok doufat, že příště už konečně vyhrajeme. Ti nejlepší
postupují do krajského kola soutěže, kam jsme se ve čtvrtek 27. května vydali z
Malostranského gymnázia hned v počtu osmi členů a přátel. Tím jsme zachránili
situaci, protože mnoho figurantů na poslední chvíli svou účast zrušilo. My jsme si
ale soutěž v roli zraněných užili I přes silný déšť, který přišel do Policejního muzea
v průběhu soutěže.

Memoriál Alice Masarykové 2010
V sobotu 8. května jsme již pojedenácté oslavili světový den Červeného kříže
Memoriálem Alice Masarykové na Lukách. Děti i dospělí se tady mohli po celé
odpoledne naučit resuscitaci, tlakový obvaz při maskovaném krvácení nebo si
vyzkoušet, jak se žije handicapovaným spoluobčanům za pomoci invalidního vozíku
a slepecké hole. Byla připravena i prezentace policie a stodůleckých dobrovolných
hasičů, kteří předvedli zásah svými dvěma novými vozidly. Protože se akce konala v
sousedství Domu dětí a mládeže, byly zde připraveny i soutěže pro děti a venku
mohl každý zkusit štěstí v naší křižácké tombole. Po ukázce našeho zásahu začala
hrát studentská kapela Wosa, kterou jsme si na akci pozvali a která sem přilákala
početný fanklub.
Ve středu 12. května byl již čtrnáctý květinový den a tak jsme za 20 KČ opět
prodávali žluté kytičky.

Bambiriáda 2010
Ve čtvrtek 20. května začala již dvanáctá pražská Bambiriáda, která se letos ze
Střeleckého ostrova přesunula do parku u Vítězného náměstí v Dejvicích. V našem
stánku s číslem 1 se během prvních dvou dnů předvedla naše 5. místní skupina ČČK
Praha 1, zatímco na oba víkendové dny nás vystřídala 5. místní skupina ČČK Praha
7.
U našeho stánku si děti mohly vyzkoušet resuscitaci a také se mohli dozvědět, jak
se žije handicapovaným spoluobčanům. Děti měli k dispozici dvě slepecké hole a
invalidní vozík. Mohly si také zkusit namalovat se zavázanýma očima obrázek.

Nejvíce ale tradičně lákalo maskování krvavých poranění. O to se staraly hlavně
Hanka, Eliška a další holky od nás, které odvedly skvělou práci. Zásoby se musely
dokonce doplňovat. Za všechno jsme rozdávali křižácké bonbony a také hromady
letáčků.
Ve čtvrtek jsme měli k obědu
tradiční ultramastné kuře. Protože
jsme nejdříve uviděli dlouhou frontu,
vzdali jsme to a vrátili jsme se
později. I když se nám naštěstí
vyhnul déšť, vítr foukal místy dost
silně, a tak jsme museli stále
upravovat nástěnku.
V pátek si zase náš vozík na chvíli
vypůjčila nadace Leontýnka, aby ho
předvedla přímo na pódiu. Tady se
jinak střídaly různé dětské sbory a
taneční soubory se svými vystoupeními.
Dočkali jsme se i televizního štábu bezpečné třináctky, kterému jsem i na této akci
poskytl interview a samozřejmě si i natočil náš stánek. S Airsoft klubem Dejvice jsme
se zase na místě dohodli, že nám bude zpestřovat podobné akce, jako je
Malostranský den her a zábavy.
Sobota a neděle již patřily Praze
7 a já jsem se přišel podívat jen na
chvíli, kdy jsem tady potkal taky
Petru Vlčkovou, Petru Plívovou a
Martu i Máju Šafránkovy. V neděli
jsem navíc musel pomáhat při
materiální sbírce na pomoc
oblastem zasaženým povodněmi a
odpoledne pak zabalit všechny
naše věci, které jsem na našem
vozíku odvezl zpět na Malou
Stranu s lítostí, že Bambiriáda
trvala jen čtyři dny. Byla to pařba.

Další fotky najdete zde:
http://www.facebook.com/#!/album.php?id=696004107&aid=210570
Šimon Hlinovský
5ms@cckpraha1.cz

Výzva
Využijte jedinečnou příležitost! Prezentujte svůj
klub nebo své akce, na stránkách našeho časopisu.
Zašlete text ve formátu doc nebo rtf, přiložte
fotografie a je to.
Těšíme se na Vaše přízpěvky!
Vaše redakce.

Warning
Enjoy the unique opportunity! Represent your club
or its events, the pages of our magazine.
Please send text format doc or rtf, attach photos, and
that's it.
We look forward to your articles!
Your editorial staff.

Severočeský airsoft shop www.zamerovac.cz nabízí širokou škálu produktů.
Od airsoft zbraní, kuliček, zásobníků, optik až po výstroj a veškeré servisní součástky.
Tento shop sice nemá nejlevnější zboží na trhu, ale za to kvalitní. Ano, za kvalitu se dneska platí.
Mužete si být jisti, že s vámi bude jednat poctivě a se vší úctou k vaší osobě.
Nachází se v Děčíně. Je možný osobní odběr objednaného zboží nebo objednávku poslat komkoliv po
ČR.
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Boj o rozhlas, aneb co se do 5. čísla nevešlo
Tóny harfy, motiv „Vyšehradu“, znělka, která vysílání rozhlasu provází téměř od jeho vzniku.
S vyjímkou několika dnů v roce 1937, svolával k přijímačům své posluchače pravidelně
v časech dobrých i zlých, ve dnech slavnostních i osudových. Proto se stal roznětkou
Pražského povstání a terčem nepříčetného teroru německých okupantů.
Už na jaře roku 1939 vznikaly na půdě rozhlasu ilegální skupiny odporu: Singerova,
Kleinerova, Kvapilova, Weissova a mnoho dalších. Většina z nich byla v průběhu okupace
uvězněna a popravena, ale našli se další, kteří zaujali místa zatčených a odbojová činnost
pokračovala. Až do konce války zůstalo utajeno napojení těchto skupin na velitelství Bartoš,
které zprostředkovala skupina techniků. Bylo udržováno spojení s blízkými továrnami,
meziměstskou ústřednou na Žižkově, policií, vládním vojskem a četnictvem. Skupina ing.
Kleinera udržovala spojení se zahraničím. Tragicky skončila skupina Vladimíra Cimrhakla,
která obsluhovala vysílačku a sklad zbraní v křivoklátských lesích. Byla prozrazena a téměř
všichni její členové popraveni.
Ani zatčení nezabránilo některým technikům v práci. Dokonce v koncentračním táboře
sestrojili a ukryli krátkovlnný přijímač, který jim zprostředkovával aktuální informace o
veškerém dění za dráty tábora.
Večer v pátek 4. května, když již bylo zřejmé, jak dalece se situace vyhrotila, stráže SS
vykázaly všechny české zaměstnance z budovy. Zůstat se podařilo jen jedinému, který zahájil
ranní vysílání 5. května legendární větou: „Je sechs hodin.“ Tato věta byla signálem, že
nastává konečný boj. Již několik dnů před tímto datem se dařilo soustavně a nenápadně
odstraňovat a přemisťovat německé informační tabule, takže, když čeští zaměstnanci povstali,
německé stráže ani nevěděli, kde jsou hlasatelny a další důležitá místa provozu.
Krátce před polednem dorazila do budovy posila asi 70 německých vojáků. Vzápětí do
budovy vnikla úderná četa policie a ovládla pracoviště a galerii. Po prvních výstřelech se ze
zabarikádované hlasatelny poprvé ozvalo:
„Voláme českou policii, české četnictvo a
vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu!“
Všechny telefonní linky z budovy byly
obsazeny a policejní oddíl ovládl strategické
body obrany. Mezitím dorazily k budově
rozhlasu skupiny civilistů, vojáků, policie,
hasičů a postupně se zapojili do bojů.
Německá posádka byla dobře vycvičena i
vyzbrojena, kdežto obráncům se nedostávalo
zbraní i munice.
Velitel posádky SS byl útokem zaskočen.
Jednotka sice ovládala vchody do budovy a hlavní schodiště, ale soustředila se na obranu od
suterénu do prvního patra. Horní patra hlídána nebyla. Pražští bojovníci vnikli do budovy
střechou a probouranými zdmi ze sousedních domů. Ač byl poměr sil výrazně v neprospěch
povstalců, byla posádka SS natolik dezorientovaná v neznámé budově, že se po několika
hodinách bojů vzdala.
Po celou dobu pokračovalo vysílání a do éteru neustále proudily aktuální informace o situaci
na bojištích. Poněvadž pozemně byl rozhlas nedobytný, zahájily německé jednotky jeho
ostřelování dělostřelectvem i bombardování z letadel. Budova rozhlasu a některé sousední
domy byly velmi poškozeny.Protože zaměstnanci rozhlasu byli enormně vystaveni nebezpečí,
přestěhovala se hlasatelna do podzemních krytů směrem k Fochově třídě. Němci se chystali

přerušit napájecí kabely, ale byli odražení skupinou českých tanků, ukořistěných na
Smíchově.
Po zásahu budovy leteckou pumou již nebylo
možno bezpečně pokračovat ve vysílání. Proto
vysílání operativně převzali technici vysílače
Strašnice a druhého dne zahájilo provoz
improvizované studio v Husově sboru na Král.
Vinohradech. Odtud byla ohlášena 7. května
večer kapitulace německých vojsk a 8. května
v poledne byli obyvatelé Prahy naposledy
varováni před ohlášeným německým náletem.
Ale 9. května v 19 hodin, přes pokračující boje
ve vinohradských ulicích, opět zaznělo vysílání
z provizorně zrekonstruovaných místností v budově Československého rozhlasu.Bylo to
osmé místo vysílání v pěti bojových dnech. Rozhlas vydržel a vysílat nepřestal.
Není sporu o to, že Československý rozhlas přispěl nemalou měrou k úspěchu povstání. Je
nedocenitelné, že prostřednictvím rozhlasu byla průběžně a okamžitě informována exilová
vláda o stavu bojů a potřebě pomoci. Samostatnou kapitolu pak tvoří hrdinství jednotlivců
z řad bezejmenných: řemeslníků, městských zaměstnanců, poštovních úředníků, telefonních a
rozhlasových techniků, tramvajáků, policistů, četníků, vojáků, ale i studentů a žen
v domácnosti. Bylo to povstání celonárodní a boj o rozhlas nebyl jen záležitostí celopražskou.
Hrdinství těchto občanů by nemělo být nikdy zapomenuto.
Zdroj: M.Disman – Československý rozhlas na vlně 415 m.
z publikace Pražská květnová revoluce 1945,vydané HLMP 5.5.1946.
Zpracoval: K.K.


Víte, kdo vám kryje záda
aneb

Znáte členy AKD?
Základní údaje:
Nick: Vajgl
Zbraň: AK - 47 tactical
Hodnost: Private
Vstup do AKD: 28.6.2009

1) Proč právě airsoft? Co tě na tom baví a jak jsi se k němu dostal?
Už od malička jakoby nosím u sebe zbraň a boj se zbraněmi mě baví, na airsoft jsem se
dostal přes kamaráda.
2) Jaká je tvá oblíbená hudební skupina?
Linkin park
3) Jaký je tvůj oblíbený film?
Transformers,Údolí stínů....
4) Jaká je tvá oblíbená kniha?
US marines
5) Jaká je tvá oblíbená PC hra?
Vietcong, call of duty,Sniper elite
6) Jaké je tvé povolání nebo čím se chceš stát?
Zatím nevím mám ještě čas.
7) Od kolika let se dá hrát podle Tebe airsoft, bez ohledu na zákon?
10 let
8) Je airsoft sport vhodný i pro holky?
Ano
9) Měl jsi finanční problém při získávání airsoft výstroje a výzbroje a co by jsi
v tomto směru doporučil ostatním?
Problém sem neměl.
10) Jaký druh akce máš nejraději?
Podobný jako FOY. (akce pořádaná AKD na podzim 2009-poznámka redakce)

11) Jaká je tvá oblíbená armáda a zbraň?
US a oblíbená zbraň je AUG.
12) Jak daleko a čím jsi schopen a ochoten cestovat za airsoftem?
Airsoft plánuju i ve své budoucnosti.
13) Existuje v airsoftu přátelství nebo je to pro tebe jen adrenalinový sport, kam se
chodíš pouze odreagovat?
Myslím, že ano. Existuje.
14) Co podle tebe na airsoft nepatří? Kdo by rozhodně neměl hrát airsoft?
Hrát airsoft, by neměl velmi agresivní člověk...
15) Jak často by se měl hrát airsoft?
Já bych chtěl mít trénink jednou týdně.
16) Jaký máš vztah k vlastnímu týmu?
Myslím, že sem si vybral dobře....
17) Jaký máš pocit, když číháš na protivníka?
Celkem dobrý.
18) Jaká je Tvá oblíbená strategie?
Skupinová.
19) Jaký je tvůj sen, jako airsofťáka?
Hlavně abych si to užíval.
Autor projektu: Sušenka

Ministr obrany poděkoval přerovským vrtulníkářům za misi v Afghánistánu
28.5.2010 • „Je dnes už standardem Ministerstva obrany a Armády České republiky,
že se dokážou zhostit jakéhokoliv úkolu. A potvrdili to i naši vrtulníkáři,“ prohlásil
na slavnostním nástupu příslušníků 1. kontingentu AČR ISAF HELI UNIT, kteří do
letošního května působili v afghánské provincii Paktika.
Mise je unikátní tím, že se jedná o
historicky

první

nasazení

českého

vrtulníkového letectva v operaci ISAF
na území Afghánistánu. „Úkol splnili
výborně. Bylo to vidět přímo na místě,
i

kdykoliv,

když

jsme

mluvili

se

spojenci,“ řekl ministr obrany Martin
Barták.
Podle něj je právě vrtulníková přeprava
v

Afghánistánu

jednou

z

nejvíce

požadovaných činností. „Ukázali jsme,
že i při takto složité specializaci jsme
schopni těmto požadavkům vyhovět, a
vysílat to, co je potřeba, a ne to, co by se nám zrovna hodilo.“
1. kontingent, jehož jádro tvořili převážně příslušníci 23. základny vrtulníkového letectva z Přerova, a
který působil v afghánské provincii Paktika od prosince loňského do května letošního roku, měl za úkol
v prvé řadě přepravu osob a nákladů ve prospěch koaličních jednotek v prostoru Regionálního
velitelství východ (Regional Command East) za všech povětrnostních podmínek ve dne i v noci,
přepravu zraněných či vizuální průzkum. „Od poloviny ledna do konce dubna jednotka nalétala asi 430
letových hodin a přepravila zhruba 95 tun materiálu a 1500 osob,“ uvedl velitel 1. kontingentu
plukovník Petr Schwarz.
Vojáci na základně Šarana disponují třemi kusy modernizovaných vrtulníků Mi-171Š. Podle plukovníka
Petra Schwarze se stroje osvědčily: „Tento typ vrtulníku do Afghánistánu vlastně patří. Vychází totiž ze
zkušeností Sovětů z afghánského konfliktu v 80. letech.“
V současné době už v provincii Paktika operuje 2. kontingent AČR ISAF - HELI UNIT pod velením
podplukovníka Milana Koutného. „Zvláštní ocenění zaslouží příslušníci prvního kontingentu i za to, že
na základně vytvořili takové podmínky, aby na jejich práci mohly navazovat i další kontingenty. Já jim
za to děkuji,“ uvedl Martin Barták.
Součástí slavnostního nástupu, kterému na náměstí T. G. Masaryka v Přerově přihlížely desítky lidí, bylo
také udělení resortních vyznamenání. Záslužný kříž ministra obrany ČR II. stupně převzal velitel 1.
kontingentu plukovník Petr Schwarz, další dva důstojníci obdrželi Čestný odznak AČR „Za zásluhy“ III.
stupně. Sto sedmnácti příslušníkům první vrtulníkové jednotky pak předali ministr obrany Martin
Barták, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek, velitel společných sil
generálmajor Hynek Blaško a velitel vzdušných sil brigádní generál Jiří Verner medaili „Za službu v
zahraničí.“

Zdroj: ministerstvo obrany ČR

Drahá teto Cassie!
Nevím si rady. Stále častěji se na airsoftových akcích setkávám s lidmi, kteří odmítají
přiznávat zásahy a i když je někdo zasáhne opakovaně, tváří se jakoby nic. Co mám dělat?
Tvůj synovec Jerry.

Milý Jerry!
Stále ještě moc nechápu co to ten tvůj ersoft vlastně je. Říkal jsi něco o kuličkách a zbraních.
Tomu já příliš nerozumím. Když tě však slyším mluvit o těch vašich kuličkách, vždy si
vzpomenu na tvého strýce Alberta, který svým synům často kladl na srdce aby si se svými
kuličkami nehráli, neboť to všemohoucí nerad vidí a navíc jak vždy říkal: „Proto se chlap
přece žení!“.
Co se zbraní týče, buď prosím opatrný. Pamatuj na bratrance Amose, který na výročním lovu
vačic postřelil tak nešikovně soudce na penzi Craina do hýždě, až z toho má následky a když
jde tak hrozně komicky kulhá a všichni se mu smějí a děti na něj pokřikují: „Kulhavej Bert,
nakop tě čert!“. Nese to o to hůř, že paní Crainová se za něj kvůli tomu stydí a často mu jeho
loveckou vášeň vyčítá se slovy: „Vidíš ty debile starej, stálo ti to za to?“.
Opatruj se a nastavuj vždy druhou tvář.
Bůh ti žehnej tvá teta Cassie.

Trápí Vás něco? Nevíte si s něčím rady? Zeptejte se tety Cassie!
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