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Podpora lidských práv 

ZASTAVTE KRVEPROLITÍ V SÝRII!  RUSKO BY MĚLO PODPOŘIT REZOLUCI RADY 
BEZPEČNOSTI 

 

Člověk v tísni se připojil k mezinárodní kampani za 
zastavení násilností v Sýrii. Během dnešního dne 
vzneslo 200 nevládních organizací z 27 zemí 
požadavek, aby Rada bezpečnosti OSN jednotně 
přijala opatření k zastavení humanitární krize 
způsobené bombardováním civilistů, náhodným 
zatýkáním a mučením a umožnila přístup 
humanitárních pracovníků, novinářů a 
lidskoprávních organizací do země. 

  

„Od syrských lékařů dostáváme zprávy o velkých počtech zraněných civilistů a řadě hrozných případů, 
kdy jsou ranění v běžných nemocnicích zatýkáni nebo rovnou zabíjeni,“ říká Marek Svoboda, ředitel 
Centra pro demokracii a lidská práva společnosti Člověk v tísni. Lidé se proto uchylují do péče lékařů, 
které pracují mimo systém v provizorních podmínkách a denně ošetřují stovky zraněných, přestože 
tím sami riskují své životy. Jedna z podzemních lékařských sítí, Doctors Coordinate of Damascus, 
nedávno od organizace Člověk v tísni obdržela cenu Homo Homini.  

  

Ke kampani vyzývající Rusko k podpoře vydání rezoluce OSN se připojila řada významných 
humanitárních i lidskoprávních organizací. Mimo jiné Human Rights Watch, Christian Aid, FIDH a řada 
dalších. „Během uplynulého roku vystoupal počet mrtvých na děsivých osm tisíc, včetně stovek dětí. 
Není tohle okamžik, aby se svět spojil a přijal praktické kroky k zastavení násilností?,“ řekl Ziad Abdel 
Tawab, zástupce ředitele organizace Cairo Institute for Human Rights Studies. 

  

„Rusko a Čína dvakrát zablokovaly rezoluci Rady bezpečnosti a zaštítily tak Assada, který to pochopil 
jako povolení k zabíjení. Moskva i Peking by měly přestat poskytovat diplomatickou záštitu syrským 
násilnostem,” řekl Kenneth Roth, ředitel organizace Human Rights Watch. 

 

Koalice proto požaduje: 

Aby rada bezpečnosti OSN urychleně vydala rezoluci vyzývající syrskou vládu k okamžitému zastavení 
masivního bombardování a útoků vůči neozbrojeným demonstrantům. 

Aby mezinárodní společenství dalo plnou podporu Kofi Annanovi, zvláštnímu vyslanci OSN pro Sýrii, a 
požadovalo po Rusku a Číně, aby se zapojily do iniciativ k ukončení krize. 

Aby syrská vláda a další ozbrojené složky umožnily plný a nerušený přístup humanitárních pracovníků 
do všech oblastí, kde jich bude třeba, v souladu s mezinárodním právem. 

Aby skupina Přátel Sýrie naplnila své sliby učiněné v Tunisu k poskytnutí prostředků na humanitární 
operaci. 

 

 

Věříte, že pomáhat druhým má smysl? 
Podpořte nás! 

   Staňte se členy Klubu přátel Člověka v tísni. 

http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=116
http://www.clovekvtisni.cz/klub
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Pro ženskou je to pěkná dřina! 
14.3.2012 • Říká rotmistryně Drahomíra Hájková ze 13. dělostřelecké brigády v Jincích, 

která se zúčastnila výcviku střelby z lafetovaných zbraní. Dělostřelci trénovali střelbu z 

protiletadlových kulometů DŠK 12,7 mm lafetovaných na samohybných kanonových 

houfnicích vzor 77 DANA. 

Výcviku se zúčastnili vojáci z první palebné baterie 132. dělostřeleckého oddílu a také 

příslušníci štábu. Právě sem patří i Drahomíra. "Na štábu pracuji už rok, dřív jsem 

působila jako velitelka radiového družstva. Z téhle zbraně jsem střílela teprve podruhé 

a zážitek je to skvělý. Pro ženu je to ale náročné, protože nemám takovou sílu, abych sama 

natáhla a zajistila, ale zkušenost je to 

dobrá." 

Na dělostřelecké střelnici Brda se 

tentokrát konal zdokonalovací 

výcvik. „Naposledy jsme z těchto 

kulometů stříleli před dvěma měsíci. 

Jsou tu vojáci, kteří mají s touto zbraní 

bohaté zkušenosti.V průběhu cvičení 

střílíme na pozemní terče, konkrétně na 

makety obrněných transportérů, které se 

nachází ve vzdáleností 600 metrů,“ 

prozradil vedoucí praporčík první 

palebné baterie 132. dělostřeleckého 

oddílu v Jincích nadrotmistr Petr Hora. 

Musela jsem se psychicky připravit 

Drahomíra není v armádě žádným nováčkem, pracuje zde už šest let a za tu dobu jí prošlo 

rukama mnoho zbraní. „Největším zážitkem pro mě byla brokovnice, té jsem se lekla nejvíc. 

Má opravdu velký zpětný ráz. Na tenhle kulomet jsem se připravovala spíše psychicky. Je to 

největší zbraň, ze které jsem zatím střílela, ale nemá zpětný ráz a o to je práce s ní lehčí,“ 

dodala z úsměvem. 

Drahomíra Hájková ale není jedinou ženou, která se tohoto výcviku zúčastnila, zastřílet si 

přišly i její dvě kolegyně. "Máme tady skvělý kolektiv, většina cvičících jsou chlapi a když 

něco nezvládáme, tak nám pokaždé pomůžou," shodují se. 

Střílelo se svítící municí 

Před zahájením samotných střeleb musí bojová vozidla zaujmout palebná postavení a vojáci 

napáskují munici. Každý cvičící má k dispozici deset nábojů, tři z nich jsou svítící. "Svítící 

náboje používáme, abychom viděli výsledky střelby na velkou vzdálenost,“ vysvětlil 

nadrotmistr Hora. 

 

Autor: Kateřina Lang 

Zdroj: www.army.cz 

 

 

reklama 

 

http://www.asportal.cz
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SÚprava zásobníku M249 II. 

 

Po úpravách provedených na zásobníku, které jsem popisoval 
v minulém článku, byl proveden ostrý test zásobníku na zbrani 
v terénu. Test ukázal že BBs se zasekávají v šachtě, příčinou byla 
baterie v těle zásobníku, která vzpříčila a tlačila na šachtu. Tím se 
zmenšila šířka šachty a BBs nepropadávaly. Vyřešil jsem to 
jednoduchou úpravou, kterou se v tomto článku pokusím popsat. 

Nejprve jsem odřízl dva výstupky ze spodu skloněného dílu 
v zásobníku, tím se mi udělal prostor pro baterii, která se dala pod 
tento díl bez sebemenších problémů vsunout. Měla ale snahu tlačit 
na šachtu, když byl zásobník ve vodorovné poloze. Musel jsem proto 
baterii podepřít ze spodu plechem (145x 42x0,5 mm) ohnutého do 
tvaru „A“ . Úhel jsem odhadl od oka a přiložením dílu k baterii 
doladil nedostatky.  Plech jsem přišrouboval k tělu zásobníku třemi 
šrouby M3 a zajistil 
páérovkami. Daly by se 
použít i kontra matky, ale 
to záleží čistě na Vás. Do 
budoucna plánuji vyrobit 
potah na zásobník barva 
zeleného, vybledlého 
plastu se mi nezamlouvá.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Arny 

Tělo zásobníku s vyvrtanými dírami průměru 3mm 

Ohnutý díl ve tvaru „A“ 

Odstraněné výstupky 

Podepřená baterie  
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Osmička má za sebou tvrdou zkoušku, ve 
které obstála se ctí 
8.3.2012 • Na prostějovském náměstí T. G. Masaryka ve čtvrtek 8. března to na adresu 

příslušníků 8. jednotky PRT AČR konstatoval ministr obrany Alexandr Vondra. 

 

Úkol 8. jednotky provinčního rekonstrukčního týmu nasazeného od srpna loňského roku v 

afghánské provincii Lógar byl úspěšně splněn. 

Od roku 2008, kdy v této provincii začal působit první samostatný český provinční 

rekonstrukční tým, je to již osmá rotace, která se podílela na rekonstrukci této hornaté země a 

na zajištění stability a bezpečnosti celého regionu. 

Za svou nelehkou práci vojáci převzali od ministra obrany Alexandra Vondry, náčelníka 

Generálního štábu AČR armádního generála Vlastimila Picka a dalších hostů, představitelů 

státní správy a územní samosprávy Medaile ministra obrany České republiky Za službu v 

zahraničí a Záslužné kříže ministra obrany České republiky Tři z nich obdrželi od Vlastimila 

Picka také Čestný odznak AČR Za zásluhy III. stupně a šest vojáků převzalo z rukou 

generálmajora Aleše Opaty věcné dary.  

„Můj dík patří vám všem. 

Dvě jmenovité výjimky však 

učiním, chci poděkovat 

vašemu veliteli 

podplukovníku Pavlu 

Andráškovi za to, že se mu 

podařilo dokonale sladit 

činnost jednotky i civilního 

expertního týmu, za jehož 

bezpečnost jste byli 

odpovědni,“ řekl v projevu 

na zaplněném prostějovském 

náměstí ministr Vondra a 

pokračoval: „Velmi si vážím 

hrdinského činu rotného 

Michala Novotného, který bez ohledu na hrozící nebezpečí zachránil život těžce zraněnému 

americkému vojákovi a obdržel za to bronzovou hvězdu od předsedy sboru náčelníků štábů 

americké armády generála Martina E. Dempseyho.“ 

Generál Picek ocenil především, že prostějovští vojáci, ze 102. průzkumného praporu spolu s 

dalšími příslušníky jednotky z 25 vojenských útvarů a zařízení české armády odvedli velmi 

dobrou práci, kterou posílili nejen své dosavadní zkušenosti, ale hlavně podtrhli dobré jméno 

České republiky a jejích ozbrojených sil na mezinárodní scéně. 

Za svoji činnost v bojových operacích získala řada z vojáků osmé jednotky uznání od 

koaličních partnerů, především odznaky Combat Infantryman Badge a Combat Action Badge. 

 V průběhu 27 operačních týdnů provedli příslušníci 8. jednotky PRT pod velením 

podplukovníka Pavla Andráška více než 190 patrol k projektům realizovaných civilní částí 

českého provinčního rekonstrukčního týmu a skupinou CIMIC/PSYOPS. 



7 
 

V součinnosti s koaličními silami a afghánskými bezpečnostními složkami strávili 140 dnů 

aktivní účasti v devíti operacích s cílem zvýšit bezpečnost v oblasti a posílit místní vládu a 

afghánské bezpečnostní složky. 

Patnáctkrát byl aktivován Quick Reaction Team (QRT). 

Stošedesátkrát využili pro plnění operačního úkolu bezpilotní průzkumný prostředek.  

Vojáci týmu EOD (Explosive Ordnance Disposal) vyjeli čtyřicetkrát k incidentům a dvacet 

dalších incidentů řešili při třinácti výjezdech jednotek RCP (Route Clearance Patrol). 

Příslušníci skupiny Vojenské policie zajišťovali mentoring (výcvik a výuka)čtyř základních 

kurzů pro více než 200 policejních rekrutů. 

Vojáci skupiny CIMIC/PSYOPS realizovali ve prospěch místního obyvatelstva 36 projektů v 

hodnotě téměř 67 tisíc dolarů. 

Český provinční rekonstrukční tým (PRT) je společným projektem ministerstev zahraničních 

věcí a obrany. Na území Afghánistánu působí příslušníci civilní i vojenské části PRT od roku 

2008 v rámci mise ISAF NATO. 

Důvodem rozhodnutí o vyslání týmů bylo posílení účasti České republiky při obnově 

Afghánistánu v úsilí mezinárodního společenství k zajištění stability, bezpečnosti a podpory 

rekonstrukčního procesu nezávislé islámské republiky. 

Civilní část provinčního rekonstrukčního týmu tvoří v současnosti 12 odborníků vybraných 

Ministerstvem zahraničních věcí ČR, kteří zajišťují konkrétní rozvojové a rekonstrukční 

programy, zaměřené zejména na bezpečnost, vodní hospodářství, zemědělství, infrastrukturu, 

vzdělávání. Tito experti úzce spolupracují s provinční vládou, radami starších ( tzv. šúrami) a 

dalšími představiteli provincií a s bezpečnostními složkami, jichž se rozvojové projekty 

rovněž týkají. Prioritami civilní části PRT jsou podpora místní vlády, médií a ekonomický 

rozvoj provincie Lógar.  

Vojenská část se zabývá bezpečností civilních expertů, dopravou a ochranou při jednáních či 

výjezdech mimo základnu i na ní. V pětileté historii působení jednotek Provinčního 

rekonstrukčního týmu se v Afghánistánu vystřídali vojáci 4. brigády rychlého nasazení, 7. 

mechanizované brigády, 53. brigády průzkumu a elektronického boje. Nedílnou součástí 

provinčního rekonstrukčního týmu jsou profesionálové ze 103. střediska CIMIC/PSYOPS, 

kteří tvoří složku tzv. civilně vojenské spolupráce, jež má zaškol koordinovat činnost 

vojenských složek s civilními experty při rekonstrukci země a příslušníci vojenské policie. 

Do dnešního dne bylo v rámci plnění úkolů PRT dokončeno 196 projektů a v současné době 

je realizováno 22 dalších. 

 

Autor: Jan Kouba 

Zdroj: www.army.cz 
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http://www.armyshoppraha.cz
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http://www.airsoftpujcovna.cz/
http://www.airsoftpujcovna.cz/
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Falklandy 3 
 

(aneb Británie vrací úder ... podruhé) 

 

Lokalita: AS areál Nový Dvůr (BVVP Ralsko) 

Termín: 21.4.2012 

Sraz: do 9:00 hod Zahájení: 10:00 hod 

Konec: 16:00 hod 

Cena: 140,- Kč  

Věkové omezení: 17+ (mladší 18ti let - souhlas rodičů (viz. níže) a zodpovědnou osobu s 
sebou) 

Maximální počet hráčů: 250      

  

Více info na : airsoft.dejvice@seznam.cz 
Do e-mailu uvést: 
- název týmu, maskáčový vzor členů a webové stránky týmu 
- počet hráčů a z toho pod 18 let + jejich jména a příjmení (z důvodu kontroly) 

ZVEME VÁS NA … 
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- jméno a příjmení (nikoliv "nick") velitele a jeho mobilní telefon 
- stranu, za kterou chcete hrát 

  
 

UPOZORNĚNÍ:   

- pořadatel si vyhrazuje právo výběru týmů na akci 

- neúplné registrace budou automaticky, bez odpovědi vyřazeny 

- akce se mohou zúčastnit hráči a týmy, kterým bylo zasláno e-mailem potvrzení registrace 

 

!!!Na akci budou k prodeji potravinové balíčky od firmy ARSET!!! 

  

PARTNEŘI AKCE: 
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http://www.arset.cz/
http://www.armynet.cz/
http://www.accounttax.cz/
http://www.armyshoppraha.cz/uvodni-strana,1.html
http://airsoft.cz/shop/
http://www.arset.cz/
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Válka o Falklandy 1982 / 3. díl 

 
Dobytí Port Stanley 

Od 1. června s příchodem dalších 5000 britských vojáků z 5. pěchotní brigády začíná nový 

britský velitel divize generálmajor Jeremy Moore plánovat útok proti Port Stanley. 

Během příprav akce pokračovaly argentinské letecké útoky na britské námořní síly, které si 

vyžádaly  56 mrtvých vojáků. 

V noci z 11. na 12. června, po několika dnech pečlivého průzkumu a budování logistického 

zabezpečení, britské síly zahájily velký noční útok proti těžce opevněným výšinám v okolí 

Stanley. 

 

Významné bitvy u Stanley 

Bitva u Mount Harriet  

Britské síly tvořilo 42 Commando a Royal Marines pod velením podplukovníka Nicka 

Vaux'se. Argentinská obrana se skládala ze 4. pěšího pluku, který vedl podplukovník Diego 

Soria.  

Bitva u Mount Harriet byla zahájena večer dne 11. června námořním bombardováním, které 

zabilo dva a zranilo dvacet pět Argentinců. 

Bitva byla učebnicovým příkladem dobrého plánování a využívání klamu a překvapení a 

dalším krokem směrem k jejich hlavnímu cíli - Stanley. Na britské straně byli 2 zabiti a 26 

zraněných. Argentinců bylo zabito 18 a zraněno 50. 42 Commando zajalo na Mount Harriet 

300 vojáků.  

 

Bitva u Mount Harriet / Daniel Bechennec 

OPAKUJEME 
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Bitva o Two Sisters  

Britské síly se skládaly z 45 Commanda a Royal Marines. Vedl je podplukovník Andrew 

Whitehead. Dělostřeleckou podporu zajišťovalo šest 105 mm kanónů od 29 Commando 

Regimentu Royal Artillery. 2 PARA byla v rezervě. Z moře zabezpečovaly dělostřelecké 

pokrytí 114 mm děla z HMS Glamorgan. Argentinské síly byly ze 4. pěšího pluku. 

 

 
Mapa postupu britské armády k Port Stanley (Two Sisters) 

 

Přes těžkou kulometnou a minometnou palbu argentinských vojáků se do úsvitu podařilo 

obsadit Two Sisters. Britové při útoku ztratili 8 vojáků a 17 jich bylo zraněno. Argentinci 

přišli o 20 vojáků, zraněných měli více jak 60 a 54 jich bylo zajato. 

 

Bitva u Mount Longdon  

Britské síly se skládaly z 3 PARA pod velením podplukovníka Hew Pike a z dělostřelecké 

podpory 29 Commando Regiment Royal Artillery. 2. PARA byla v záloze. Z moře 

zabezpečovaly dělostřelecké pokrytí děla z HMS Avenger. 

Argentinské síly sestávaly z B Company  7. pěšího pluku a ostatních oddílů jiných jednotek. 

Velení měl major Carlos Carrizo-Salvadores. 

 

 
HMS Avenger (v září 1994 prodána Pákistánskému námořnictvu) 
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Argentinský odpor byl silný a dobře organizovaný. Nejvíce ztrát britům způsoboval bunkr s 

těžkým kulometem. Průlom v této bitvě nastal až po dělostřelecké palbě, která přinutila 

argentince opustit své pozice ve skaliskách. Během 12ti hodinových těžkých bojů přišli 

britové o 23 vojáků a 47 jich bylo zraněno. Argentinci měli 31 mrtvých, 120 zraněných a 50 

jich padlo do zajetí. 

 

 
Vojáci z 3 PARA na Mount Longdon 

 

Zpracoval: Ondra 

Zdroj:  

Vojsko.net 

Válka.cz 

ct24.cz 

defenceimagedatabase.mod.uk 

national-army-museum.ac.uk 

timesonline.co.uk 

Wikipedia.org 
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http://www.accounttax.cz
http://www.armynet.cz
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AKTUALIZACE PRAVIDEL NA AKCÍCH AKD: 

 
      Zákaz požívání alkoholu před a během akce! Při podezření bude dotyčný požádán o 

dechovou zkoušku - pokud odmítne nebo se prokáže alkohol, tak automaticky opouští herní 

prostor!  

   

Výkon zbraně: 

Assault: 120 m/s (+/-5) - a všechny záložní zbraně, může střílet v uzavřeném prostoru 

  

Support: 135 m/s (+/-5) – nesmí střílet v budovách, uzavřených prostorách a do vzdálenosti 

pod 20m! (doporučena záložní zbraň v kategorii Assault)  

  

Sniper: 160 m/s (+/-5) – nesmí střílet v budovách, uzavřených prostorách a do vzdálenosti 

pod 40m! (povinností je mít záložní zbraň v kategorii Assault) Zbraň musí mít pouze mód 

Semi. 

  

-                 Hodnoty fps a m/s platí při použití střeliva o váze 0,20 g 

-                 Měření v rámci kontroly bude prováděno se střelivem o váze 0,20 g  

  

Střelba 

-                 Zákaz střílení do obličeje (v mezích možností ... Fair Play) 

-                 Kuličky při hře do všech zbraní max. 0,30 g 

-                 Střelba obecně pod cca 10 m pouze Semi mod. 

  

Boj uvnitř budov:  

-         střelba pouze Semi mod a pouze zbraně do 120 m/s. 

-         střelba z oken/dveří a do oken/dveří pod cca 10 m pouze Semi mod. 

  

Tato pravidla májí chránit všechny kdo si hru chtějí užít bez zranění! 

 Je to vše o lidech a o FAIR PLAY chování hráčů!!! Nejsme tu pro to, abychom si 

způsobovali zranění, ale abychom si užili hru s přáteli a kamarády!!!   

  

Pyrotechnika: 

-         na akcích je povoleno použití pyrotechniky pouze v budovách (CKM, Mega, ... popř. + 

hrách, BB kuličky)! Použití dýmovnic (značkovací nebo voskové) je povoleno v celém areálu 

- pokud nebude abnormální sucho. V takovém případě bude použití omezeno pouze na budov. 

Info podá pořadatel hráčům před zahájením hry. 

  

ZÁSAH  

-         Zásah BB kuličkou platí do jakékoliv části těla a přiléhavé části výstroje z jakékoliv 

strany. Zásah do zbraně je neplatný. Na neprůstřelné vesty a helmy se nehraje.   

  

Zásah granátem  

-         ve volném prostoru a velkých halách v budově platí v okruhu 2 m od dopadu, tzn. 

všichni hráči v tomto okruhu odchází rovnou na mrtvoliště. V budově, v místnosti (cca 25 m
2
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a méně) a bunkru jsou zasaženi všichni hráči, kteří se tam nacházejí a odchází rovnou na 

mrtvoliště. 

  

Refresh:  

-         v každých 20 minut (10:00, 10:20. 10:40, …). (neurčí-li pořadatel jinak) 

  

MEDIC (pokud bude v rámci scénáře): 

Na bojišti bude působit několik hráčů jako medici. Ti budou v rámci možností ošetřovat 

zraněné osoby přímo na bojišti. Obdrží nastříhaná obinadla, kterými označí (uváží kolem 

ruky) ošetřenou osobu - ta může pokračovat v boji a na mrtvoliště jde až po dalším zásahu. 

Medik nesmí ošetřovat sám sebe!!! 

  

Zasažený hráč:  

-         může být ošetřen medikem (pokud bude součástí hry) přímo na bojišti. Pokud se k 

němu medik nedostane do 5-ti minut tak hráč musí odejít na mrtvoliště. Zasažený hráč, 

čekající na medika nesmí již střílet - může se odplížit max. 5 m do úkrytu.  

-         zásah od granátu nelze vyléčit - hráč odchází rovnou na mrtvoliště! 

-         pokud zasažení hráči nemají medika v blízkosti, nebo vidí, že je zaneprázdněn, tak 

bude lépe odejít rovnou na mrtvoliště - záleží na každém hráči a na zvážení situace. 

-         hráč ošetřený medikem může pokračovat ihned v boji a až po dalším zásahu odchází 

rovnou na mrtvoliště.  

  

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO VYLOUČIT HRÁČE, KTERÝ 

JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM OHROŽUJE ZDRAVÍ SVÉ A OSTATNÍCH A 

NARUŠUJE SVÝM CHOVÁNÍM PRŮBĚH AKCE A TO BEZ NÁROKU NA 

VRÁCENÍ VSTUPNÉHO!!! 

  

Fotograf:  

pokud se hry budou účastnit fotografové, každý z nich je povinen mít oblečenou reflexní 

vestu a nasazené ochranné brýle. Každý fotograf musí zvážit situaci a nesmí zbytečně svým 

focením mařit probíhající akci nebo jakkoliv upozorňovat na účastníky hry. 

  

POZN.: pokud nastane případ, který není zde uveden a dojde ke sporu, tak se hráči 

obrátí na pořadatele, který spor rozhodne a proti jeho rozhodnutí není odvolání ☺ 
 

 

reklama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aisoftshop.cz
http://www.arset.cz
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Prodám modely v měřítku 1:35 na diorámách. Ceny od 700,- Kč do 1100,- 

Kč podle modelu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bližší info: Martin Herstus, e-mail:martin.herstus@seznam.cz 

NABÍZÍME 

http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:martin%2eherstus%40seznam%2ecz
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Partneři Airsoft Klubu Dejvice 
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