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SOUTĚŽ!
Soutěžte s AKD-NEWS! o ceny od společnosti

ARMYNET v celkové hodnotě 3700,- korun!

Pravidla soutěže: V každém z následujících třech (počínaje červnovým!) řádných čísel časopisu AKDNEWS! 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.

Pamatujte! Čím více správných odpovědí zašlete, tím větší šanci máte!!!
Své odpovědi zasílejte na Info@airsoftdejvice.cz, ve tvaru: jméno, příjmení, telefon a adresa!
Konec soutěže: 15.9. 2011
Vyhlášení vítěze: 24.-25.9. 2011 na akci Útok na Foy.
Ceny, o které hrajeme:

1. místo: pistole CZ 75 d Compact na CO2
2. a 3. místo: náramkové hodinky
TIMEX EASY READER z řady Classic
3.(poslední) kolo:
a) Jak velké balení sušeného masa Beef Jerky lze zakoupit v e-shopu WWW.ARMYNET.CZ?
b) Jak se nazývá současný maskovací vzor armády Francie? (zkratka + celý název)
c) Jak dlouho trvala Americko – Mexická válka?

Své odpovědi zasílejte nejpozději do 31.8. 2011!
Správné odpovědi naleznete v zářijovém čísle AKD-NEWS!
Správné odpovědi z minulého kola:
a) SKWAT
b) 22.

c) 0,2 Blaster
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LIDSKÁ PRÁVA/HUMANITÁRNÍ POMOC

ČLOVĚK V TÍSNI ZAHAJUJE NOVOU KAMPAŇ ZA VYŠETŘENÍ
VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ V BARMĚ
Společnost Člověk v tísni 9.8.11 spustila novou kampaň vyzývající vládu České republiky k zajištění
toho, aby Evropská unie zahrnula ustanovení Vyšetřovací komise
OSN do příští rezoluce Valného shromáždění OSN o Barmě.
Zvláštní zpravodaj OSN v oblasti lidských práv Tomas Ojea
Quintana v březnu 2010 prohlásil, že OSN musí „ustanovit
vyšetřovací komisi se speciálním vyšetřovacím mandátem
k řešení otázky mezinárodních zločinů.“ Komise by mohla být
důležitým krokem k odhalení pravdy o tom, co se skutečně
v Barmě odehrává. Evropská unie navrhuje rezoluci Valného
shromáždění OSN o Barmě a měla by do začátku září
rozhodnout, zda požadavek na ustavení komise do rezoluce
zahrne.
Od zmanipulovaných voleb, které se konaly v listopadu loňského
roku, došlo k výraznému nárůstu případů porušování lidských
práv, jež mohou spadat mezi válečné zločiny a zločiny proti
lidskosti.
Min Ko Naing
Zločiny spáchané barmskou vládou po volbách zahrnují:
Hromadné znásilňování žen i dívek z etnických menšin
Pokračování náboru dětských vojáků
Úmyslné zaměřování civilistů včetně minometných útoků na vesnice civilistů bez varování
Pokračující zatýkání a mučení politických oponentů
Desítky tisíc uprchlíků a interně přesídlených osob nucených uprchnout před narůstajícím
konfliktem
Rozsah těchto zločinů bude pravděpodobně dále narůstat, neboť Thein Sein, nový barmský prezident,
pokračuje v porušování příměří s mnoha ozbrojenými etnickými skupinami v Barmě. Jejich návrhy na
zajištění určitých práv a jistého stupně autonomie v nové barmské ústavě Thein Sein, který byl
předsedou Národního shromáždění, jež vypracovalo novou ústavu, zamítl. Místo toho etnickým
skupinám vyhrožoval válkou, pokud své armády nepřemění na pohraniční strážní jednotky pod
kontrolou barmské armády, což odmítly udělat. Prezident nyní zavádí novou ústavu, což nevyhnutelně
povede k nárůstu konfliktu a porušování mezinárodního práva.
To je důvod, proč zřízení Vyšetřovací komise OSN nemůže čekat. Jednání o zřízení vyšetřování OSN
pomůže v snížení rozsahu porušování lidských práv a může zachránit životy. „Naše vláda se musí
ujistit, že EU podporuje vyšetřování válečných zločinů v Barmě a zahrnuje ho do rezoluce OSN o
Barmě.“ říká Eva Homolková, vedoucí Barmských projektů společnosti Člověk v tísni. „Pokud EU
nedokáže jednat, pro vedení diktatury to bude zelená pro pokračování znásilňování žen a dívek,
využívání práce otroků a napadaní vesnic civilistů.“
Podporovatele této kampaně Člověka v tísni tímto žádáme, aby napsali ministrovi zahraničních věcí,
Karlu Schwanzenbergovi, a žádali ho o ujištění, že Česká republika ustavení Vyšetřovací komise OSN
pro Barmu při jednáních podpoří. I když byla Česká republika při podpoře ustavení Vyšetřovací
komise dosud konzistentní, vaše dopisy mohou pomoci k povzbuzení ministerstva zahraničí
v přesvědčování dalších členských států EU k souhlasu s veřejnou podporou tohoto kroku.
Valné shromáždění OSN požadovalo po barmském režimu respektování mezinárodního práva od roku
1992. V rezolucích o Barmě je popsáno minimálně 15 případů porušování lidských práv, které mohou
být klasifikovány jako možné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.
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„Pro Valné shromáždění OSN není věrohodné pokračovat v odsuzování porušování lidských práv a
dále volat po mezinárodním vyšetřování s vědomím, že jeho rezoluce budou ignorovány,“ řekla
vedoucí Barmských projektů Eva Homolková.
Ustavení Vyšetřovací komise OSN pro Barmu zatím podpořilo zatím 12 členských států EU. Jedná se
o Belgii, Českou republiku, Dánsko, Estonsko, Francii, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Litvu, Nizozemsko,
Slovensko a Velkou Británii.
Pro více informací kontaktujte:
Scott Hudson
Koordinátor Barmských projektů
Centrum pro demokracii a lidská práva
scott.hudson@peopleinneed.cz
+420 226 200 441
+420 777 787 916
Scott Hudson
Koordinátor Barmských projektů
Věříte, že pomáhat druhým má smysl?
Podpořte nás!
Staňte se členy Klubu přátel Člověka v tísni.
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Vojenské technické muzeum Lešany u Týnce nad Sázavou
(Vojenský historický ústav Praha)

Muzeum se najdete mezi obcemi Krhanice a Lešany u Týnce nad Sázavou, v prostoru
bývalých dělostřeleckých kasáren. Od roku 1996 se zde nachází expozice Vojenského
technického muzea Vojenského historického ústavu Praha, která mapuje vývoj vojenské
techniky od roku 1890 aţ do současnosti.
Sbírky jsou umístěny
v devíti halách, pod šesti
přístřešky a na volném
prostranství. Rozsahem a
sloţením svých sbírek, v
nichţ
je
zastoupen
nejeden světový unikát,
se toto muzeum řadí mezi
nejvýznamnější evropské
instituce svého druhu.
Unikátní je zejména
sbírka československých
vojenských dopravních
prostředků
(tanků,
motocyklů, nákladních a
velitelských automobilů)
z období 1918 - 1939 a
kolekce kanónů systému
Škoda.
Z mnoha tanků a tančíků nás zaujal tančík
AH–IV Sv (Strv m/37) Českoslovenké
výroby. AH-IV byly vyráběny v ČKD Praha a
byly hlavně předmětem exportu do zahraničí,
např. do Íránu, Rumunska, Etiopie, …
Vystavený exponát pochází z exportu do
Švédska, kam bylo v roce 1938 dodáno 48
kusů. Svými bojovými kvalitami převyšovaly
ve své době německé tanky PzKpfw I.

AH-IV

7
Dalším zajímavým kouskem ve sbírce muzea je britský tank Cromwell IV, který měla ve
výzbroji Československá samostatná obrněná brigáda ve Velké Británii od roku 1944.
Poslední tanky byly vyřazeny z výzbroje naší tehdejší armády v roce 1959.

CROMWELL
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Ve venkovních expozicích naleznete např. americký tank M47 Patton, jehoţ vývoj urychlila
válka v Koreji a první tanky vyjely v roce 1951.

M47 Patton
Kousek od „Pattona“ je
německý střední tank
Leopard I. Tyto tanky
vznikaly původně ve
spolupráci s Francií a do
výzbroje
BW
byly
zařazeny v roce 1965.

LEOPARD I.
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Největší záţitek muzea, jak vizuální tak i akustický, se nachází v hale č. 6, kde je instalována
tanková bitva Ostravská operace, která započala 10. březnem 1945 v počátcích osvobozování
Československé republiky od fašismu. Tu jsme během naší poslední návštěvy v červenci 2011
prošli hned 2x.

TANKOVÁ BITVA
Kaţdoročně na otevření a v průběhu letní sezóny v muzeu v nové „ARÉNĚ LEŠANY“
probíhají ohlášené akce s představováním historické techniky v pohybu. Největší událostí
roku je vţdy „Tankový den“, který se letos uskuteční 27. 8.2011.
Více informací naleznete na stránkách Vojenského historického ústavu: http://www.vhu.cz/
Návštěva muzea nadchne kaţdého, nejen znalce vojenské techniky. K vidění je tu
ohromné mnoţství unikátních exponátů, které jen tak někde nenajdete a proto návštěvu
rozhodně doporučuji.
Autor: Ondra
Informace: Vojenské technické muzeum Lešany
Foto: archiv AKD
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S novými puškami začnou vojáci
cvičit už v říjnu
2.8.2011 • Vojáci 72. a 42. mechanizovaného praporu budou v české
armádě první, kteří začnou používat nové útočné pušky CZ 805 BREN. Od
základny ve Štěpánově si je útvary převezmou na přelomu září a října.
Prvních 505 pušek, které Česká zbrojovka předala armádě před dvěma týdny, si mezi sebe
letos rozdělí pět útvarů. Nejvíc, 349 kusů, dostanou vojáci 42. mechanizovaného praporu v
Táboře, 100 pušek poputuje do Přáslavic k 72. mechanizovanému praporu. Po výcviku s nimi
obě jednotky vyrazí do Afghánistánu, konkrétně do provincií Wardak (OMLT) a Lógar (PRT).
„Všechny pušky využijeme na přípravu do mise, samotný výcvik zahájíme ihned po jejich
převzetí,“ prozradil nový velitel 72. mechanizovaného praporu podplukovník Martin Botík.
Vojáky 4. jednotky výcvikového a poradního týmu (OMLT) zaškolí jejich kolegové, kteří se
loni v létě účastnili vojskových zkoušek. „Předpokládám, že se všichni s novou zbraní sžijí
během několika dnů,“ uvedl s tím, že systém střelby je u stávajícího samopalu vzor 58 i
útočné pušky stejný. Složitější prý není ani obsluha nové zbraně. „Výcvik bude naprosto
standardní jako u Sa 58. Nová bude pro vojáky jen práce s optikou.“
Na CZ 805 BREN jsou
vojáci podle velitele
72.
mechanizovaného
praporu

zvědaví.

„Těšíme se na ni. Je
to nová zbraň a v
porovnání s Sa 58 je
kvalitativně

úplně

jinde,“ řekl. Výhodu
vidí především v tom,
že

zatímco

museli

Češi

dosud
vozit

veškerou munici do
misí s sebou, nyní si
ji díky přechodu na standardní ráži budou moci půjčit od kteréhokoliv vojáka Aliance. Zbraň
také umožňuje jednoduché připevnění a výměnu optiky či přístrojů pro noční vidění. „To u
samopalu vz. 58 nebylo možné. Abychom s ním mohli bojovat i v noci, museli jsme na zbraň
připevňovat nástavce, a na ty pak až upevňovat příslušenství. A to stálo peníze.“
Dalších přibližně 3000 kusů útočných pušek převezme armáda od České zbrojovky Uherský
Brod v listopadu. Tyto zbraně podle plukovníka Ladislava Junga ze sekce rozvoje druhů sil
zamíří k dalším bojovým jednotkám vyčleněným pro brigádní úkolové uskupení.
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Kdo letos dostane nové útočné pušky:
72. mechanizovaný prapor Přáslavice – 100 kusů pro výcvik 4. jednotky OMLT
42. mechanizovaný prapor Tábor – 349 kusů pro výcvik 9. jednotky PRT
22. základna letectva Náměšť nad Oslavou – 25 kusů pro výcvik FAC
Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov – 26 kusů pro kurz Komando
Úřad provozu a služeb MO – 5 kusů pro Sekci rozvoje druhů sil a Společné operační centrum
Více informací o útočné pušce CZ 805 BREN čtěte v časopisu A report 4/2011 strana 23 - 26.

Ilustrační foto: CZ 805 BREN
autor: ČZUB

Zde můţe být

PROSTOR PRO VAŠI REKLAMU!
A co za to? Podpořte finančně nebo materiálně náš klub!
Ceny a další podmínky k doptání na info@airsoftdejvice.cz
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Otestovali jsme pro Vás! – strava od firmy Arset
Z mnoha jídel od firmy Arset, které jsem měl k dispozici, jsem si pro otestování v terénu
vybral schválně balení, ve kterém není chemický ohřev potravin, ale tuhé palivo – respektive
podloţka a lihové tablety Esbit.

Jednalo se o „Střelecký balíček SPZ, Set 2“ (celé sloţení je uvedeno na konci článku).
Hlavní jídlo v tomto balení jsou masové kuličky v rajčatové omáčce a musím konstatovat,
ţe velice dobré.
Celé balení se vejde pohodlně do sumky nosného systému PLCE a nebo do bočních kapes
kalhot a nebo do velkých kapes na bundě. K otevření dobře zavařené folie je zapotřebí nůţ.
Jako u jiných typů takto balených potravin zde nefunguje „rychlootvírání“ zataţením za
volné konce balení, ale v akcích, pro které je toto jídlo dělané, má kaţdý alespoň malý nůţ.

Vše, co potřebujete k přípravě vynikajícího oběda se nachází uvnitř balení a tak Vám odpadá
nošení ešusů, pítek, příborů a podobně. I přiloţený balíček kávy a cukr lze rozmíchat s vodou
z čutory v přiloţeném igelitovém sáčku, který po vypití kávy pouţijete na odpadky.Pro ohřev
hlavního jídla je v balení kovová podloţka Esbit, kterou ohnutím stran velice lehce a rychle
sloţíte ve funkční lihový vařič. Pak stačí umístit na nějakou nehořlavou podloţku, v mém
případě dobře poslouţil ţulový kámen, vybalit lihové tablety a zapálit.
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Masové kuličky jsou v plechovce, k jejímuž otevření je zapotřebí trochu víc síly, jelikož její provedení
je opravdu bytelné. Velice praktický je držák na plechovky, díky kterému plechovku snadno
přemístíte. Malý problém byl s promícháváním jídla v plechovce, protože masové kuličky byli opravdu
obří, ale během ohřevu se mi masové kuličky povedlo pěkně prohřát a při tom omáčku nepřipálit.
Ještě k držáku plechovky – při umísťování na plechovku stojící na takto malém vařiči hrozí při
manipulaci s její pojistkou zvrhnutí plechovky a pokud dáte držák na plechovku před ohřevem, tak ho
po ohřátí pokrmu nelze udržet, protože se jaksi také ohřeje. Já jsem pro jistotu umístil držák na
plechovku před ohříváním a při sundání plechovky z vařiče se osvědčil jako dobrý pomocník rukáv
bundy.

Po ohřátí jídla, které bylo hotové do 5ti minut a uhašení lihového vařiče stačí už jen vybalit suchary,
které jsou v kombinaci s rajskou a masovými knedlíčky kupodivu velmi dobré. Jako skvělý zákusek je
zde hořká čokoláda a pro „labužníky“ kondenzované slazené mléko s karamelovou příchutí.
Je zde ještě kuřecí polévka a ovocný džem. Pokud by bylo nutné, tak si člověk ohřeje vodu
v plechovce od hlavního jídla a nasype si tam instantní polévku a na zbylé suchary (jsou malé, ale
velmi syté) si namaže džem.
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Obsah celého balení v pohodě pokryje oběd nebo večeři a svačinu a ještě jsou tu sladkosti pro
zlepšení nálady a zvýšení energie. Veškeré jídlo je velice chutné a příprava i za použití přiloženého
lihového vařiče není nijak náročná ani zdlouhavá i ve zhoršených terénních podmínkách a
nevyžaduje sebou nosit žádné jiné pomůcky (kromě nože), protože vše potřebné najdete uvnitř
balení.

Během mého pobytu jsem otestoval i jiné balíčky od firmy Arset (např.: Střelecký balíček SPZ Set 1,
několik setů Individuální vojenské dávky typu WZ a další) a všechny obsahují velice dobré jídlo a
skvělé doplňky a můžu ho doporučit všem, kteří se pohybují v terénu a potřebují si zajistit rychle
výživné jídlo.
Pro zájemce doporučuji navštívit stránky firmy Arset: http://www.arset.cz/
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Střelecký balíček SPZ, Set 2, složení:
A) pro všechny varianty SPZ stejné doplňky:
- Esbit podložka na ohřívání
- tuhé palivo Esbit - 3 kusy
- držák na plechovku
- bonbón s extraktem z kávy
- bonbón s vitamínem C
- žvýkačka
- ovocný džem
- cikorkový kávový extrakt
- cukr
- instantní čaj
- příbor
- igelitový sáček
- osvěžující vlhčený ubrousek
- zápalky
- toaletní papír
- sůl
- pepř
- instantní pomerančový nápoj
B) hlavní složení:
- masové kuličky v rajčatové omáčce 300g
- instantní kuřecí polévka
- speciální tvrdé suchary 90g
- kondenzované mléko
- hořká čokoláda

Na druhou polovinu airsoftové sezóny pro Vás firma Arset ve
spolupráci s Airsoft Klubem Dejvice připravila speciální balíček
určený pro airsoftové bojovníky, sestavený podle našich doporučení,
který by měl být poprvé exklusivně k zakoupení na akci „Útok na
FOY 2011 (3. ročník)“ – více o tomto balíčku Vám přineseme
v příštím čísle našeho časopisu.
Autor: Ondra
Foto: archiv AKD – Marci

Zde můţe být

PROSTOR PRO VAŠI REKLAMU!
A co za to? Podpořte finančně nebo materiálně náš klub!
Ceny a další podmínky k doptání na info@airsoftdejvice.cz
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Zveme Vás na akci: Útok na FOY 2011 (3. ročník)
Lokalita: AS areál Nový Dvůr (BVVP Ralsko)
Termín: 24. - 25.9.2011
Sraz: do 10:00 hod (sobota) Zahájení: 11:00 hod
Konec: 16:00 hod (neděle)
Cena: 250,- Kč (pronájem pozemku, rekvizity, reţijní náklady)
Věkové omezení: 16+ (mladší 18ti let - souhlas rodičů (viz. níţe) a zodpovědnou osobu)
Maximální počet hráčů: 150 Ukončení registrace: 12.9.2011
Airsoftová dvoudenní akce s military prvky (omezení munice, ošetření medikem, ...). Scénář
akce je čerpán ze seriálu "Bratrstvo neohroţených - 7. díl - Bod zlomu".
Více info na http://www.airsoftdejvice.cz/
Partneři:
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Víte, kdo vám kryje záda
aneb

Znáte členy AKD?
Základní údaje:
Nick: Arny 22 let
Zbraň: SR 416D
Hodnost: Pte
Vstup do AKD: 1.1.2011

1) Proč právě airsoft? Co tě na tom baví a jak jsi se k němu dostal?
Airsoft beru jako relax, vypadnout z denní rutiny. Dostal jsem se k němu náhodou, kdyţ jsme
projíţděl videa na internetu, kde jsem viděl jeden ze zápasů zahraničních teamů … byla to láska
na první pohled ;)
2) Jaká je tvá oblíbená hudební skupina?
Nemám ţádnou konkrétní skupinu. Spíš mix všech moţných ţánrů.
3) Jaký je tvůj oblíbený film?
Tak všechny filmy kde hrají tito herci: V. Bruian, J. Werich, Bud Spencer.
4) Jaká je tvá oblíbená kniha?
Převáţně ţánry fantasy, Sci-fi např. Zaklínač od A.Sapkowski
5) Jaká je tvá oblíbená PC hra?
Momentálně není čas hrát, ale za dob kdy byl čas - Flashpoint.
6) Jaké je tvé povolání nebo čím se chceš stát?
:D tak tohle sám nevím, aţ to zjistim, tak rád prozradím.
7) Od kolika let se dá hrát podle Tebe airsoft, bez ohledu na zákon?
Klidně ať hrajou malí špunti, hlavně ať to mají v hlavě srovnaný a nepošlou ti dávku z 5m do zad

8) Je airsoft sport vhodný i pro holky?
Proč ne. Holky svým kreativním přístupem příjemně zpestřují tento sport.
9) Měl jsi finanční problém při získávání airsoft výstroje a výzbroje a co by jsi v tomto
směru doporučil ostatním?
Jelikoţ jsem výdělečně činná osoba tak nemám problém, spíš mám problém neutratit všechno za
výbavu :D
10) Jaký druh akce máš nejraději?
První linie  tam je nejvíc akce.
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11) Jaká je tvá oblíbená armáda a zbraň?
Řikám airsoft beru jako relax, army nadšenec moc nejsem. Ale z historického hlediska Němci a
jejich technika.
12) Jak daleko a čím jsi schopen a ochoten cestovat za airsoftem?
Kam vedou koleje tam dojedu. 
13) Existuje v airsoftu přátelství nebo je to pro tebe jen adrenalinový sport, kam se chodíš
pouze odreagovat?
Kdyţ začnes hrát airsoft, tak najdeš plno dobrých kámošů, s kterýma je kopec srandy. Takţe je to
o přátelství, bez kterýho to nejde.
14) Co podle tebe na airsoft nepatří? Kdo by rozhodně neměl hrát airsoft?
Alkohol, drogy, sex a rock and roll … počkej ... jo nepatří. Tak asi takový lidi, kteří kazí hru
ostatním.
15) Jak často by se měl hrát airsoft?
2x měsíčně.
16) Jaký máš vztah k vlastnímu týmu?
To se nedá ani popsat, to se musí zaţít :D
17) Jaký máš pocit, kdyţ číháš na protivníka?
Já nečíhám, já lovim.
18) Jaká je Tvá oblíbená strategie?
Age of Empires II … počkej otázka na PC hru tu uţ byla :X … V airsoftu nejradši útočim.
19) Jaký je tvůj sen, jako airsofťáka?
Nevím nad tímhle jsme neuvaţoval, ale nebojím se toho, ţe bych byl profesionální sofťák.

Autor projektu: Sušenka
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CAVALRY - CZECH REPUBLIC
SDT KAMEN

FORT IRON , CESTIN CREEK , SPRING 2011

Expedice linie 2011
Oficiální zpráva aneb výtvor 1st sergeanta Popiho
Sobota 16.7.2011. Hurá. Sešli jsme se v U. Janu v devět hodin ráno. Cpt. Tazi, Srg.
Rumajda a 1st Stg. Popi dorazil autobusem, dluţno říci načas. Nalodili jsme se do našeho Ara
a vyrazili do Sulovic, kde na nás čekal vojín GGG, tedy Gigantus Gravitus Globus.
Kapitán zapráskal knírem a vyrazili jsme směr Přelouč. Počasí i nálada panovala úsměvná.
Kapitán si prozpěvuje a s ním celá posádka, kdyţ tu co to je? Po levé straně výprodej
vojenské techniky. Krása nesmírná. Opravdová pohádka pro nadšence jako jsme my.
Šlápni na brzdy a zajeď tam. Skouknem co tam mají. Ok. Zastavili jsme a hrnuli se do
objektu. Ihned po vstupu se nám srg. Rumajda zamilovala do průzkumného obrněného
vozítka Feret. Mystifikaci prodavače, ţe se jedná o Sovětský stroj jsme nepodlehli, protoţe
tahle mašina je Anglická.
Rumajda hned začala plánovat, jak by se svojí druhou četou a hlavně desátníkem Vačicí
řádili s tímto strojem.
Po prohlídce jsme opět vyjeli. Těsně před Hradcem Králové zácpa aţ to není hezký.
„Hergot,“ zaburácel Tazi. „Je sobota a tady je kolona jako blázen. Kam ty lidi jezděj?“
„Klid,“odvětila Rumajda. „Máme dovolenou.“ Tazi hned pookřál a jelo se sice pomalu, ale
jelo. Tak. Hradec je za náma a teď hurá na Náchod.
Za Náchodem nás čekalo stoupání na jehoţ vrcholu se zjevila obec Jizbice. Na návsi se
zablýsknul v odpolednim slunci nápis hospoda. Zastavili jsme a kapitán šel obhlídnout situaci.
Maj otevřeno .Občerstvíme se a uvidíme co dál.
Hostinský Libor nás uvítal vstřícně: „Mám tady sice svatbu, ale nevadí. Posaďte se sem
do výčepu.“ Paráda. Cesta byla dlouhá a značně nám vyprahlo. „Měl jsem tu včera vepřové
hody,“ nabídl Libor. Ha, promnul si ruce Tazi: „ o si dám líbit. Tláča by byla?“ „No jasně.“
Dali jsme si tedy jednotnou menáţ. Pivo
Litovel taky dobrý a tak, kdyţ nám Libor
nabídl, ţe bychom mohli přenocovat
nadšeně jsme souhlasili a zábava začala
nabírat na obrátkách.
Vybalili jsme kytary a začali hrát. Po
nějaké době se vedle ze sálu začaly ozývati
hlasy ať zahrajem i jim. Libor se chopil
příleţitosti a hned to domluvil s místním
muzikantem. Pravda. Tazi netušil, ţe bude
hrát na pódiu s aparaturou a na mikrofon.
„Popajs co mám dělat, chtěj po mě, abych
jim zahrál přes aparát.“
„ No tak hraj, vţdyť víš, ţe to umíš.“
„ No jo, ale já nikdy nezpíval na mikrofon.“
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„ To zvládneš, jde o čest cavalerie. Já tě podpořim tancem a hlasitým skandováním.“
Doufal jsem, ţe dodám Tazimu odvahu a dodal. „Tazi, vylez na prkna co znamenají svět.“
Uvítal hosty, popřál jim ke zlaté svatbě a spustil. Stál tam s tou kytarou jak patnáctiletej
klouček, ale hrál dobře. Při prvních dvou písních byla vidět trochu tréma, ale myslím, ţe sem
ji viděl jen já, protoţe se dlouho známe.
Hosté si vyţádali přídavek a tak to dopadlo
dobře.
Druhý den jsme se vydali s hostinským
Liborem na pevnost Dobrošov, kde se nám
Libor stal i průvodcem. Opravdu to je
veledílo a chtěl bych tímto vzdáti hold
stavitelům
i
vojákům.
Skutečně
monumentální.
Chtěl bych poznamenat, ţe první a
poslední výstřely pevnosti Dobrošov padly
dne 17.7.2011 z airsoftových zbraní a to
tímto způsobem.
Srg.Rumajda a vojín Globus na hlídce.
„Vojíne.“
„Zde sergeante.“
„Vidíte ty dvě světlé polokoule, co trusem znehodnocují zdejší památné místo?“
„Vidím,“ pravil vojín a nečekaje rozkazu zamířil a spustil palbu.
„Au.Was ist das?“ ozvalo se z křoví. Vojín Globus s klasickým švejkovským způsobem
polohlasně odvětil: „Das ist scheize, skopčáku.“ Holý zadek se vytratil z dohledu.Vojín
očekávající pochvalu obrátil se pohledem na sergeanta: „Co koukáte vojíne?“ zahřměl
sergeant. „Rozkaz splněn.“
„No a to očekáváte snad pochvalu před nastoupenou jednotkou nebo co? Nebo nedej boţe
medaily?“
„ Ne, pane,“ odvětil vojín.
„No snad vás pochválí sám velitel patroly.“ A sergeant Rumajda se lišácky pousmála.
Netrvalo dlouho a na stráţní stanoviště se dostavil kapitán.
„Stůj, kdo tam?“
„Velitel.“
„Nepoznávám.“
„ Ryba je kámoš.“
„ V pořádku. Slyšel jsem střelbu, podejte hlášení.“ Sergeant vysvětluje předchozí události.
„ A dělá to vojín vţdy takto. Ano, je přesvědčen, ţe by měl dostat přinejmenším medaily za
statečnost.“
Capitán zapráská knírem“ Váš názor srg. Pane, myslím, ţe pro takovéhle úkoly jsme tady a
tudíţ vojín konal jen svou povinnost. Děláte mi radost sergeante. Máte vojenské myšlení a to
je dle mého gusta.“
„Přesto mne zajímá I názor toho vojáka. Pošlete mi ho do kanceláře.“
„ Pane, kdyţ vám pošlu vojína Globuse, tak mi zbude na severní straně tak akorát automapa,
pokud ji ten holomek ještě nevyměnil za koblihy.“
„ Hm,“ kapitán se podrbal na holé hlavě. „To bude zjevně zapeklitá záleţitost. Sergeante,
volejte posádkovou věznici.“
„Tady věznice. Cpt Libor.“
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„ Zde sergeant Rumajda, na přímý rozkaz propustit nenapravitelného zlotřilce 1 st. Sergeanta
Popiho z důvodu okamţitého nástupu do sluţby.“
„ Rozumím, konec.“
Netrvalo dlouho a první sergeant stál na severní straně stráţního stanoviště.
První serţant Popi je u armády snad omylem.V podstatě se jedná o slušného člověka. Ale jeho
revanšismus a přespřílišná záliba v rumu mu jiţ léta brání v povýšení. Ale, kdo ví?
“Globus, okamţitě se hlašte u velitele.”
“Ano pane!”
A vojín Globus s plnými kapsami
koblih cupitá po schodech.V půli cesty se
zastavuje a vydechuje. V duchu si říká:
“Ţádný kvalt, on se kapitán nezblázní.”
Kdyţ se konečně dostal ke kanceláři velitele
nesměle zaklepal a vstoupil.
“Vojín Gigantus Gravitus Globus pane,
přišel jsem na váš rozkaz.“ Velitel patroly si
poklepával na polní mapy a desky s rozkazy
a na v pozoru stojícího vojáka deset minut
mlčky zíral.
Gravitovi se mezitím honilo hlavou:
“Proč si mě nechal zavolat, přece jsem ty koblihy vyměnil teprve před hodinou za kanady, to
přece nemohlo prasknout a navíc nikde nechybí.”
Vybavil si snad všechny své handly za poslední měsíc a stále nemohl na nic přijít. ”Ţe by fakt
ta pochvala?”
Uţ se viděl, jak hrdě nosí medaili a ukazuje jí svým přátelům. Moţná by se dala i za
něco vyměnit.
“Víte, proč jsem si vás dal zavolat vojíne?”
“Ne, Pane.”
“Chtěl bych slyšet, co se na vaší hlídce stalo”
Vojín popsal pravdivě situaci.
“Děkuji vám můţete jít”
Mezitím zaštěkaly zbraně obou sluţbu konajících sgt. ještě několikrát.
“No snad uţ bude dneska klid, ale něco visí ve vzduchu, ”prohodil Popi k Rumajdě.
Noční boro a zrychlený přesun.
2.17 hod v noci
Kapitán klidným hlasem budí svou patrolu.
“Vstávat a pakovat přišel rozkaz ze štábu. Máme se ihned přesunout na nové pozice. Zbalte si
všechno potřebné k přeţití a tím nemyslím rum ani koblihy.Nástup je za pět minut.”
Romantickou krajinou se přesouváme na pěchotní srub Skutina.10.30 dopoledne
přijíţdíme k novému stanovišti. Po zkušenostech z Dobrošovské pevnosti, kde vojína GGG
schody nahoru totálně vyčerpali, se dobrovolně hlásí jako hlídka vozu. Po pár desítkách metrů
nás uvítal protitankový betonový zátaras a kousek za ním protipěchotní ocelové kříţe
propletený kilometry ostnatého drátu. Jen o pár kroků dál ţelezobetonové monstrum.
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“Je to špatné, nikdo nikde”A na ceduli se stkví nápis otevřeno sobota neděle. No nic, uděláme
pár fotek a pojedem dál.Tu si kapitán všiml, ţe z útrob bunkru povyjela nenápadná trubička.
Za chvíli se z malinkých dvířek vynořili dva muţi, se kterými jsme se dali do řeči. Z jednoho
z nich se vyklubal sám majitel objektu, slovo dalo slovo a prohlídka se nakonec
uskutečnila.Originální výzdoba a výzbroj srubu spojená se svérázným výkladem a
samozřejmě s vyzkoušením všeho, co se vyzkoušet dalo. Dá se říci, ţe tento bunkr byl nejlépe
udrţovaný ze všech co jsme viděli. Jen kdyby bylo více takových nadšenců a památky na
hrdost českého národa by vypadala jinak.
Následoval další přesun přes Rychnov nad Kněţnou, kde jsme se posilnili a doplnili
zásoby na další cestu. Na mapě jsme vyhledali nejbliţší vhodný les k přenocování. K dosaţení
tohoto něţně pojmenovaného polesí-jahodové bylo spojeno s menšími útrapami v podobě
rozkopané silnice, ale nakonec jsme se propracovali do lesa. Při hledání vhodného místa s
přístupem k vodě jsme se setkali s jedním zvědavým spoluobčanem, po jeho odjezdu jsme
rychle zajeli do lesa, schovali auto pod
maskovačku a uţ nás ţádný zvědavec
nenašel.
Vybalila se kuchyň a Popajs
s Gigantem (průserář s koblihou) se pustili
do přípravy večeře. Pojedli jsme prejtu,
popili něco červeného vína a uloţili se k
spánku. Ráno následoval přesun na
pevnost Hanička.
Jeep jsme tentokrát museli nechat
potupně na parkovišti a vojín Gravitus v
předtuše dalšího stoupání do schodů se
opět dobrovolně ujal hlídky (viz foto na
stránkách). Po dvoukilometrovém výstupu
do kopce se konečně dostáváme k Haničce. Do prohlídky nám zbývá hodina tak ji vyplňujeme
občerstvením a focením vystavených strojů. Procházíme pevností a stále se drţíme za
průvodcem, aby nám nic neuniklo. Dluţno říci, ţe dokud se nedozvěděl, ţe naše zbraně jsou
jenom airsoftové, byl se samopaly v zádech trochu nejistý. Po hodině vycházíme zase na
denní světlo a po několika záběrech odcházíme zpět k autu. Po té co jsme provedli inspekci
hlídky vydáváme se na další cestu. Naším cílem je tentokrát přehrada Pastviny, kde nás čeká
teplá sprcha, kterou máme opravdu všichni zapotřebí. Ubytovali jsme se v prvním vhodném
kempu, postavili leţení a brzy jsme okupovali sprchy. Po koupeli jsme poseděli v místní
občerstvovně pohráli na kytary a usoudili, ţe zůstanem dvě noci, abychom si řádně odpočali.
Druhou noc se spustil liják, který se postupně změnil na nepřetrţitý proud vody. Brzy se
ocitáme pod vodou a spát uţ dokázal jen náš jediný mariňák 1sgt Popi. Rozhodnutí bylo
jasné, rychle zabalit a zahájit taktický ústup na základnu, kde se usušíme a pak se uvidí.Všude
dobře, doma nejlíp a tak tento týden zakončujeme na domovské základně Fort Stone, kde se
nakonec schází skoro celá posádka.V sobotu dokonce doráţí i nejvzdálenější patrola ve
sloţení Lišák a Veverka.
A tento příběh se opravdu stal.
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Speciální jednotky světa

V tomto seriálu Vám pravidelně budeme představovat „to nejlepší“ co mají armádní síly vyspělých
zemí k dispozici.

601. skupina speciálních sil

Historie
Historické kořeny českých sil zvláštního určení sahají do 2. světové války do
Velké Británie. Zatím co Poláci ze svých lidí, kteří absolvovali výsadkářský
výcvik, sestavovali především výsadkovou brigádu, českosloveský odboj v
Londýně pod vedením Františka Moravce (s tímto jménem se ještě setkáme) se
zaměřil na diverzní činnost v protektorátu Čechy a Morava. Byla provedena řada
operací více či méně úspěšných. Převáţná část vysazených skupin byla
zpravodajsky zaměřena, ale byly i sabotáţní skupiny jako Anthropoid a Wolfram.
Po válce pod vedením lidí s výcvikem z Anglie vzniká výsadkové vojsko i v
Československé armádě - 71. výsadkový prapor za přispění lidí jako Paleček,
Krzák, Černota ... Činnost vojáků byla velice podobná tomu, čemu se naučili za
války. Spolu s politickým uvědoměním a v duchu hesla "Sovětský svaz náš vzor!"
bylo diverzně zaměřené výsadkové vojsko přetvořeno na vojsko pro hromadné
výsadky sovětského typu. S tímto cílem v roce 1952 v Prešově na Slovensku
vzniká 22. výsadková brigáda. V roce 1955 byl brigádě propůjčen čestný název
"Banskobystrická". V roce 1960 byl proveden přesun ze Slovenska na Moravu do
posádek v Prostějově a Holešově. V Holešově vznikl v roce 1961 7. výsadkový
průzkumný pluk. Tento pluk obnovil zaměření na diverzní činnost. Jenţe pluk
zlobil soudruhy - při návštěvě spřátelených vojsk v srpnu 1968 odmítl pustit
příslušníky těchto vojsk do kasáren a dokonce bylo plánováno osvobození Dubčeka
- byl v roce 1969 rozpuštěn a lidé pokud nebyli propuštěni do zálohy, byli převeleni
do Prostějova. Následně probíhá reorganizace a brigáda je změněna na pluk. V roce
1970 byl změněn název pluku na 22. výsadkový pluk "Banskobystrický, SNP". V
roce 1987 je pluk přejmenován na brigádu.
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Po převratu od roku 1991 vystupuje útvar jako 22. speciální skupina. V roce 1993
je přeměněna na 6. speciální středisko a v roce 1995 na 6. speciální brigádu.
Brigáda však neměla stavy a strukturu odpovídající skutečné brigádě. V roce 1999
byly v ţivotě brigády dva milníky - obdrţela brigáda čestný název "Generála
Moravce" a byla nasazena v rámci
operace KFOR. V roce 2001 je brigáda
přejmenována
na
6.
skupinu
speciálních sil a 10.5.2002 obdrţela
skupina svou bojovou zástavu.
1.7.2003 došlo ke změně označení na
601. skupinu speciálních sil. Část
příslušníků se účastní jako doprovod
polní nemocnice operací v Iráku.
Během nasazení v Iráku zahynul při
automobilové nehodě Pavel Mauer. V
roce 2004 po dlouhé době čekání dochází k bojovému nasazení jednotky jako celku
v Afghánistánu. Jednotka působí v této oblasti půl roku. Základna v Afghánistánu
byla pojemenována na památku po zemřelém spolubojovníkovi CAMP MAUER.
Těsně po návratu z mise stihla jednotku tragédie, kdy při přesunu ze cvičení bylo
několik příslušníků jednotky zabito při sráţce nákladní tatry s vlakem.
Úkoly jednotky
601.skss organizačně spadá pod vojenskou zpravodajskou sluţbu. Jednotka má za
úkol: provádět speciální a hloubkový průzkum ve prospěch nejvyšších stupňů
velení, provádět přímé operace proti důleţitým cílům, organizovat partyzánský
odboj v týlu protivníka, provádět operace speciálního charakteru.
Výběrové řízení

Výběr
probíhá
dvoukolovým
způsobem s tím, ţe záleţí zda jdete k
zabezpečovací nebo bojové skupině.
Lidé ze zabezpečení absolvují pouze
první kolo, které trvá dva dny. Jedná
se o běţné armádní přezkoušení
tělesné kondice, kdy uchazeč musí
splňovat úroveň A - výsadkář. Zde
jsou uvedeny min/max hodnoty –
lehy-sedy 38/55 1min; kliky 20/35 1/2
min; běh 12 min. 2400/3000; shyby na
hrazdě 6/16 a plavání na 300m. Největší problém je v silových úkolech a někdy i s
plaváním. Na základě fyzických testů odpadne přibliţně 80% odmítnutých
uchazečů. Pak následuje pět hodin psychotestů. Při nich uspěje přibliţně 50%
přítomných. Pro zájemce o sluţbu u bojových jednotek je pak druhé kolo. Druhé
kolo trvá deset dní. První den probíhají úvodní fyzické testy a psychotesty. Druhý
den se nejprve fasuje vybavení, uchazeči dostanou polní oděv, spací pytel, baret a
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ostatní výstroj pro plnění úkolů (kromě pevných bot, které si uchazeči mají donést
vlastní). Pak následuje patnáctikilometrový přesun do výcvikového zařízení, kde na
uchazeče čekají další silová cvičení (shyby, kliky), běhy prokládané přenášením
břemen a psychotesty, přesuny na 30, 40, 60 km. Jednotlivé úkoly nejprve adepti
plní samostatně a postupně pak pokračují ve dvojicích a skupinách pro prověření
jejich schopnosti vzájemné spolupráce. I tato část výběru je opět doplněna
psychotesty a zahrnuty jsou například i střelby, které nejsou aţ tak podstatné.
Uchazeč má moţnost kdykoliv výběrové řízení vzdát. Neustále je sledován po
všech stránkách jak instruktory, tak lékařem.
Výcvik
Po úspěšném absolvování výběrového
řízení je zájemce začleněn do skupiny
speciálního určení nebo skupiny
speciálního průzkumu. Jeho výcvik
probíhá ve skupině s tím, ţe postupně
získává
a
rozšiřuje
si
svou
specializaci.
Moţnosti jsou následující:
infiltrace - výsadkář/volné pády,
výsadkář/tandemové seskoky, potapěč
hlídka - spojař, zdravotník, ţenista,
odstřelovač
Následně se dalším vzděláváním ze specialisty stává instruktor.
Výzbroj
pistole: CZ-75 ráţe 9mm
samopaly: vz.61 "Škorpion" ráţe 7,65mm, Heckler a Koch MP5 SD6 ráţe 9mm
útočné pušky: sa vz.58V a Pi ráţe 7,62x39 mm
odstřelovací pušky: SVDN-1 "Dragunov" ráţe 7,62mm, Accuracy International
Arctic Warfare, M82 Barret a OP96 Falcon – obě ráţe 12,7mm
brokovnice: Benelli M3 SUPER 90
granátomety: CIS 40GL - ráţe 40mm, vyráběný společností Singapore
Technologies Kinetics, zbraň je moţné osadit na sa vz.58
Ve výzbroji má jednotka také další výzbroj obdobnou jako další výsadkové a
průzkumné jednotky AČR - granáty, protitankové prostředky, demoliční
prostředky, miny atd. Někdy se hovoří o tom, ţe jednotka má ve výzbroji i pušky
M16 a G3. Tyto zbraně nejsou standardní výzbrojí jednotky, jsou v malém počtu a
slouţí pouze k výcvikovým účelům. Je moţné, ţe v rámci vojenské pomoci USA
bude jednotka vyzbrojena v budoucnu karabinami M4A1. Důvodem pro tento krok
je jednodušší logistické zabezpečení při působení jednotky v zahraničí a větší
kompatibilita s obdobnými zahraničními jednotkami. Mimochodem se objevuje
"kachna", ţe karabiny M4A3, které pouţívá SOG, byly původně určeny pro
601.skss. Není to pravda.
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Výstroj
Základem výstroje je maskovací stejnkroj vz.95 v zeleném nebo pouštním
provedení. Podle typu úkolů se pouţívá výstroj jako balistická vesta a přílba či
různé druhy pokrývek hlavy jako jsou čepice a klobouky. U jednotky je moţno
pozorovat nosné systémy od firem SPM Liberec a ALP – Martin Hanuš. Podobné
to je u batohů, kdy jednotka vyuţívá výrobky obou výrobců. V jednotce jsou
specilisté pro různé činnsoti a tak má jednotka kvalitní vybavení pro potápěče, ale i
pro seskoky HALO a HAHO.
Fotografie: http://www.601skss.cz/index.html

Tento článek jsme uveřejnili s laskavým svolením serveru MILITARY.CZ

INZERCE
Batoh CFP90 - italská armáda, použitý
Cena 890,- Kč
-hlavní velká prostorná kapsa
-zapínání na 2 FASTEX spony
-2x na FASTEX sponu
-1x kapsa na vrchní části na zip
-polstrovaná záda
-nastavitelné ramenní popruhy
-nastavitelný bederní popruh
-spousta nastavitelných popruhů pro připevnění výstroje
-podprdelák - připevněn k batohu pomocí FASTEX spon
-zapínání na zip
-materiál: 100% polyester
-objem: 90l
Prodejce: Ondra, airsoft.dejvice@seznam.cz

Taktická vesta S.W.A.T. olivová, použitá
Cena: 690,- Kč
-12 odjímatelných kapes a pistolové pouzdro - připínání
pomocí druků a suchého zipu
-zapínání vesty vpředu na dva zipy
-univerzální velikost - úprava pomocí pásků a suchého
zipu
-materiál NYLON, kožené lemování
Prodejce: Ondra, airsoft.dejvice@seznam.cz

Jedná o AK-47 celokov/dřevo s mecha verze III zesíleným
a upgradem M130. Mám originální krabici, účtenku s datem
koupě, zásobník, brýle, masku, značkovou nabíječku
Kalashnikov a baterii od BASu 3000mAh 8.4V
Prodám vše za 5000 kč. Byl jsem s tím jen na 3 akcích.
Kukla.Jakub@seznam.cz
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA

ROZEBRÁNÍ mechaboxu

Nářadí:
Plochý šroubovák
Křížový šroubovák
Hvězdičkový set šroubováků
Pinzetu, 2* inverzní, se zámkem
Set imbusů
Nůž
Krabičku na drobné díly
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Demontáţ Mechaboxu ze zbraně
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1) demontujeme optiku, kolimátor atd.
2) vytlačíme zadní jistící kolík ( pomocí imbusu nebo plochého šroubováku) a zbraň „zlomíme“ (
pouze u zbraně z plastovým tělem , u kovového těla zbraně musíme vyndat oba kolíky a pak
pomalu od sebe odsunout obě části. Pozor na hop komoru a kabeláž!)
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3) vytlačíme druhý kolík

4) oddělíme část 1 od části 2

5) na části 2 vyšroubujeme šroubek záchytu zásobníku
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6) vytlačíme osičku

7) demontujeme opěrku

8) vyšroubujeme imbus
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9) vyšroubujeme dlouhý šroub, který drží „trubku“ u části 2

10) vyšroubujeme dva vruty, který drží podavač kuliček

11) vyjmeme podavač kuliček
12) vyšroubujeme dva šrouby na pažbičce
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13) odpojíme dva konektory od motoru ( pozor, aby se neulomily)

14) vyjmeme motor
15) vyšroubujeme dva šrouby, který drží pažbičku u části 2

16)
17)
18)
19)

demontujeme pažbičku
přepínač dáme do mezi polohy (mezi zamčeno a jednotlivé)
uchopíme mechabox u trnu pružiny a lehce zatáhneme
vyjmeme mechabox z části 2
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Teď, kdyţ máme mechabox vyndaný z těla zbraně,
můţeme ho otevřít.
1) Pinzetou se zámkem chytneme západku zpětného chodu
2) Pootočíme ozubeným
kolem pomocí plochého
šroubováku
3) Zatáhneme s pinzetou
4) Ozubená kola se protočí (
tím jsme dostali kola do
základní polohy) tryska by
měla jít snadno zmáčknout
5) Našroubujeme do trnu
dlouhý šroub ( nebo
vsuneme šroubovák)
6) Vyšroubujeme všechny
šrouby na mechaboxu
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7)
8)
9)
10)

POZOR!!
Jednou ruku máme pořád na mechaboxu a válci ( nikdy jí nesundávat)
Druhou rukou držíme šroub v trnu pružiny
Teď musíme otevřít mechabox tak, abychom vysunuli trn pružiny i s pružinou (mírným
kmitavým pohybem šroubem v trnu pružiny)
11) Až bude pružina vysunuta , otevření mechaboxu půjde bez problému

Sloţení mechaboxu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Při skládání budeme postupovat opačným postupem jako při rozebírání
Ujistíme se, že máme všechny věci v mechaboxu na svém místě
Můžeme si přidržet inverzní pinzetou spoušť a západku zpětného chodu
Jednu ruku máme na válci (nesundaváme)
Druhou rukou vložíme trn s pružinu do pístu
Zatlačíme trn z pružiny do vnitřku mechaboxu tak, aby výstupek na trnu zapadl v mechaboxu
do protikusu tohoto výstupku
Rukou, co držíme válec, si přidržíme i trn
Volnou rukou přiložíme druhý díl mechaboxu
Mezerami přikládaného dílu si přidržíme trn a válec
Přiložíme druhý díl na první
Nožíkem nebo plochým šroubovákem poupravíme osy ozubených kol tak, aby padly do
ložisek
Správně složený mechabox musí drže pohromadě bez šroubku a nesmí být mezi díly mezera
Zašroubujeme všechny šrouby.
Hotovo
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Rozebrání a složení mechaboxu je pouze otázka cviku, po prvé se bude trápit, ale po druhé, třetí to
půjde samo. Vložení mechaboxu do těla zbraně je v podstatě obrácený postup vyndání. Doporučuji
před samotným otevřením mechaboxu kouknout se na videa z internetu.
Např:
http://www.youtube.com/watch?v=Dd0z4sHXOAM&feature=channel_page

Vydává: AIRSOFT KLUB DEJVICE
www.airsoftdejvice.cz
info@airsoftdejvice.cz
carlos.akd@seznam.cz
AKD 2011

