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Červencový kameňák
Jaký je rozdíl mezi americkou 
a ruskou ponorkou?
.
.
Ruská se musí občas vynořit, 
aby se veslaři mohli
nadechnout.
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 1.
1930 – Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let – letadlem Ford 5AT na 
lince Praha – Záhřeb.
 2.
1620 – Thomas Savery patentoval první parní stroj. 
1919 – První úspěšný přelet Atlantiku - uvzducholodí R 34. 
1947 – Údajně bylo objeveno UFO ve městě Roswell v Novém Mexiku v USA, nebylo však nikdy 
potvrzeno.
1964 – Lyndon Johnson podepsal zákon o občanských právech, kterým byla zakázána rasová 
segregace na veřejných místech.
2002 – Americký milionář Steve Fossett jako první člověk na světě dokončil sólový oblet 
zeměkoule balónem bez zastávky. Odstartoval 19. června 2002.
 3.
1977 – Magnetická rezonance byla poprvé použita pro humánní vyšetření. 
1985 – Legendární komedie Návrat do budoucnosti byla právě uvedena do všech kin ve Spojených 
státech.
1988 – Loď amerického námořnictva USS Vincennes sestřelila nad Perským zálivem civilní Airbus 
A300 společnosti Iran Air, na jehož palubě zahynulo všech 290 lidí.
 4.
1776 – Americký kongres schválil Prohlášení nezávislosti, čímž vznikly Spojené státy americké. Tento 
den je slaven jako státní svátek USA. 
1802 – Založena americká vojenská akademie ve West Pointu.
 5.
1742 – Karel III. vydal osvobozovací patent, který sliboval osvobození od nevolnictví každému, kdo se 
zúčastní selského povstání proti rakouskému vojsku.
1999 – Česká průzkumná rota vstoupila do Kosova čímž zahájila svou účast na misi KFOR.
1687 – Isaac Newton vydal své Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.
 6.
1415 – Podle rozhodnutí Kostnického koncilu byl Jan Hus jakožto kacíř upálen na břehu Rýna.
Kostnický  koncil (1414–1418)  svolal papež Jan  XXIII. na  nátlak 
římského krále Zikmunda. Jednalo se o ekumenický koncil, který si kladl 
za  cíl  ukončit papežské schizma, které trvalo již  od roku 1378, vyřešit 
věroučné problémy s učením o svátostech a církvi a reformovat některé 
pořádky v církvi.

1885 – Louis Pasteur úspěšně otestoval svou vakcínu proti vzteklině.
1908 – Robert Peary vyplul na svou výpravu, na které později 
dosáhl severního pólu.
1957 – John Lennon se poprvé setkal s Paulem McCartney.
 7.
2005 – Při sérii čtyř teroristických bombových útoků v londýnském 
dopravním systému zemřelo 52 lidí.
 8.
1497 – Vasco da Gama vyplul na první přímou evropskou výpravu 
do Indie.
 9.
1357 – Karel IV. údajně položil základní kámen Karlova mostu v Praze.
1793 – V Kanadě přijat zákon zakazující dovoz otroků.
1943 – 2. světová válka: Spojenci se vylodili na Sicílii.
1944 – 2. světová válka: Britské a kanadské síly dobyly Caen.
10.
1925 - V americkém státě Tennessee byl zahájen soud s Johnem T. Scopesem, který porušil tehdy 
platný státní zákon zakazující výuku Evoluční teorie.
1940 − Druhá světová válka: začíná letecká bitva o Británii – Luftwaffe začala útočit na britské konvoje 
v průlivu La Manche.
1985 – Agenti francouzské tajné služby potopili loď Rainbow Warrior ekologické 
organizace Greenpeace.



11.
1979 – Skylab, první americká orbitální kosmická stanice, dopadla na Zemi. (Byla vypuštěna 14. 
května 1973). 
1987 – Počet lidí na Zemi překročil hranici 5 miliard. Za pěti miliardtého obyvatele planety byl 
prohlášen Matej Gašpar, narozený v Záhřebu.
12.
1940 – Byl v Londýně vytvořen tzv. Inspektorát československého letectva; současně vznikla 
v Duxfordu 310. stíhací peruť (anglicky: № 310 Fighter Squadron).

13.
1925 – při výzkumu paleolitického stanoviště v Dolních Věstonicích nalezena plastika ženy, 
tzv. Věstonická Venuše. 
1943 – Nacisté vypálili obec Český Malín a při tom vyvraždili 400 obyvatel. 
1908 – Na Londýnských olympijských hrách poprvé v moderních dějinách závodily i ženy. 
1930 – V Uruguaji bylo zahájeno první Mistrovství světa ve fotbale. 
1973 – Aféra Watergate: Při slyšení před senátní komisí prozradil Alexandr Butterfield existenci 
magnetofonových nahrávek prezidenta Nixona. 
1977 – 25hodinový výpadek elektřiny v New York City (USA) vyústil v nepokoje a rabování.
14.
1789 – Obyvatelé Paříže dobyli věznici Bastila, čímž začala Velká francouzská revoluce.
15.
1099 – První křížová výprava: Křesťanští vojáci dobyli po dlouhém obležení baziliku Svatého 
hrobu v Jeruzalémě.
16.
1945 – V rámci projektu Manhattan byl proveden úspěšný test jaderné pumy v Novém Mexiku.
17.
1945 – Byla zahájena Postupimská konference s cílem dohodnout se na poválečném 
uspořádání Evropy a budoucnosti poraženého Německa. Zástupci USA, Sovětského svazu a 
Spojeného království jednali v německé Postupimi do 2. srpna.
20.
1944 – Adolf Hitler přežil pokus o atentát vedený Clausem von Stauffenberg.
1969 – Program Apollo: Na Měsíc dosedl přistávací modul Apolla 11, Neil Armstrong a Buzz Aldrin se 
stali prvními lidmi, kteří se procházeli na jiném vesmírném tělese.
21.
1940 – Eduard Beneš v Londýně vydává první dekret z pozdějších tzv. Benešových dekretů.
1298 – bitva u Falkirku, anglický král Eduard I. porazil Skoty vedené Williamem Wallacem.
1865 – Na náměstí města Springfield (Missouri, USA) zastřelil Divoký Bill Hickok Davea Tutta v 
prvním skutečném souboji divokého Západu.
1873 – V Iowě spáchal Jesse James se svou bandou první úspěšnou vlakovou loupež na divokém 
Západě (ukradeno $3000).
1969 – Armstrong uskutečnil svůj první sestup na povrch Měsíce.
22.
1942 – Holocaust: Začala deportace Židů z varšavského ghetta.
23.
1829 – William Burt si v USA patentoval psací stroj.
1903 – Byl prodán první model automobilu Ford, Model A.
1926 – Filmová společnost Fox Film koupila patent na systém Movietone pro záznam zvuku na film.
1983 – „Gimli Glider“: Boeingu 767 společnosti Air Canada došlo při letu ve výšce 41 000 stop (cca 
12 500 metrů) palivo, načež posádka provedla úspěšné nouzové přistání jako s kluzákem.
25.
1648 – Během třicetileté války švédské vojsko na rozkaz švédské královny Kristýny I. vtrhlo do 
Prahy a vyrabovalo české umělecké sbírky Rudolfa II., z nichž si odneslo vzácné umělecké předměty 
(včetně např. Ďáblovy bible). 
1998 – Těžká americká letadlová loď USS Harry S. Truman třídy Nimitz právě vstoupila do aktivní 
služby. 
1999 – Americký profesionální cyklista Lance Armstrong poprvé vyhrál etapový závod Tour de France.
28.
1976 – Stala se největší letecká havárie ČSA na území ČSSR, kdy letadlo Il-18 (imatrikulační 
znaky OK-NAB) na lince Praha–Bratislava. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky, pouze 
3 cestující nehodu přežili.



29.
1958 – Byla založena NASA.
30.
1971 – František Venclovský jako první Čech přeplaval kanál La Manche za 15 h 26 min.

                                                                          To nejzajímavější na síti, podle naší redakce.

http://www.futurama-online-cesky.cz/                     Kultovní seriál Matta Groeninga.

http://www.csfd.cz/   Česko-slovenská filmová databáze. Vše co chcete vědět o filmu!

http://www.rikosport.cz/index.html                                 Inspirace na letní dovolenou.

http://www.hrej.cz/                                                             Herní server časopisu Level.

http://www.freeonlinegames.com/                     Spousta on-linovek na jedné hromadě.

http://www.freeonlinegames.com/
http://www.hrej.cz/
http://www.rikosport.cz/index.html
http://www.csfd.cz/
http://www.futurama-online-cesky.cz/
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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 IV. Kolo:
1) Jak dlouhý byl prodejní pult ve stánku firmy Bohemia Air soft na letošních

 Bahnech? (tolerance +/- 1m).
2) Jaký je plný oficiální název firmy ICS?
3) Jakou jednotkou se nechává AKD inspirovat od roku 2009?

Své odpovědi posílejte do 31.7. 2010 na adresu info@airsoftdejvice.cz .

      
  Hrajeme o  SMG5 A5 od firmy ICS.

Více na www.airsoft.cz/shop

                                                              

http://www.airsoft.cz/shop
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:info@airsoftdejvice.cz


Kulomet MG 34

MG  34 byl německý kulomet hojně  používaný 
za druhé  světové 
války německým Wehrmachtem.  Používal  se 

hlavně v první polovině války, později byl nahrazen 
vylepšeným typem MG 42.

Historie

Lehký  kulomet  MG 34  byl  zaveden do výzbroje  německé 

armády v 
roce 1 9 34. 

Hromadná 
výroba se rozběhla  ve 
zbrojovce Mauser  dva  roky  poté.  V 
době druhé světové války tento kulomet 
vyrábělo  několik  německých  továren, 
rakouská  firma Steyr a  takéZbrojovka 
Brno. Výroba probíhala až do roku 1945. 
Jeho  konstrukce  využívala  patentů 
Louise  Stangeho.  Zásobování  municí 
probíhalo  nábojovým  pásem  nebo  z 
bubnového zásobníku.

Obsluha

Těžký kulomet - Podle předpisu z 
roku 1938 byla obsluha zbraně v těžkém 
provedení tvořena šesti muži v sestavě:

 velitel kulometu 
 první vojín - miřič 
 druhý vojín - lafeta kulometu
 třetí vojín (2 schránky po 250 
nábojích)
 čtvrtý vojín (2 schránky po 250 
nábojích)
 pátý vojín (schránka s 250 
náboji, nosič se dvěma bubnovými 
schránkami po 50 nábojích)

Lehký kulomet - Podle předpisu z 
roku 1938 byla obsluha zbraně v lehkém 
provedení tvořena čtyřmi muži v sestavě:

 první vojín - miřič 
 druhý vojín (2 schránky po 250 
nábojích)
 třetí vojín (2 schránky po 250 nábojích)
 čtvrtý vojín (nosič se dvěma bubnovými schránkami po 50 nábojích

Kulomet MG 34

Typ lehký kulomet

Místo původu  Německo

Historie služby

Používána 1934 - 1945

Základní údaje

Hmotnost 12,1 kg

Délka 1220 mm

Délka hlavně 627 mm

Typ náboje 7,92x57 mm Mauser

Ráže 7,92 mm

Zásobování 

municí

bubnový zásobník na 50 nábojů nebo nábojový pás ve 

schránce po 250 nábojích



Se změnou taktiky byly v průběhu války počty mužů obsluhy postupně redukovány. 
Obvykle sestavu doplňovalo ještě několik nosičů munice.
Příště: BAR 1918 
Zpracoval: Carlos        

Český Červený kříž Praha 1
5. místní skupina

zve na následující akce

sobota 6. listopadu – Malostranský den her a zábavy
Procvičte si s námi umělé dýchání, nepřímou masáž srdce nebo ošetřování krvácení. 
Nechte si namaskovat nějakou krvavou ránu, zahrajte si naše oblíbené deskové hry 
a vyzkoušejte si střelbu z airsoftové zbraně. Na akci se totiž bude tentokrát podílet 
také Airsoft Klub Dejvice. Tyto atrakce budou v přízemí k dispozici do 16 hodin, pak 
začne ve 4. patře koncert studentských kapel Frozen Time, Wosa a Jerhotti, během 
kterého proběhne vernisáž malířákových děl.
Kdy: sobota 6. listopadu od 10 do 20 hodin
Kde: Malostranské gymnázium, Josefská 7, Praha 1 (do 16 hodin vstup přes dvůr z Letenské 
ulice)
Konec akce: asi ve 20 hodin

Šimon Hlinovský
5ms@cckpraha1.cz

Bezpečné léto 2010
    V úterý a ve středu 15. a 16.  června  jsme 
prezentovali  ČČK na tradiční akci Bezpečné léto, kterou 
na rušné pražské pěší zóně u Anděla  tradičně  pořádala 
Motocyklová  asociace  České republiky. Děti i dospělí si 
u  nás  mohli  vyzkoušet resuscitaci  a  děti  si  jako 
vždy  oblíbily  maskování krvavých  poranění.
    Kromě  naší  expozice  si kolemjdoucí mohli na akci 
prohlédnout  řadu  nejen policejních  motorek, 
vyzkoušet  si  helmu  s jablečnou  vůní,  dozvědět 
se něco o pojištění a leasingu nebo  si  dát  zdarma 
nealkoholické  pivo.  Ti šťastnější  pak  získali 
poukázku  na  jídlo.
    Přítomna  byla  třeba  i Drážní  inspekce,  takže  se 
program neomezil  jen  na  motorky.  Chůze po  kolejích  zabíjí  a  i  to  je  součástí 
dopravní bezpečnosti. Stejně jako loni to byla skvělá akce a už teď se těšíme na 
další ročník. 

mailto:5ms@cckpraha1.cz


LOST 2010
    V sobotu 19. června se naše čtyřčlenné družstvo zúčastnilo pražské MHD bojovky 
zvané LOST 2010. Během dne jsme prošli 7 soutěžních stanovišť rozmístěných po 
Praze,  na  kterých  jsme  plnili  různé  úkoly.
    Soutěž začala na Pobřežní cestě u Vltavy, kde jsme si museli poradit se vzpourou 
robotů a u zdejší velké vrby 
jsme  si  oblíbili  labuť, 
kterou  děti  nazvaly  "Bílý 
Horor".  Pak  jsme  chvíli 
bloudili  na  Vyšehradských 
hradbách,  než  jsme  našli 
stanoviště, na kterém jsme 
museli  složit  správně 
klávesy  počítače.
    Na Smíchově jsme pak 
museli  odkutálet  míček  v 
bludišti do správné jamky a 
na  Klamovce  jsme  museli 
recitovat  jednotlivé 
jazykolamy,  jako  například 
"Od  poklopu  ku  poklopu 
kiklop  kouli  koulí",  což 
máme  shodou  náhod  i  v 
našem  křižáckém  zpěvníku.
    K dalším zajímavým stanovištím patřilo to u obory Hvězda, kde jsme museli 
poznat tři známé televizní reklamy, a stanoviště ve Stromovce, kde jsme zase hráli 
dámu s bonbony. Na Proseku pak musel Viktor z našeho týmu postavit pyramidu ze 
stavebnice  poslepu,  což  se  mu  na  druhý  pokus  povedlo.
    Bloudili jsme hlavně pod Vyšehradem a u Hvězdy a také jsme se hrozně loudali, 
a  tak  jsme  proti  dalším  třem  týmům  neměli  sebemenší  šanci.  I  tak  jsme  ale 
nakonec v pořádku dorazili do cíle ve Vysočanech a na poslední chvíli jsme pak 
dostihli  autobus, který odvezl  Aničku a Viktora domů do Klecan. Byla to skvělá 
akce. 

Šimon Hlinovský

5ms@cckpraha1.cz
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4 Brigáda rychlého Nasazení 

Katusice
První zmínka o airsoftu v Katusicích se váže k roku 2006, kdy si brácha pořídil Ak 47. Byl to 
krásný pocit držet repliku zbraně v ruce. Říkali jsme si, že střílet do zdi není ono a chtělo by 
to sehnat další lidi. Byla to spíš ironie a určitě jsme nepočítali s dalšími lidmi. Na druhé straně 
naší  vesničky se však našli  dva kluci  (Václav Valeš  a Jakub Halík),  kteří  si  pořídili  také 
airsoftové zbraně. V tuto dobu jsme se moc neznali, byli pro nás moc mladí. Jenže tento omyl 
se otočil na podzim, kdy se za námi zastavili tyto osoby. Byli jsme tedy čtyři a jak to bývá, 
čím více lidí se seskupuje, tím více lidí přichází.
 Dnes nás je v týmu jedenáct lidí, ale při vší smůle se nikdy nesejdem všichni najednou.  Je to 
asi  pět  měsíců  co  naše  jednotka  vznikla  oficiálně.   Já  (Zdeněk  Hübner)  jsem byl  zvolen 
velitelem jednotky a to platí dodnes. Snažím se zapojit techniky prováděné v reálném boji, ale 
apeluji na to, že jsme teprve na samém začátku. Nejdříve jsme se zaměřovali na CQB, což je 
pro moji osobu nejzajímavější pasáž v airsoftu. Nic méně jsme se zaměříli na způsob military, 
který má v sobě svou krásu, kterou zažijete jen když do toho dáte opravdu vše co můžete. 
Naše  první  seznámení  se  stylem  military  bylo  12.6.2010  Operace  Flood  ve  Strašnově 
pořádaná  našimi  skvělými  přáteli  z AKD,  kterým  vděčíme  opravdu  za  mnoho  zážitků  a 
zkušeností. Můžu tedy říci, že nebýt jich, tak nejsme tam kde jsme teď.
 Kdo je milovníkem tichého boje a né tak zvané kropička, asi určitě ocení to, že jsme se 
dohodli na tom, že náš tým bude postaven jen na odstřelovačích a budeme fungovat s píše 
jako pozorovatelé.  Samozřejmě budeme fungovat i jako 
aktivní průzkumná jednotka, myslím si, že by byla škoda 
propagovat jen jeden druh boje.
 Kde sehnat potřebné zkušenosti ????  Můžu být velice 
hrdý,  že  i  v Katusicích se  najde někdo,  kdo se  aktivně 
zajímá o armádu i ti , co v ní slouží. Jsme tedy rádi, že 
máme  oporu  v těch,  kdo  jsou  v přímém  styku  s naším 
problémem nevzdělání ve věci určené.
 Když  se  řekne  4.  Brigáda  rychlého  nasazení,  tak  si 
myslím, že by do tohoto slova měla zapadnout i boj muže 
proti muži. Na tomto tématu se také pracuje, a doufám že 
chuť  k tomu   bude  tak  vynikající,  jako  k samotnému 
airsoftu.
Milí čtenáři,
Doufám, že se vám tento skromný úryvek líbil a doufám, 
že se někdy uvidíme s pozdravem  4. Brigáda rychlého 
nasazení Katusice 

Zpracoval :  Zdeněk Hübner



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.



4. Brigáda Rychlého Nasazení Katusice
Operační zájmy a Tréningové prostory

 Každý máme asi svůj styl, který se snažíme předhodit 
jiným jako hotovou věc, nebo se ho snažíme  prosadit. 
Já osobně se snažím prosadit co jde, závisí většinou na 
prvním podání věci a na konec detaily. Bavíme se tu o 
operačním  zájmu,  respektive  operačním  systému 
jednotky či aliance. Toto téma se vztahuje zejména na 
military akce, kde nejde jen o plný zásobník, ale i o to, 
co se ve vaší hlavě chytlo za vědomosti.  Mám pocit, 
že  se  dostáváme  k lepší  stránce  airsoftu  a  konečně 
začínáme chápat, že to není  jen o letící kuličce.

 Operační systém. Má ho vůbec někdo vypracovaný , 
na tož propracovaný ? Asi málo kdo se o toto zajímal, 
nic méně je potřeba  začít takto uvažovat a zhotovit 
tento systém. Bojiště a výsledky vypadají úplně jinak. 
Nebudu Vám zde rozebírat můj systém, jelikož by to 
bylo  na  dlouho.  Co  musí  takový  operační  plán 
obsahovat ? Tak samozřejmě se musíme zařídit podle 
zadaného úkolu. Zhodnotíme úplně vše: počet cílů, cizí 
jednotky, terén a rozložení objektu ( jaké je prostředí , 
jaké  barvy  figurují  atd..),  je  jasné,  že  s našimi 
zkušenostmi vždy na něco zapomeneme. Můj názor je, 
že  tyto  věci  se  vytvářejí  kolektivně.  Má  to  svoje 
výhody. Každý vidí situaci jinak. Čím více nápadů , tím 
je  víc  materiálu  k provedení  čehokoliv,  stačí  se  jen 
domluvit. Více očí také vidí lépe.

 O čem jsem se to tu vlastně celou dobu zmiňoval ? 
Děkuji  za  připomenutí.  Operační  systém  je  také 
potřeba si vyzkoušet v praxi. Já osobně si myslím, že 
teorie  je  jen  pro  ty,  co  jsou  neschopní  v boji. 
Nejlepšími  učiteli  jsou  terén  a  zkušenost.  Proto  se 
podřiďte tomu, kdo si něco podobného zažil. My jsme 
měli moc velké štěstí, že jsme se dostali do Tanvaldu, 
kde se tyto operace trénovali. Nevím jak ostatní, ale já 
si to opravdu užil  a to mluvím i za moje kluky, kteří 
nešťastnou domluvou se svými rodiči  museli  opustit 
skvělí kolektiv a ztratili tak skoro tři dny zkušeností. Po 
době,  kterou  jsme  strávili  pohromadě  (4  BRN 
Katusice),museli  jsme si  na místě  určit  kdo co bude 
provádět  a  v  čem  se  bude  pohybovat,  jak  budeme 
střílet, a nejdůležitější  co může být, je domluva a to 
taková, že když se kempí, vždy musí být někdo, kdo 
má  o  celém  prostoru  přehled  a  dává  instrukce 
ostatním, což jako velitel a sniper schytám většinou Já. 
Věřte  mi,  opravdu  to  funguje,  sice  jsme  měli  dvě 
ztráty ze čtyř, ale byla tam chyba v domluvě, která mě 
samozřejmě stála zásah ze zadu. 
 Takže  když  to  řeknu  jednoduše,  trening   bez 
operačního systému a operační  systém bez treningu 
nemá  cenu  řešit  ani  jedno,  jestli  to  neskloubíte 
dohromady. Chtěl bych moc poděkovat všem členům 
AKD,  že  nás  přijali  s otevřenou náručí  a  starali  se  o 
nás.  Moc  se  těšíme  na  další  setkání  a  doufám,  že 
budeme zase pohromadě jako  v Tanvaldu.

                 Zpracoval :     Zdeněk Hübner



Víte, kdo vám kryje záda
aneb

Znáte členy AKD?
Základní údaje:
Nick:        Milan
Zbraň:      L85A1  aeg
Hodnost:  Private
Vstup do AKD: 26.9.2009

1) Proč právě airsoft? Co tě na tom baví a jak jsi se k němu dostal?
      Přes kámoše jako skoro každej.Už od malička jsem měl rád vše co se armády týče. Tak to 
      mě na tom asi baví.

2) Jaká je tvá oblíbená hudební skupina?
      Cockney rejects, The Adicts, Motorhead, Madness, Kill Baby Kill, Pilsner Oiquel, a  
     spousty dalších.

3) Jaký je tvůj oblíbený film?
      Seriály. Generation Kill, Battlestar Galactica, Bratrstvo neohrožených, The Pacifik, Ross 
       Kemp v Afghánistanu. Filmy:Master and Commander, Uloupená Hranice, a všechno od   
       Tarantyna.

4) Jaká je tvá oblíbená kniha?
      Serie Agenta JFK, a vše od Cormaca McArthyho.

5) Jaká je tvá oblíbená PC hra?
      Série Call of Duty, ARMA, Just Couse, Mount an Blade.

6) Jaké je tvé povolání nebo čím se chceš stát?
      Studuji na elektromechanika ale chtěl bych být puškařem.

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

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

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

      Měl ale už je to lepší. Makat.

10) Jaký druh akce máš nejraději?
      Pořádný jatka , nebo týmová souhra.



11) Jaká je tvá oblíbená armáda a zbraň?
      L85. vz.58, L1A1, M1Garand, Centimeter master, Beretta M107. 
      Armády:Česká, Britská, Norská.

12) Jak daleko a čím jsi schopen a ochoten cestovat za airsoftem?
      Hodně daleko.

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

      Určitě.Kdyby to tam nebylo tak si moc nezahrajem.

14) Co podle tebe na airsoft nepatří? Kdo by rozhodně neměl hrát airsoft?
      Alkohol, Drogy a lidi typu destroy all humans.

15) Jak často by se měl hrát airsoft?
      Jednou za týden ale není čas. 

16)  Jaký máš vztah k vlastnímu týmu?
      Kladný.

17)  Jaký máš pocit, když číháš na protivníka?
      Doufám že tam nemam pojistku. 

18)  Jaká je Tvá oblíbená strategie?
      To je jedno hlavně že si zahrajem.

19) Jaký je tvůj sen, jako airsofťáka?
Víc času víc peněz.

Autor projektu: Sušenka
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Soutěž "Airsoft Sniper Elite 2010",     Mladoboleslavsko 12.6.2010  

 Soutěž pro airsoftové snipery, 5 disciplín (různé střelecké pozice a vzdálenosti, 
střelba jednotlivě, omezený počet střel a čas, zamaskování se ve vymezeném 
prostoru, ...), 9 střelců, 5 ohodnocených míst.

Airsoft Sniper Elite 2010
disciplíny

Stage 1
- střelba na 10 ks „krabiček od sirek“, 10m, 10 

ran / 3min
- poloha ve stoje bez opory
- Za sestřelenou se považuje krabička, která 

opustila podložku. To znamená, že pouze 
položená krabička se nepovažuje za sestřelenou.

- Bodové hodnocení 10b na krabičku.
- Dosažitelné maximum je 100b, minimum 0b

Stage 2
- střelba na statický terč, 50 m, 5 ran / 2 min / 

terč (počítají se dva nejlepší zásahy)
a) poloha v leže 
b) poloha v kleče 
c) poloha ve stoje bez opory

Stage 3
- střelba na statický neterč (rukojmí)(3 ks), 25/30/35 m, 1 rána / terč, 5 min
- poloha v leže
- zásah rukojmého kamkoliv: -10b

Stage 4
- střelba na statický terč za pohyblivou překážkou, 30 m, 1 rána 
- poloha v kleče
- časový limit 40 s od rozhoupání překážky
- dvojnásobný zisk
- trefa do překážky: - 20b

Stage 5
- zamaskování se ve vymezeném prostoru, časový limit 15 min
- hodnocení komisí
- škála od 1 do 10 bodů
- průměr ze součtu bodů bez 1x nejvyššího a nejnižšího hodnocení.



Výsledky 1. ročníku Airsoft Sniper Elite:

1. místo Radek S. (Guerilla)                              159 b.
2. místo Zdeněk H. (4.BRN Katusice)              117 b.
3. místo Michal L. (6mm)                                  112 b.
4. místo Jakub K. (AKD)                                     83 b.  
5. místo Petr V. (Al-Azís)                                     74 b.

Ceny do soutěže věnovali:
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Kdesi  na  Balkáně  se  zformovala  teroristická  skupina  (Milice) 
ohrožující  civilní  obyvatelstvo,  vysoké  vládní  činitele  a  podle 
rozvědky  chystá  převrat  v  zemi.  Pod  vedením  bývalého 
zástupce ministra vnitra, majora Ersoftana Kuliče, se teroristická 
skupina  ukrývá  v  rozsáhlých  lesích  na  severu,  kde  by  podle 
průzkumů měla mít několik základen. 
Milice měla za úkol udržet v utajení své základny, chránit svého 
vůdce,  který  má  uskutečnit  kontrakt  s  Východním  Blokem  - 
obdržení  tajných  vládních  dokumentů  od  agenta  Hopsana 
Zajceva. 
NATO vyčlenilo speciální skupinu (Special Force), která měla za 
úkol v lesích vypátrat základny Milice, získat zpět tajné vládní 
dokumenty ukradené agentem Hopsanem Zajcevem a zajmout 
ho. Poté měla provést útok na základny Milice a zajmout nebo 
odstranit Ersoftana Kuliče.

Shrnutí akce:                                                                                             Ersoftan Kulič

SF se podařilo první den získat kufr s info o kontraktu a druhý den zajistit agenta Hopsana 
Zajceva s penězi za dodání dokumentů (perfektně připravená akce) a získat zpět tajné vládní 
dokumenty, včetně odstranění vůdce Milice Ersoftana Kuliče.

Milici se dařilo po oba dva dny napadat jak průzkumy SF, tak jejich základnu a řádně jim 
zatápět, uskutečnit kontrakt (předání tajných vládních dokumentů)  a v závěru druhého dne 
uhájit svou hl. základnu do časového limitu.

.

Hlavní základna Milice.



Hopsan Zajcev v rukou Special Force.

Jedno z pozorovacích stanovišť SF.



Ředitel pro operace velitelství ISAF u českých chemiků v Kábulu

• Ve čtvrtek 1. července měli příslušníci české protichemické jednotky v Kábulu 
napilno. Uskutečnila se plánovaná a především velmi očekávaná návštěva brigádního 
generála Luigiho Scollo.

Italský generál Scollo je ředitelem pro operace společného velitelství ISAF (ISAF Joint Command), kam 
spadá  i  česká  chemická  jednotka.  Hlavním  cílem  návštěvy  bylo  seznámit  hosta  s  možnostmi, 
schopnostmi a vybavením chemické jednotky a upřesnit si možnosti dalšího zasazení českých chemiků 
v operacích ISAF.

Generála  Scollo  přivítal  a  základní  informace  mu  předal  velitel  chemické  jednotky  v  Kábulu 
podplukovník Karel  Dvonč. Generál Scollo si postupně prohlédl všechna pracoviště jednotky - tedy 
laboratoře na zjišťování chemických a biologických látek v prostředí,  místo dekontaminace osob a 
techniky i pracoviště určené k provádění chemického a radiačního průzkumu, které rovněž zajišťuje 
odběry vzorků při práci v terénu. Zde mu jednotliví odborníci poskytli detailnější informace.

Návštěvu uzavřela neformální beseda, v níž Luigi Scollo znovu zdůraznil zájem velení ISAF o českou 
protichemickou jednotku. Na závěr generál českým vojákům poděkoval za práci, kterou v misi ISAF 
dělají. "Tak malá jednotka, a je schopná zvládnout tolik úkolů," vyjádřil své uspokojení s návštěvou 
chemické jednotky brigádní generál Scollo.

Foto: praporčík Michal M.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR 



Drahá této Cassie!
Minulý měsíc jsem se účastnil airsoftové Operace Flood. Byla to zcela unikátní akce. Měla 
jen malou skvrnu na kráse. Během nočního boje nějaký nedisciplinovaný jedinec odpálil  
světlici, čímž nás vystavil riziku lesního požáru.
Také druhý den jsem zaznamenal drobné rozepře, protože někteří hráči nepoužívali  
předepsané kukly. 
Zkrátka: pořád se něco děje!
Tvůj synovec Jerry.

   

Milý Jerry!
Už to tak bývá, že se vždy najde jeden či dva prostoduší jedinci, kteří hrají jen podle svých 
pravidel.  Vzpomínám  si  syna  paní  Clarkové  Jeffa,  který  nikdy  nerespektoval  dopravní 
předpisy. Vždy jezdil po našem městě jako blázen a když mu kola pískala v zatáčce u naší 
farmy, říkal šerif Tucker: „Jednou mu ty gumy prasknou!“.
Asi mu nakonec praskly, protože jsem později slyšela dva mladíky, kteří si Jeffa dobírali se 
slovy : „Stejně ses musel ženit, protože ti praskla guma!“.
Z toho plyne, že na každého jednou dojde.
Co se týká těch kukel Jerry,  pamatuješ na nebožtíka mého manžela? Ještě když chodil  se 
sousedy  zapalovat  kříže  na  farmu  Blueových,  také  míval  kuklu,  kterou  jsem  mu  ušila 
z prostěradla. To bývaly časy!
Opatruj se a vždy nastavuj druhou tvář.

Bůh Ti žehnej, Tvá teta Cassie.

Trápí Vás něco? Nevíte si s něčím rady? 
Zeptejte se tety Cassie!
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               Při pohledu ze zámku na otevřenou krajinu se mi tajil dech. Měsíc 
zářil,  byl v úplňku,  nádhera,  obloha bez mráčku,  kéž bych takovej  klid 
mněl  i  já  ve  svém  nitru.

Usedl jsem ke stolu. Vzal jsem do rukou starý keramický džbán jenž 
jsem dostal darem od ženy ve výcvikovém táboře pro otroky. Byl zdobenej 
různýma runama, jenž znal málo kdo. Nalil jsem čisté víno do poháru, jeho 
rudá barva byla snad rudější než krev v mých žilách. V poháru se udělal 
malej výr a byl plný. Usrkl jsem malý doušek tohoto vína a nechal jeho 
chuť rozplynout na svém jazyce. Položil pohár na starý dubový stůl jenž 
vlastnil můj předchůdce. Byl dokonale hladký jak už po léta se po něm 
pohybujou předměty. Je starý přibližně 150 let. Džbán jsem položil před 
sebe ke kraji stolu,v horním pravém rohu jsem měl svícen v podobě muže, 
který před sebou třímá meč hrotem nahoru, na který se nabodávala svíčka.

Pokračování příště 
Jakub Sedláček (Sir Wollf, KOZEL)
Případnou kritiku zasílejte na smert@seznam.cz



Stánek firmy Bohemia Airsoft na akci Bahna 2010.

AKD a hosté během letního soustředění v Tanvaldu.
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Tanaka M700 A.I.C.S. + ...
Tanaka M700 A.I.C.S. + 3,5-10x50 Long ranke M3 Mil-Dot kopie Leupold + tunel na optiku 9cm, 
zadní krytka butler creek + nožky kopie harris+ 2 zásobníky velké +plyn guarder 1x naplněn 
zásobník, + silikonové oleje + kuličky AIMtop 0.43g +/- 1500ks + přepravní vak na zbraň s kapsou
Upgrade zbraně:
- kovová hop komora Creation Aluminum Chamber For Tanaka M700
- G&G Steel Cocking Piece for Tanaka M700 
- G&G Striker Spring for Tanaka M700 
- G&G Knock Arm & Plunger Set for Tanaka M700
- G&G Rubber Set for Tanaka M700 
- G&G Gas Route Connecter Spring for Tanaka M700
- G&G Valve Knocker for Tanaka M700 
- nový díl ve spoušťovém mechanismu, speciálně vyráběný na CNC, extrémně pevný oproti 
původnímu a odolný (původní díl se hobloval) foto New_IMG_1033
camo nástřik (chtěl jsem tomu udělat letos nový ale už se k tomu nedostanu)

CENA 13 000,- Kč (DOHODA MOŽNÁ, NENÍ TO MOJE POSLEDNÍ SLOVO, dnešní cena nové 
takovéto sestavy je přes 22 000)

URČITĚ JSEM ZAPOMNĚL ZMÍNIT ŽE ZDARMA DARUJI NÁŘADÍ POTŘEBNÉ K ÚDRŽBĚ ZBRANĚ A 
ČIŠTĚNÍ

OSTRAVA A OKOLÍ VÝHODOU, JSEM OCHOTEN PŘIVÉST TAKŘKA KAMKOLI

Kontakt:
j.pipe@seznam.cz

mailto:j.pipe@seznam.cz


Hejkal - sleva
Hejkal - základ jehličkový kabát, síť, juta, vepředu našity výztuže z látky, poctivá ruční 
práce: cena 900 + poštovné 2x použitý.

STAN + sumka, CCE
STAN TOE concept CCE tunel jednou použitý
http://www.armynet.cz/katalog/produkt/132--AT72102/stan-tunel-cce 
původní cena 3850,- MOJE CENA 1900,- + poštovné
( vypadá malý ale vevnitř je místa jak cyp)

Kontakt:
j.  pipe@seznam.cz  

mailto:j.pipe@seznam.cz
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