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  Srpnové záplavy na severu Čech. I tady žijí airsofťáci! 
 
 

Srpnový vtip 
Mladý indián se ptá 

šamana: 
„Šamane, podle čeho 

dáváš dětem jména?“ „To 
máš tak.“ Odpoví šaman. 
„Když t řeba vidím letět 

ptáka, pojmenuji ho Letící 
pták. Když vidím zrovna 

vycházet slunce, 
pojmenuji ho Vycházející 

slunce. A proč tě to vlastně 
zajímá Šukající pse?“ 
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 1. 
1907 – Začal první skautský tábor (považováno za počátek skautingu). 
1944 – Polsko: v 17 hodin, v tzv. hodinu „W“, začalo Varšavské povstání proti německým okupantům. 
1981 – Zahájila vysílání americká televizní stanice MTV. 
 2. 
1934 – Po smrti prezidenta Hindenburga se Adolf Hitler jmenoval německým Vůdcem („Führer“). 
1990 – Irácké elitní jednotky vtrhly s obrovskou přesilou do Kuvajtu. Vypukla tak tzv. válka v Perském 
zálivu. 
 3. 
1492 – Kryštof Kolumbus vyplul ze Španělska na svoji první výpravu.  
1778 – V Miláně byl otevřen operní dóm La Scala. 
1958 – Atomová ponorka USS Nautilus dosáhla jako první plavidlo Severního pólu. 
 4. 
1306 – Český král Václav III. byl zavražděn v Olomouci, dynastie Přemyslovců vymřela po meči. 
1427 – Husitské války: spojené husitské svazy porazily vojska třetí křížové výpravy v bitvě u Tachova. 
 5. 
1947 – Osmnáct Čechoslováků bylo poraženo silnější skupinou banderovců v tzv. bitvě u Partizánské 
Ľupči. 
1944 – Prapor Zośka, elitní jednotka varšavských povstalců, nečekaným útokem dobyl Koncentrační 
tábor Gęsiówka a osvobodil 383 vězňů, z toho 348 Židů. 
 6. 
1890 – V Auburnské věznici ve státu New York došlo k první popravě na elektrickém křesle, 
popraveným byl vrah William Kemmler. 
1945 – Druhá světová válka: V 8:16 svrhl letoun Enola Gay atomovou bombu Little 
Boy na japonské město Hirošima. 

Atomové bombardování Hirošimy a Nagasaki 
Během poslední fáze druhé světové války v 
Pacifiku shodily Spojené státy americké 6. a 9. 
srpna 1945 dvě atomové bomby na japonská 
města Hirošimu a Nagasaki. 
I po šesti měsících intenzivního strategického 
bombardování 67 japonských měst odmítala japonská 
vláda přijmout ultimátum předložené Postupimskou 
deklarací. Podle nařízení prezidenta Harryho 
Trumana svrhlo americké armádní letectvo v pondělí ráno 
6. srpna 1945 na město Hirošima atomovou pumu Little 
Boy. O tři dny později následovalo svržení pumy, 
nazvané Fat Man, na Nagasaki.Tyto dvě jaderné pumy jsou 
jedinými jadernými zbraněmi, které kdy byly použity ve 
válce. 
 
1965 – Vyšlo album skupiny Beatles pod názvem Help. 
 7. 
2002 – Začala nejničivější povodeň v novodobých českých dějinách. 
1942 – Druhá světová válka: americké síly se vylodily na Guadalcanalu na Šalomounových 
ostrovech a obsadily letiště, které tu pracně vybudovali Japonci. Začíná bitva o Guadalcanal. 
 9. 
48 př. n. l. – Caesar porazil vojsko početně dvojnásob silnějšího Pompeia v bitvě u Farsálu. 
1945 – Druhá světová válka: Atomová bomba Fat Man byla svržena na japonské město Nagasaki. 
Zemřelo kolem 70 000 lidí. 
11. 
1805 - byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. 
1934 – Na ostrově Alcatraz nedaleko San Francisca byli uvězněni první trestanci. 
 



 

 

12. 
1881 – V Praze došlo k požáru Národního divadla. Kupole, hlediště a jeviště divadla byly úplně 
zničeny. 
1908 – Henry Ford skonstruoval první auto z radu Model T.  
1949 – Schváleny Ženevské úmluvy na ochranu obětí války (Ženevské konvence). 
1953 – První sovětský termojaderný test. 
1981 – Společnost IBM začala prodávat svůj první osobní počítač IBM PC. 
2000 – Ruská ponorka K-141 Kursk se potopila v Barentsově moři. Všech 118 námořníků zahynulo. 
13. 
1929 – Se v pražském kině Lucerna promítal první zvukový film - americký film Loď komediantů. 
1961 – Komunistická vláda v NDR zahájila stavbu Berlínské zdi. 
14. 
1431 – Husitské války: husitská vojska v bitvě u Domažlic porazila pátou křížovou výpravu vedenou 
markrabím Friedrichem Braniborským a kardinálem Juliánem Cesarinim. 
1994 – Byl dopaden Iljič Ramirez Sánchez, terorista známý pod přezdívkou „Šakal“. 
15. 
1969 – Začal první hudební festival ve Woodstocku. 
16. 
1896 – Na řece Klondike v kanadském teritoriu Yukon bylo nalezeno zlato, čímž započala zlatá 
horečka na Klondiku. 
18. 
1868 – Při pozorování zatmění Slunce objevil francouzský astronom Pierre Jansen helium. 
19. 
1435 – Husitské války: vojsko Táboritů bylo poraženo katolickými silami Oldřicha z Rožmberka v bitvě 
u Křeče. Šlo o poslední klasickou bitvu husitských válek. 
1936 – Byl zahájen první z moskevských procesů, během nichž byly v rámci stalinských 
čistek popraveny tisíce lidí. 
20. 
1968 – Armády Varšavské smlouvy zahájily invazi do Československa. 
21. 
1911 – Mona Lisa (na obrázku), slavná olejomalba od Leonarda da Vinciho, byla ukradena 
z musea Louvre v Paříži. 
1942 – Začala bitva u Stalingradu, v níž Rudá armáda dobyla historické vítězství. 
23. 
1305 – Vůdce skotského povstání proti Angličanům William Wallace byl v Londýně po krutém mučení 
popraven. 
24. 
2006 – Pluto již oficiálně není devátá planeta Sluneční soustavy, ale trpasličí planeta; rozhodli tak 
vědci na mezinárodním astronomickém kongresu v Praze. 
1995 – Americká společnost Microsoft uvedla na trh nový operační systém Windows 95. 
26. 
1278 – Na pravém břehu řeky Moravy mezi vesnicemi Dürnkrut (Suché Kruty) a Jedenspeigen se 
odehrálo jedno z tragických ozbrojených střetnutí českých dějin - bitva na Moravském poli. 
28. 
1963 – Martin Luther King přednesl svůj projev „Mám sen“ během pochodu na Washington, D.C. za 
práci a svobodu. 
29. 
1885 – Gottlieb Daimler sestrojil první motocykl.  
1942 – Petar Brzica zavraždil v koncentračním táboře 1300 vězňů. 
31. 
1888 – V Londýně začal řádit Jack Rozparovač. 
1939 – Fingované přepadení německé vysílačky v Glivici příslušníky SS v polských uniformách se 
stalo záminkou k německému útoku na Polsko. 
1940 – K. von Neurath a K. H. Frank předložili A. Hitlerovi návrhy na způsob likvidace českého 
národa. 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                          To nejzajímavější na síti, podle naší redakce. 
 
http://www.filmovamista.cz/        Zajímá Vás, kde se natáčel Váš oblíbený film či seriál? 
 
 
http://www.prvnipomoc.cz/         Užitečné informace o tom, kde najít Lékařskou Službu První Pomoci. 
 
 
http://www.hrady.cz/               Tipy na letní výlety! 
 
 
http://www.bfbs.com/news/         Zpravodajský server Britské armády, kde najdete také odkaz na              
                                                       rozhlas pro vojáky v zahraničních misích.       
 
http://www.isaf.nato.int/          Informační portál aliančních sil. 
 
 
 
 
 
 
 

SRPNOVÉ POVODNĚ: Nejvíce zasaženo Ústecko a Liberecko! 
8.8.2010 
Tři mrtví na Liberecku 
POTVRZENI! 
Liberec - Krizový štáb 
Libereckého kraje upřesnil 
počet obětí záplav. Potvrzení 
jsou tři mrtví - v Lindavě, 
Raspenavě a Dolní Libchavě, 
další tři lidé se pohřešují. 
Ranní zprávy hovořily až o 
pěti obětech povodně v 
severních Čechách. 
 
 
 
 
 

Ilustrační foto www.ct24.cz 
 
 
Humanitární organizace ADRA pomáhá v zaplavených ob lastech: 
Číslo ú čtu 4028 4028/0300, variabilní symbol 391 
Dárcovská sms Nadace ADRA ve tvaru DMS ADRA zaslaná  na telefonní číslo 87777 
 
http://www.adra.cz/adra/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 V. Kolo: 

1) Jaké barvy kuli ček produkuje UHC? 
2) Kolik lidí pracuje v ČR pro firmu BAS (stav k 1.8.2010)?  
3) Jak se jmenuje nová česká úto čná puška?  

 
Své odpovědi posílejte do 31.8. 2010 na adresu info@airsoftdejvice.cz . 
 
 
       
  Hrajeme o  SMG5 A5 od firmy ICS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Více na www.airsoft.cz/shop 
 
 
 
 
                                                               



 

 

 
 

                                    BAR 1918 

 

BAR 1918 (Browning 
Automatic Rifle M 1918) je 

americká automatická 
zbraň zaujímající prostřední 
místo mezi samočinnými 
puškami a lehkými kulomety. 
Tato kategorie se někdy 
označuje jako těžké 
automatické pušky. Byla 
používána jako standardní 
lehký kulomet ve výzbroji 
amerického pěšího družstva od 
let první světové války, až do 
nahrazení lehkým 
kulometem M 60. 
Historie  
V roce 1916 začal John M. 
Browning pracovat na novém 
typu automatické zbraně, 
kterou nazval Browningova 
automatická 
puška (Browning's Automatic 
Rifle - BAR). Tato zbraň měla 
velikost běžné samonabíjecí 
pušky, ovšem s dvojnásobnou 
hmotností. Umožňovala střelbu 
jednotlivými ranami i dávkou a 
po přidání sklopné dvojnožky 
mohla sloužit také jako lehký 
kulomet. 
Zbraň byla předvedena 
zástupcům americké armády v 
únoru 1917 a ihned po vstupu 
USA do války proti Německu 
byly u 
zbrojovek Colt, Winchester a 
Marlin objednány velké série 
této zbraně. 
Příště: Luger P.08 (Parabella)  
Zpracoval: Carlos         
 
 
 
 

Browning M 1918 (BAR 1918) 

 

Typ těžká samočinná puška 

lehký kulomet 

Místo původu  USA 

Historie služby 

Používána 1917 - 60. léta (USA) 

Konstruktér  John M. Browning 

Základní údaje 

Hmotnost 7,26 kg (M 1918) 

8,85 kg (M 1918 A2) 

Délka 1194 mm (M 1918) 

1220 mm (M 1918 A2) 

Ráže .30 (7,62 mm) 

Kadence 500-650 ran/s (M 1918) 

350 nebo 500 ran/min (M 1918 A2) 

Úsťová rychlost 860 m/s 

Maximální dostřel 1500 m 

Zásobování municí schránkový zásobník na 20 nábojů 
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5. místní skupina 

Langenlois 2010  

  V pondělí 12. července začal 55. ročník mezinárodního kempu mládeže Červeného kříže a 
Červeného půlměsíce za účasti Jitky Pokorné, Aničky Šolcové a Šimona Hlinovského. Když 
jsme dorazili na místo, byli jsme všichni vyfoceni a vyráběli jsme si cedulky se jmény na 
trička a na dveře pokojů. Hráli jsme i nějaké seznamovací hry. 
  Zahráli jsme si mimo jiné zajímavou hru, při které jsme psali na papíry v tělocvičně, co 

víme o jiných účastnických zemích. 
Zjistili jsme, že z České republiky 
mnoho lidí zná Prahu, Karlovy Vary a 
Karla Gotta a dokonce pivo značky 
Kozel, i když to není zdaleka jediná 
značka. 
 Další den jsme na radnici navštívili 
starostu Langenlois, kterému jsme předali 
jako dárek becherovku. Pak nám zbyl čas 
na koupání v blízkém venkovním bazénu, 
což bylo vzhledem k velkému horku moc 
příjemné. Pak jsme šli zdobit nástěnku, 
kterou večer všechny národy  
představili při zahajovací vernisáži v 

tělocvičně. 
  Kromě nás tu bylo 20 dalších národů nejen z Evropy a Asie, ale také z Afriky a z Latinské 
Ameriky. Pouze Pakistán dorazil s 
dvoudenním zpožděním. Nechyběla zde 
tradičně oblíbená Malajsie a Indonésie, ale 
mohli jsme tu potkat dokonce křižáky z 
Egypta, Jižní Korei, Číny, Turkmenistánu a 
dokonce z latinskoamerinkého souostroví 
Svatý Vincenc a Grenadiny. Málokdo tuši, že 
tento stát vůbec existuje, protože má pouhých 
117000 obyvatel. 
 
  Ve středu jsme si pak zahráli několik her v 
tělocvičně a pak jsme se přesunuli k 
dataprojektoru na přednášku o etnocentrismu. 
Nebyla sice vůbec nezajímavá, ale kvůli velkému horku a dusnu v místnosti jsme málem 
usínali. 
  Večer jsme potom tančili tanec TikTok za doprovodu zpěvačky Keishy, zatímco další 
skupinky se vydaly vařit do kuchyně a na výlet do městečka Langenlois. 
 Ve čtvrtek jsme potom hráli zajímavou hru, při které jsme se točili v kruhu a diskutovali jsme 
pokaždé s někým jiným o různých tématech, jako je Červený kříž v naší zemi, co se nám v 
Rakousku líbí a nelíbí, jak nám tu chutná a také to, co bychom chtěli v budoucnu dělat. 



 

 

  Odpoledne jsme hráli turnaj ve stolním tenise. Jeden z hráčů se v nadsázce zeptal, jestli tu 
také máme vuvuzely. Večer jsme se mimo jiné naučili psát makedonskou cyrilici a také tančit 
typický rakouský valčík, který dobře známe i z českých plesů. Potom byla jako skoro každý 
večer volná zábava a tančilo se na nádvoří. Zahráli jsme si hru, která trochu připomíná 
městečko Palermo, ale je zde více postav určených kartami, které se na začátku hry rozdají a 
nikdo je samozřejmě nesmí odkrývat. 
  V pátek jsme po večeři usedli na nádvoří, otevřeli jsme zpěvníky a začali jsme zpívat. 
Připravovali jsme se tak na svíčkový pochod míru, na který jsme vyrazili po 21. hodině. Se 
zapálenými pochodněmi jsme prošli centrem města, přičemž policie dokonce zastavovala 
dopravu. Svou cestu jsme zakončili u velkého táboráku, kde jsme usedli a začali jsme opět 
zpívat. To jsme si skvěle užili. 

  I přes časné ranní vstávání jsme se v sobotu 
všichni těšili na výlet do Vídně, kterou jsme 
si už den předtím prohlédli virtuálně. Je tu 
tolik památek, že jsme si za ten den nemohli 
prohlédnout zdaleka všechny. I tak to ale 
stálo za to. Poprchávalo jen chvíli, jinak nám 
počasí přálo. Projeli jsme se tady metrem, 
prohlédli jsme si Schonbrunn a pak jsme 
zamířili do zdejšího muzea přírody. 
  Následující úterý jsme museli vstávat ještě 
dříve, abychom vyrazili do koncentračního 
tábora Matthausen. Prohlédli jsme si 
místnosti, kde vězni spali, a také plynové 

komory. Překvapilo nás, že příslušníci SS zde měli i fotbalové hřiště a měli tu vlastní 
fotbalový tým. Poté jsme se přesunuli autobusem do Lince, kde jsme si dali zmrzlinu, viděli 
jsme zvláštní tramvaje s úzkým rozchodem kolejí a kdo chtěl, mohl nakupovat. 
  Ve středu večer jsme pak měli karneval, při němž jsme si museli vytvořit kostýmy 
související s džunglí. Byla to tedy skvělá jungleparty. Jako vždy se tančilo až do půlnoci, což 
byl skvělý zážitek. 
  V pátek jsme měli spolu s delegacemi Turkmenistánu, Pákistánu a Indonésie náš národní 
den. Už po snídani jsme si tedy připravili pro všechny své kamarády nějaké hry. Večer si 
účastníci mohli vybrat, kterou ze čtyř zemí si zvolí a budou se podílet na jejím programu. Ti, 
kdo si zvolili Českou republiku, pomáhali někteří v kuchyni Aničce s vařením jídel, zatímco 
Jitka naučila ten zbytek polku a já jsem se pokusil naučit je aspoň část textu písničky Být stále 
mlád, kterou jsme pak sborově zpívali. Melodie je mezinárodně známá, ale text dělal skoro 
všem potíže. Jinak jsme tančili naši polku, na kterou navázal ještě krátký úsek Bobíka a 
Sladkého mámení. 
  Tuhle naši scénku jsme zopakovali i další den, kdy jsme měli velkolepý festival národů, na 
který se přijel podívat nejen starosta, ale i řada dalších významných hostů. Egypťané ukázali 
video o své zemi, Malajci a Němci zase zazpívali svou tradiční písničku. Ostatní národy 
většinou tančily, někdy tance navcičené už během svých národních dnů, kdy se prezentovaly 
během celého kempu vždy čtyři národy současně. Třeba Finové roztančili skoro celý sál v 
rytmu oblíbeného Letkisu, s Rakušany jsme si zatančili valčík a Turkmenky nám předvedly, 
jak se hraje na jejich tradiční strunný nástroj. Během večera všichni často tleskali do rytmu, 
což vytvořilo skvělou atmosféru hvězdné supershow, podtrženou ještě tím, že jsme měli 
perfektně nacvičené nastupování na jeviště. 
  Po skončení oficiálního programu si mohli všichni prohlédnout expozice jednotlivých 
delegací a vzít si na památku celou řadu samolepek, letáčků a odznaků, nebo s někým 
vyměnit tričko. Tančilo se dlouho do noci. 



 

 

  V neděli jsme si už museli uklidit a zabalit si všechny naše věci. Po nedělním rozloučení 
jsme dostali diplomy a krásná modrá trička. Pokud si někdo po dvou výletech myslel, že ranní 
vstávání už nemůže být časnější, mýlil se. V pondělí jsme byli probuzeni už před šestou 
hodinou ranní a po snídani jsme si uvědomili to, na co jsme se báli pomyslet. Kemp skončil a 
my jsme se loučili se všemi svými kamarády. Autobus nás potom odvezl do Vídně a vysadil 
nás na letišti, kde jsme počkali na autobus do Prahy. Domů jsme se všichni vrátili s lítostí, že 
pobyt trval jen 14 dní. 
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5. místní skupina 

zve na následující akce 

 

Ve středu 8. září budeme v ulicích Prahy opět prodávat světluščí magnetky za 
30 KČ, náramky za 50 KČ a přívěsky s linoritem světlušky za 70 KČ. Neváhejte, 
připravte si potřebné peníze a kupte si některý ze světluščích předmětů, až 
potkáte některou ze světlušek s krovkami a tykadélky! 

 
 
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 
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(2 osamocení v útoku, kteří potrápí nepřítele) 

 Nehledejte nás, pokud je potřeba, objevíme se a pomůžem slabším :) 
 
Tomáš Habarta 

Narozen: 8.12.1982 
Rodiště: Uherský Brod (Jižní Morava) 
Přezdívka: Heybi 
Přednosti v boji: výborný taktik, 
zkušenosti s týmovým bojem v Counter 
Strike ☺, nezná strach 
Zbraň: AK47, M4A1, Beretta M9, 
AKS74U 
 
 
Jiří Klikar 

Narozen: 8.10.1982 
Rodiště: Hronov (Východní Čechy) 
Přezdívka: Kliťák 
Přednosti v boji: týmový i osamocený 
bojovník, dobrá fyzička, rychlý, nezná 
strach 
Zbraň: M4 
Zranění: vystřelený zub, natržená žíla 
 
 



 

 

 
Kli ťo, koupíme si zbraně na airsoft? Co to je? To jsou ty 
pistole na kuličky. Jsi se zbláznil, s tím si hrajou malý 
děcka a my s tím budem někde lítat po lese, ne? Tak asi 

takhle začala první myšlenka o hraní AS. Následně 
jsme si objednali zbraně pro začátečníky – použitou 
MP5 pro mě a Kalacha pro Heybiho. Čtyři dny jsme 
chodili na poštu a čekali na balík. Konečně jsme se 
dočkali. Heybi byl spokojen, ale na mé celokovové 
krásce byly z kovu snad jen šroubky, prostě plastový 
zmetek s pružinou tak 60, takže si asi umíte představit 
moji „radost“. Spojili jsme se ještě s kamarádem 
Honzou, airsoftovým veteránem a jeli na Vápenku, 
nechat se připravit o airsoftové panenství. Přijeli jsme 
k ruinám budov, kde se poflakovalo několik 
ozbrojených, pokuřujících postav. Vjel do mě 

nepopsatelný pocit. Netrvalo dlouho a objednal jsem si M4 s optikou a další nezbytnou 
výbavu. Začali jsme se účastnit velkých akcí jako Big combat (tedy jatka bez taktiky) a i 
menších s propracovaným scénářem a strategií. S Heybim se někdy připojíme k týmu a 
pracujeme podle rozkazů. Většinou se ale vrhnem jen sami do čela útoku a sólovými akcemi 
zlobíme nepřítele za pomocí nasbíraných odpadlíků toulajících se bojištěm. Kombinujeme 
maskování, kdy necháme nepřítele přejít přes nás a pak jeho chybu potrestáme dávkou do 
zadku. Nebo si je Heybi naláká na sebe a já různě přebíhám, měním pozice a připisuju fragy 
zmatených protivníků. Vystačíme si sami, když jeden bude potřebovat, ten druhý tu pro něho 
vždy je a pomůže (nebo ho střelí do zad, taky se to už povedlo☺), proto Army of two.  
Spousta lidí, kteří s námi hráli měli dojem, že to hrajem stylem 4fun, ale opak je pravdou. Je 
to pouze mistifikace, kdy můžem využít taktiky překvapení a tvrdě udeřit vším co máme 
k dispozici.  

Specifika, která nás dva charakterizují jsou odvaha, bdělost, rychlost, léčky, vytrvalost 
(tedy zatím má Klíťa navrch ☺) a spolupráce.  
 Nejsme tedy tým, který má nějaké stanovy či pravidla. Jsme rebelové i vlastenci 
oddaní jednomu cíli, a to způsobit v řadách nepřátel pořádný zmatek. Bojujeme partyzánským 
stylem boje, kdy za pomocí všech možných způsobů nutíme nepřítele ohlížet se i tam, kde by 
nás nikdo nečekal. 
 Na závěr historka z akce. Nepřátelským jednotkám jsme říkali „opičky“. Měli jsme 
vyběhnout na kopec a hlídat ho, doběhl jsem nahoru a vysílačkou hledal Heybiho: „Heybi jak 
to s tebou vypada?“  Na druhé straně udýchyným hlasem: „dvě… dvě…..“ Já: „kde, kde je 
vidíš?“  Heybi: „dvě… dvě…. minuty mi dej.“ 
 
 
Zdraví vás Klíťa a Heybi 
 
 
Napsal Klikar 
 
 
 
Fotografie: archiv Leonid Kopřiva Signal Corps, AKD, titulní strana Jana Mačková. 
Fotografie jsou z akce Falklandy, ze 17.4.2010. Pořádal: AKD. 
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History of AC Oposum (Croatia) 
 
   The beginning of airsoft in the city of Bjelovar was started similarly as in other towns in 
Croatia. Many have heard that something new popped up- the airsoft. After few hours surfing 
on the Internet and investigating about the airsoft, some of the guys willing to spend some 
time in the nature and develop their motorical, tactical and psihological capabilities, decidedto  
try this hoby.  
    
   A year of participating in airsoft events and gathering the experiences in airsoft , lead bit by 
bit to the organisation of the ASK Oposum's first event ( meeting ) held on 28.05.2006. and 
organised by Vedran Pavlic ( GROM ) in Jakopovec near Bjelovar. 54 men participated that 
event from whom many have participated in such event for the first time. On the teritorry of 
Bjelovar-Bilogora county interest for airsoft soon increased in high speed  and resulted with 
the organisation of another meeting event  held on 08.06.2006. in place Dobrovita ( Visnjevac 
) near Bjelovar and named "Operation Jump". At the same meeting, the new club "ASK 
OPOSUM" was oficially presented for the first time. In only few weeks, 14 guys joined to the 
club and with dedicated work and love for airsoft have very soon gathered all of the necessary 
equipment. 
    The establishing assembly of the ASK "Oposum" was held on 05.11.2006. Among the 
other things, the decision for registrating the club as nonprofitable, nonpolitical and irreligious 
association  was brought and so the whole registration procedure started. On 22nd November 
2006. the ASK "Oposum" became Association ASK "Oposum".We can proudly affirm, that 
as one of the biggest clubes in Croatia we were invited to the first assembly of the Croatian 
airsoft alliance that took place on 08.11.2006 in Dugo Selo. 
   As time passed by, the experience and ideas gathered, so in the meanwhile 10  other 
meetings were organised by AC Oposum from whom two most significant were : Operation 
„Skok 2“ ( Jump 2 ) with over 100 participants ( precisely 102)  in airsoft meeting in Croatia, 
Operation "Nicija zemlja" ( No man's land ) with 168 participants and well known 
"Hamburger Hill" as well as Operation“ Skok 4“  with over 200 participants for the first time  
in airsoft meeting in Croatia. 
 
    From the very beginnings untill today, members of  AC Oposum have participated in 
almost every meeting in Croatia and few abroad as REDFOR 2007, 2008 AND 2009 
(Slovenia), RJAVI RIS 4,5, and 6 (Slovenia), DEFCON-1 (Slovenia), AFGANISTAN 2009 
(Czech Republic... altogether 43 meetings in 4 years of our presence. 
    From Its Beginnings AC Oposum is primary oriented to Milsim scenario types, so all 
meetings and events in our organisation are milsim type. Upon every fight we give our best to 
introduce something new and unseen to raise the quality and dynamisc of the game to a higher 
level and that tradition will be preserved and continued in the future according to the club's 
motto "IN HOC SIGNO VINCES". 
    Since majority of our members are professionals ( military pilots, soldiers, pyrotechnicians, 
policemans,  special police troopes, security guards), new ideas as well as high level of 
seriousness during the fight organisation are guaranteed. 

 
Written by Virus 
 
 

 



 

 

Historie AC Oposum (Chorvatsko) 
 
Počátky airsoftu ve městě Bjelovar jsou podobné jako v jiných městech v Chorvatsku. 

Mnoho z nich se doslechlo, že se objevilo něco nového – airsoft. Po několika hodinách 
surfování na internetu a zjišťování o aisroftu se  někteří chlapci, ochotní strávit nějaký čas v 
přírodě a rozvíjet své motorické, taktické a psychologické schopnosti rozhodli zkusit toto 
hobby. 

Rok účastí a sbírání zkušeností  v asirsoftu vede kousek po kousku ke zorganizování 
první Akce ASK Opousum dne 28.5.2006 organizované Vedranem Pavličem (Grom) v 
Jakopovci blízko Bjelovaru . 54 můžů se účastnilo této akce a pro mnohé to byla akce první. 
V oblasti Bjelovar-Bilogora se zájem o airsoft zvýšil velmi rychle a skončil pořádáním další 
akce 8.6.2010  na místě Dobrovita ( Visnjevac) u Bjelovaru s názvem "Operation Jump". Na 
stejném shromáždění byl nový  klub ASK Oposum poprvé představen. V několika málo 
týdnech se 14 chlapců připojilo ke klubu a obětovou  prací a láskou k airsoftu velmi brzo 
shromáždili veškeré potřební vybavení 

Ustavující shromáždění ASK OPOSUM se konalo 5.11.2006. Mezi dalšími věcmi byl 
předloženo zápis klubu jako neziskové, nepolitické a nenáboženské sdružení a celé registrační 
řízení bylo zahájeno. 22.11.2006 se ASK Oposum stalo sdružením. Můžeme hrdě tvrdit, že 
jako jeden z největších klbů v Chorvatsku, jsme byli pozvání na první shromáždění 
Chorvatské Airsoftové Aliance, které se konalo 8.11.2006 v Dugo Selo. 

Jak čas utíkal, zkušenosti a nápady se hromadily, tak mezi tím se konalo 10 dalších 
setkání, které organizovalo AC Oposum, z nichž dva nejvýznamější byly  Operace Skok 2 ( 
Jump 2) s více než 100 účastníky ( přesně 102) na airsoftovém setkání  v Chorvatsku a 
Opreace  "Nicija zemlja" ( Země nikoho ) se 168 účastníky a dobře známý Hamburger Hill, 
stejně jako Opraece Skok 4 (Jupm 4) s více než 200 účastníky poprvé na airsoftovém setkání 
v Chorvatsku. 

Od počátku až do současnosti, se členové AC Opousum účastnili většiny setkání v 
Chorvatsku a několika zahraničních jako je REDFOR 2007, 2008, 2009 (Slovisnko), RJAVI 
RIS 4,5,6 (Slovinsko),  DEFCON -1 (Slovinsko), Afghánistán 2009 (Česká republika)... 
celkem 43 setkání za 4 roky našeho působení. 

Od začátku je AC Oposum primárně orientován na typ scénářů Milsim, takže všechna  
setkání v naší organizaci jsou milsim typu. Do každého boje dáváme to nejlepší , zavádíme 
něco nového, dosud nevídaného ke zvýšení kvality a dynamiky hry a doufáme, že tradice 
bude zachována a  bude pokračovat v budoucnu podle klubového motta: "IN HOC SIGNO 
VINCES". ( V tomto znamení zvítězíš). 

Vzhledem k tomu, že většina našich členů jsou profesionálové ( vojenští piloti, vojáci, 
pyrotechnici, policisté, zvláštní policejní jednotky, členové bezpečnostních služeb), jsou 
zaručeny nové nápady , stejně jako vysoká úroveň závažnosti boje a organizace. 

 
 

Autor: Virus 
Přeložila: Marci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Fotka z akce Afghánistán (Milovice). 



 

 

Klub a osobní identifikátory ( suchý zip ): 
Pro všechny členy ASA jsou předepsané dva povinné modely bojových uniforem ( BDU ), 
které jsou používány v souladu s potřebami setkání, na nichž se podílí klub:  
 
 

 

 

 

 

 
* bojové uniformy KROKI " OPOPAT  ( Vačice digitální vzor ) je 
používán jako hlavní outfit ASK Vačice pro léto / jaro a výjimečně pro 
zbytek roku . Komplet  tvoří kalhoty a košile s odpovídajícími ID klubu 
a osobními identifikátory , v kombinaci s některými pokrývkami hlavy ( 
zelený baret , bojová helma , čepice  ASK Vačice,  klobouk U. S. 
Woodland). . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* americké bojové uniformy Woodland RAID   je používán jako 
hlavní outfit   Podzim / Zima a Reeneacting setkání a výjimečně pro 
zbytek roku. Komplet  tvoří kalhoty a košile s odpovídajícími ID 
klubu a osobními identifikátory , v kombinaci s některými 
pokrývkami hlavy ( zelený baret , bojová helma , čepice  ASK  
Vačice,  klobouk U.S.Woodland). 
 
 
 
Kontakt  

Klub taktičkih igara ASK Oposum 
ask.oposum@gmail.com 

GROM   

prilaz Marka Marulića 2 
Bjelovar  
Hrvatska  
43000    

 
http://www.skok-milsim.com/kontakt 
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Víte, kdo vám kryje  záda  
aneb  

Znáte členy AKD?  
 

Základní údaje: 
Nick:         Elzy, 7 let 
Zbraň:       M4 A1 „marine“ aeg 
Hodnost:   Staff Sergeant 
Vstup do AKD: 19.10.2007 (… může za to, že AKD vzniklo) 
 
 
 
 

1) Proč právě airsoft? Co tě na tom baví a jak jsi se k němu dostala? 
Začali jsme si s Erikem hrát na vojáky a táta nám na internetu proto hledal zbraně a našel 
airsoft. Baví mě střílet. 
 

2) Jaká je tvá oblíbená hudební skupina? 
Mám ráda písničky u táboráku, co se hrajou na kytaru a veselé písničky třeba od Nohavici, 
pak Amy Mac Donald, Evanescence.   
 

3) Jaký je tvůj oblíbený film? 
Harry Potter, Bratrstvo neohrožených, Shrack, Madagaskar, Spidermann, Lovecká sezona. 
 

4) Jaká je tvá oblíbená kniha? 
Pohádky. 
 

5) Jaká je tvá oblíbená PC hra? 
 Flashpoint, Battle Field 2. 
 

6) Jaké je tvé povolání nebo čím se chceš stát? 
Policajtem. 
 

7) Od kolika let se dá hrát podle Tebe airsoft, bez ohledu na zákon? 
Já hraju od 4, takže…. 
 
 

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

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

Neměla, mám všechno co chci. 
 
 
 



 

 

10) Jaký druh akce máš nejraději? 
Střílečku a občas trochu taktiky, raději venku. S malou pistolí CQB v baráku. 
 

11) Jaká je tvá oblíbená armáda a zbraň 
Oblíbená armáda je britská a česká. Zbraň M4 a ty britský L 85. 
 

12) Jak daleko a čím jsi schopen a ochoten cestovat za airsoftem? 
No kamkoliv mě dovezou, ale pěšky teda ne ☺.  
 

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

Jo přátelství, jistě, ale důležitý je oboje. 
 

14) Co podle tebe na airsoft nepatří? Kdo by rozhodně neměl hrát airsoft? 
Nepřiznávači, zlý lidi, ty co podváděj a ty co všude hulej a smrděj. 
 

15) Jak často by se měl hrát airsoft? 
No, to tak nevím … jednou týdně – to by se mi líbilo. 
 

16)  Jaký máš vztah k vlastnímu týmu? 
Chyběl by mi a jinej bych nechtěla. Mám ráda Matese, ale když má s sebou Zipáka tak ne. A 
mám ráda Zipáka, když s sebou nemá Matese. Každýho mám ráda přece. 
 

17)  Jaký máš pocit, když číháš na protivníka? 
Zastřelit ho přece, ale počkám si na správnou chvíli. Konec myšlenek, jaká je další otázka? 
 

18)  Jaká je Tvá oblíbená strategie? 
Podle situace tak nějak, přemýšlím co by bylo nejlepší. 
 

19)  Jaký je tvůj sen, jako airsofťáka? 
Vyhrát. 
 

 
 
 
 

Autor projektu: Sušenka 
Autorovi je 15 let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Berget VIII.  Arbedid valley  report 
 
16. – 19. června 2010 
 
 Pro airsoftové nadšence se letos pořádal již osmý ročník myslím, že nejznámější akce, 
švédský Berget. Minulý rok se akce zúčastnilo 5 členů našeho týmu, letos jsme chtěli počet 
zvýšit…což se nečekaně povedlo a na akci vyráželo devět kousků…☺ 
 

 
GOS Chasseurs (stojící zleva – Wazz, Martin, Kafe, George,  Cook, Víťa, sedící – Kuře, Paťas a Petr 

 
 Když se přenesete přes přihlašovací rituály, shánění lístku, rezervaci trajektu a 
domlouvání kdo ještě pojede, tak potom už je to hračka. Náš tým účast plánoval s předstihem 
už od října 2009. Většině týmu se podařilo sehnat díky Jerrymu lístky v předprodeji skoro za 
poloviční cenu, zbytek (můj lístek) se pytlíkoval téměř na poslední chvíli, ale povedlo se ☺. 
Zaplacený lístek i trajekt…co dál? Doprava! Jedno auto bylo jasné – Petrova Fabie combi a 
druhé sehnal George – půjčený Mercedes Vito. Takže místa zřejmě dost…ZŘEJMĚ. Když 
jsme naložili Vito v Teplicích a vydali se do Litoměřic pro zbytek týmu, ještě to vypadalo 
dobře,…ale po naložení beden s jídlem u Paťase už to tak růžově nevypadalo.. 
 

     
Vito          Polský přístav Gdaňsk z trajektu 
 
Nicméně jsme vyrazili…s předstihem, už v neděli. Jeli jsme přes noc a východ slunce nás 
chytil v Polsku. Z Gdaňsku jsme trajektem 18 hodin putovali do přístavu Nynashamn a 
v poledne v úterý 15. června vstoupili na půdu Švédska. Po hrozných polských komunikacích 
nám švédské dálnice připadaly jako hladká zrcadla. Cesta utíkala a v osm večer jsme dorazili 
na místo konání akce v blízkosti městečka Solleftea.  
 
  

 
 



 

 

Nezbytné procedury, jako ověření totožnosti a nalepení pásky s registračním číslem na 
ruku, jsme zvládli bez problému, klobouk dolů před organizátory. Poté jsme museli na 
kontrolu úsťových rychlostí našich zbraní kvůli určení bezpečné vzdálenosti pro střelbu 
(pravidla viz www.berget-events.com) a pak už jsme mazali na základnu. Byli jsme součástí  
Poldavian 1st infantry Batalion.   
 

  
Poldavian 1st infantry Batalion camp                                              Únava 
 

 Velení nad naší skupinou převzali Rusové, kterých bylo hodně a stáhli pod sebe menší 
týmy z Polska, Itálie, Německa a Portugalska, druhou část tábora tvořili Finové, kterých bylo 
ještě víc (odhad kolem sta ) a měli výbornou organizaci a zabezpečení. Po obvyklém 
seznamování s okolím a spoluhráči ( většina konverzace v angličtině, kdo neumí tak si 
nepokecal ) jsme ještě stále za „denního“ světla šli spát ( asi ve 3 ráno – kdo ví co je polární 
den se nediví ).   
 Hra samotná začala se zpožděním ve středu v osm večer. Dostali jsme za úkol obsadit 
opěrný bod, což se nám po téměř dvouhodinové bitvě podařilo…a za odměnu jsme ho drželi 
od 23 hodin do 6 do rána, to už jsme trošku padali únavou, protistrana přestala s útoky asi ve 
3 ráno. Po odpočinku jsme dostali další úkol, útok na křižovatku, kterou jsme podnikli 
s tankem od organizátorů ( Ford eskort a něm překližkový model tanku..pojízdné ). Povedlo 
se a opět jsme drželi pozici. Po návratu do základny se ze slunečného počasí stalo pěkné 
zataženo a v noci lilo jak z konve. Přes počáteční obavy z toho, že do stanu bude zatékat, jsme 
usnuli jak mimina. Sousedům ráno nateklo do stanu, ale my jsme měli chytře vykopané 
žlábky okolo a byli jsme v suchu. Aspoň do té doby, než Kafe nevydržel a musel jít ven si 
zapálit. Odchytil ho totiž velitel naší skupiny…a šup na hlídku. Pak, že kouření neškodí 
zdraví☺.  Ačkoliv je Berget popsán jako hardcore military akce, po noci a dni vydatného 
deště to chtěla protistrana odpískat, že prý jedou kvůli počasí domů…takže něco jako u nás, 
nic nového. Nakonec to prý vzdala skoro polovina soupeřů, ale zbytek vytrval. No a abychom 
jim to trošku zpestřili, po hlídce v dešti jsme se vydali na útok na jejich základnu. Přesun 
vozidly, výborná přestřelka, úspěšné dobytí hlavní základny…prostě krása. 

   
Motorizovaný přesun                                                               Mokří, ale vítězní  (v pozadí dobytá základna NAF) 
 
 



 

 

 V sobotu v 15 hodin měla hra končit, proto náš kompletní tábor ( asi 300 střelců ) 
vydal na závěrečný nápor na základnu, kterou jsme dobyli v pátek. I přes velkou snahu se 
nám to nepovedlo, siréna oznamující konec hry nás zastihla na okraji základny. Vůbec to 
nevadilo, nálada mezi zúčastněnými skvělá, i počasí se umoudřilo (asi ve 13 hodin nám 
v průběhu útoku začalo svítit sluníčko).  
 Většina hráčů z našeho tábora se během sobotního odpoledne sbalila a odjela, my se 
ještě vydali na malé posezení do Solleftey, které pro nás organizátoři ve spolupráci 
s městečkem připravili. Večer jsme si zabalili věci, abychom byli schopni ráno před 8 vyrazit 
na cestu zpět. Cesta probíhala v klidu, většina týmu se nechala ukolébat a pochrupávala. 
Trajekt zpět do Gdaňsku byl plný vracejících se hráčů, atmosféra příjemná. V pondělní 
poledne vylodění, cesta přes Polsko a návrat do vlasti v úterý v 6 hodin ráno. Celkově bych 
akci hodnotil jako velice dobře připravenou, od ubytování a informací až po pitnou vodu. 
Doufám, že se něco podobného povede i u nás, Švédsko je přece jen „trošku“ z ruky ☺. 
         
         Víťa, GOS Chasseurs 
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PROTEKTOR VII. – areál SKWAT  Nový Dvůr a přilehlé okolí ☺  
( z pohledu ISAF ) 
 
 Letos proběhl už sedmý ročník akce Protektor. Riggs a spol. opět  
předvedli špičkově naplánovanou akci i přes to, že místo konání sháněli doslova 
na poslední chvíli. Areál Nový Dvůr (většině hráčů airsoftu dobře znám díky 
akcím jako Falklandy či Válka gangů) se proměnil v bojiště Talibanu – ANA – 
ISAF, pro nezasvěcené ve smyšlené místo kdesi v Afghánistánu…. 
  
 Krom organizátorů, kteří byli na místě již dříve, se první hráči  ISAF 
začali sjíždět ve čtvrtek. Celý pátek probíhala úprava okolního terénu do podoby 
plánu organizátorů, takže kopání zákopů, okopů, stavba bunkrů, zásoby pitné 
vody apod.  Byla navázána spolupráce s ANA ( Afg. armáda ) a též s protivníky, 
kteří o sobě dávali vědět občasnou střelbou v okolí, ale celkově se spíše jednalo 
o průzkumné výpravy všech zúčastněných stran.  
 
  Jednotkám ISAF byly přiděleny volací znaky dle vybraných států USA a 
číslo, což průběh a organizaci hry velice ulehčilo. Hra  za ISAF byla rozdělena 
do bloků ( jeden blok byl 3 hodiny ), ve kterých určené jednotky hlídaly 
základnu nebo štábní okolí, vyjížděly za přidělenými úkoly, odpočívaly nebo 
chodily na dlouhé procházky ( viz film Forrest Gump ☺ ).  
 
 Celý PROTEKTOR byl poznamenán nepřízní počasí, které některé 
jedince odradilo do té míry, že si sbalili věci a v tichosti opustili herní prostor. 
Ale většina zúčastněných vytrvala a natruc všudypřítomné vlhkosti si 
vychutnala akci. Obdiv patří též Talibancům, kteří noc co noc do časných 
ranních hodin zpříjemňovali obráncům základny veskrze nudnou strážní službu, 
ať už malými provokativními útoky nebo svéráznou muzikou nesoucí se celou 
základnou. Dobře připravená také byla fingovaná srážka s množstvím zraněných 
civilistů potřebujících ošetření..některá zranění vypadala dost realisticky, 
někoho z toho prý přešla i chuť k jídlu!  
 
 Za naší jednotku FLORIDA 50 můžu říct, že jsme si užili hlídkové 
činnosti dostatečně, průzkumných akcí také, chyběla snad jen nějaká pořádná 
přestřelka a občas by neškodil nějaký ten motorizovaný přesun, protože nohy 
několika členů týmu vykazovaly značné opotřebení po více jak 12ti hodinové 
službě ( první hlídku jsme měli od 6 do 9 a z výpravy do vesnice Talibánu jsme 
se vrátili ve 22 hodin ). Podle nás jednotky s vlastní dopravou měly výhodu, 
takže pro příště plánujeme nějaké to vozítko, abychom nemuseli s jistou závistí 
sledovat okolo svištící jednotky vezoucí si pozadí ☺  



 

 

Jak jsem se stal na několik 
dní „Diplomatem“ …  

Část 1. 
 

 
 

      Nevím, kdo jste si toho všimli, ale od října minulého roku se v Praze  již 17. rokem 
pořádal  Pražský studentský summit organizovaný Asociací pro mezinárodní otázky. A 
jelikož se AKD ničeho nebojí, tak tam vyslalo  jednoho skvělého a úžasného delegáta, tj. mě, 
který nás zastupoval a angažoval se v mezinárodních otázkách. Ale jelikož jsem tam byl já, 
ale ne vy, tak vám musím nejdříve sdělit o co jde…. 
      Pražský studentský summit je akce organizována Asociací pro mezinárodní otázky, která 
se zabývá mezinárodními otázkami… ☺  Tato akce začínala před 17-ti lety jako setkání 
několika studentů v nálevním zařízení a jejich diskusí o světových tématech a vyvíjela se až 
do dnešní podoby, kdy ji zaštiťuje premiér České republiky spolu s velvyslancem Spojeného 
království Velké Británie v Praze, partnery  jsou  KCP s  VŠE, přednášejí na ní jedny 
z nejvýznamnějších osobností našeho státu a má více než  400 účastníků.  
      Studentský summit probíhá jako skutečné jednání tří nejdůležitějších mezinárodních 
organizací, které se nás týkají, jsou jimi: model OSN, model EU a model  NATO. Model 
OSN je navíc rozdělen ještě na několik orgánů, jsou jimi: SC, GA, ECOSOC, WTO, HRC a 
CSD. 
Proto model OSN je nejpočetnější, jelikož každá země má v průměru čtyři delegáty, každá 
země nemá zastoupení ve všech orgánech. Také je cílová skupina účastníků jiná u každého 
modelu. OSN je zaměřen na účastníky z řad středoškolských studentů. EU je zaměřen na 
účastníky z řad vysokoškoláků. A NATO je zaměřeno na středoškoláky, kteří si chtějí 
procvičit angličtinu, jelikož je zde jednací řečí anglický jazyk. Poslední dva jmenované 
modely platí jedna země, jeden delegát. 
      Delegátům jsou, na základě zpráv, které vypracují, rozděleny jednotlivé státy a oni 
zastupují jejich stanovisko v jednotlivých modelech a orgánech a vyjadřují se k bodům 
agendy. Jednání sice podléhá jednacímu řádu, ale samotné jednání je vlastně docela uvolněné, 
rozhodně neplatí, nějaké tendence ze školy, že musíte sedět na místě a ani nedutat, ale 
vyžaduje se, aby nebylo vyrušováno jednání. 



 

 

      Samotný summit má pět workshopů - přípravných setkání, na kterých se odborně probere 
každý ze čtyř bodů agendy. Ty se konají cca od října jedenkrát měsíčně v sobotu ve VŠE na 
Žižkově. A dále pak ze čtyř dnů samotné konference, kde se konferuje a  vydávají se příslušné 
dokumenty. 
 
      V dalším čísle AKD NEWS! bude další článek na toto téma, ve kterém podrobněji popíšu 
jednotlivé Workshopy a konferenci.  
 
Vysvětlivky: 
KCP-Kongresové centrum Praha 
VŠE-Vysoká škola ekonomická 
OSN-Organizace spojených národů (United nation oragnization) 
EU-Evropská unie (Europe union)  
NATO-Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization) 
SC-Rada bezpečnosti (Security concil) 
GA-Valné schromáždění (Generaal Assembly) 
ECOSOC-Ekonomická a sociální rada (Economic and Social concil) 
WTO-Světová obchodní organizace (World Trade Organization) 
HRC-Rada pro lidská práva (Human Rights concil) 
CSD-Komise pro Udržitelný rozvoj (Comission on Sustainable Development) 

 
 
 

Autor: Big Mac 
Autorovi je 17 let.   
www.studentsummit.cz 
www.amo.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ČÍSLO VIII/2010                                    POZVÁNKA                                              SRPEN 

 

AFGHANISTAN NOW6 Info for events 

Termín akce:  13.-15.8.2010 

Ukončení registrace:  10.8.2010 

Všeobecná kritéria pro vstup:   Věk:18+ (za věk členů zodpovídá velící každé jednotky v případě, že nebude účastník 

akce z žádné jednotky bude při vstupu kontrolován jeho věk), Poplatek 200,-Kč/ osob a (pokud někdo nebude 

registrován zaplatí poplatek 300,- Kč) , Pyrotechnika po konzultaci s organizátory , Majitelům voj. techniky, využívané 

pro účely akce bude přiznán příspěvek 600,-Kč/vozidlo (toto neplatí pro vozidla využívaná pouze jednotkou vlastníka)  

ISAF: Kompletní pouštní nebo UPC-ACU uniforma, balistická ochrana (přilba,vesta) , pouze vojenské stany a 

vybavení (v místě základny budou k dispozici 5x5m, 6x8m stany) , ve výbavě každého vojáka kontingentu nesmí chybět 

lighsticky v barvách:červená,modrá,zelená(bude kontrolováno při vstupu). Refresh: 2hod. 

Speciální jednotky: Jednotky s tímto zaměřením mají omezenou početní účast-tato místa jsou již obsazena.-ostatní 

jednotky budou využívány pro úlohy pěchotních složek. 

TALIBAN/AFGHÁNCI: Etnický oděv , zákaz kompletních vojenských uniforem a jakýchkoliv částí maskovacích 

uniforem,helem a vojenských pokrývek hlavy. Na akci bude pouze afghánská vesnice (pro všechny Afghánce budou 

vystavěny chatrče a přístřešky-tudíž je zakázáno používat  civilní stany) , kde vesničané povedou dvojí život 

(taliban/civilisté) - ta bude vystavena neustálé kontrole aliančních jednotek a bude zde přísný zákaz přechovávání 

střelných zbraní, sebevražední atentátníci musí signalizovat útok černou dýmovnicí a poté jsou všichni v okruhu 30 

metrů mrtvý. Refresh: 1hod. 

REGISTRACE!: Bude obsahovat: - věk, jména a příjmení jednotlivců (reálná) 

                                                        -název jednotky a stranu, za kterou se jednotka chce zúčastnit 

                                                        (ISAF,Taliban)                                        

                                                              -účast voj. techniky 



 

 

                                                       -pyrotechnika (pouze přesahující třídu pro civilní užití) 

                                                              -telefonický,elektronický kontakt 

                                                       -město, ze kterého jednotka pochází 

 Registrace zasílejte na adresu:  goarmy@seznam.cz v případě dalších dotazů kontaktujte organizátora: 605169121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIRSOFT OPEN 
 
Airsoft Open si klade za cíl navázat na poslední úspěšný Big Combat 2009 a za spolupráce s 
týmy SKWAT  a GOS CHASSEURS vytvořit jedinečné a unikátní setkání AS hráčů v ČR.  
 
Nepůjde o vytvoření žádného rekordu v počtu účastníků, ale o "velkou" a kvalitní jednodenní 
airsoftovou akci.  
 
V první řadě se bude jednat o setkání přátel, podělení se o zážitky a zkušenosti, navázaní 
kontaktů.  
 
V roce 2010 bude mít akce AIRSOFT OPEN premiéru. Věříme, že přijede řada kvalitních 
hráčů a odstartuje se tím nová úspěšná série jedinečné AS akce v ČR. 
 
Více info na:  
http://www.airsoftopen.cz/ 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Operation Invisible 

Lokalita:  Mladoboleslavsko (lokalita bude upřesněna pouze zaregistrovaným – soukromý 
pozemek) 

Termín:  10. - 12. září 2010    

Sraz: do 19:00 hod (pátek).  Zahájení akce: 6:00 (sobota).  Konec: cca 15:00 hod (neděle) 

Cena: 150,- Kč (účastníci Operace Flood sleva  20%) 

Věkové omezení: 15+ (mladší 18ti let - souhlas rodičů) 

Maximální počet hráčů: 80 (pozvaní a vážní zájemci) 

 
Legenda: 
Při minulé akci „Operace Flood“ byl zatčen tajný agent Východního Bloku Hopsan Zajcev, 
který během výslechů vypověděl, že Východní Blok zásobuje zbraněmi také rebely 
v africkém státě Burundi. V Burundi byla v nedávné době občanská válka a dosud je tam 
situace vypjatá. Další zásilka zbraní bude doručena letecky 10.9.2010. Na palubě by měly být 
i chemické zbraně.  
Tajná Služba vše monitoruje a Special Force je připravena letadlo zajmout při přistání. Jenže 
při přeletu přes Rwandu bylo letadlo sestřeleno na hranicích Rwandy a Burundi, u jezera 
Rweru, konkurenční skupinou rebelů.  
Největší problém je, že Rwanda prošla genocidou a pokud by se chemické zbraně dostaly do 
rukou tamních rebelů, mohlo by vše mít ještě horší následky. Chemické zbraně se musí najít, 
aby je Rebelové nemohli použít! 
Special Force vyráží do akce, ale zároveň i Commandos z Východního Bloku. Obě skupiny 
mají za úkol najít co nejvíce beden s municí a hlavně chemické zbraně.  
Nastává závod mezi Special Force a Commandos -  kdo najde víc beden s municí a kdo najde 
dřív bedny s chemickými zbraněmi a dostane je na svou základnu! 
Veškerou činnost obou skupin budou znepříjemňovat místní rebelové a samotné střety mezi 
Special Force a Commandos. 
 
O co půjde: 
Nalezené muniční bedny se budou odprodávat „Obchodníkovi se smrtí“ v Modré zóně (zóna 
bez střelby) a za utržené peníze si můžou obě skupiny pořizovat věci a info potřebné k plnění 
úkolů.  
Pro nalezení beden s chemickými zbraněmi bude zapotřebí získat satelit a tím i satelitní 
snímky polohy beden. Ale aby mohly být snímky ze satelitu získány, bude potřeba mít 
zaplacenou frekvenci (čas, kdy skupinám bude předána mapa). 
  
Po celou dobu si musí obě skupiny dávat pozor na rebely, kteří se volně pohybují lokalitou. 
V případě prohraného střetu s nimi přichází skupina o muniční bednu (pokud ji zrovna nese) a 
tím pádem o peníze, které za ni mohla získat u Obchodníka se smrtí.  
Pokud zasáhnete rebela, ten položí na zem nebo pověsí na strom v místě, kde byl zasažen, 
„balíček“ s penězi, který si můžete vzít. 
 
Vše bude záležet na tom, kolik získáte prostředků na zakoupení věcí a info potřebných 
k plnění úkolů a jak s nimi dokážete naložit s ohledem na situace, do kterých se dostanete.  



 

 

Bude záležet na vašich schopnostech a bojovém, strategickém a obchodním duchu, ale i na 
štěstí (aby se vám vyhnuli, z důvodů nesplnění některých úkolů, časové penalizace a tím 
znevýhodnění vůči druhé skupině při plnění závěrečného úkolu, …) 
 
Shrnutí: 
V pátek večer příjezd, breefing, volná zábava (táborák). 
V sobotu vybudovat základnu, najít a donést na svou základnu  co nejvíce muničních beden, 
komponentů satelitu, … U Obchodníka se smrtí provést obchod, zakoupit si „frekvenci“, 
doplňovat munici, … 
V neděli po získání satelitní mapy najít  bedny s chemickými zbraněmi a dostat je na svou 
základnu.  
Nenechat se zabít od rebelů ani od druhé skupiny. 
 
Vítězí ta skupina, která jako první dostane bedny s chemickými zbraněmi na svou základnu a 
pošle „signál“ (osoba v oranžové vestě) k Obchodníkovi se smrtí a kde se odpálí zvukový 
signál, kterým se hra ukončí. 
 
Omezená munice, počáteční refresh 1 hod, medici, … 
Každá muniční bedna má svou cenu a navíc může obsahovat povolení k navýšení munice 
hráčů, komponenty, peníze, smrt, … 
U Obchodníka se smrtí je možno dokupovat munici, zkrácení refreshe, potřebné komponenty 
a info, … 
Žádná pyrotechnika!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Sponzoruje: 
 



 

 

 
 
PARKLÁT 2.010 
Libreto:  

Byly objeveny staré záznamy, které obsahují informace o podivných stavbách, umístěných 

v území nikoho. Nezávislé společnosti proto vysílají průzkumné jednotky, aby tyto objekty 

lokalizovaly a prohledaly, zda obsahují důležité informace. 

  

Akce, kde je kladen důraz především na orientaci a průzkum terénu, bude fyzicky náročnější. 

Úkol:                          vypátrat a prohledat stavby původních obyvatel, přinést informace  

Začátek akce:            11.září  2010, sobota, 8.30 hod 

Konec akce:               12.září  2010, neděle, 13.30 hod,  

Povinná přestávka:      sobota, minimálně 60 minut na základně v době mezi 17.00 – 20.00, 

(večeře)  

Prostor:                       Křivoklátsko, asi 20 km2, hranice určují kraje mapy (bude k dispozici) 



 

 

Obsazení:                   5 členné jednotky (vítáme celé, ale mohou se sestavit na místě 

z jednotlivců, připouští se 4 - 6 členů) 

Získávání bodů:          za objevení stavby  

                                    za prohledání stavby 

                                    podle obtížnosti a pořadí nalezení  

                                    za informace 

Vítězí skupina, která po ukončení akce získá nejvíc bodů. 

-          Jednotky mohou, ale nemusí na sebe útočit 

-          Oblečení podle vlastní volby, z hlediska identifikace se doporučuje skupině stejné 

oblečení, je nutná pokrývka hlavy, zbraně podle svých možností,  kryt o čí je povinný po 

celou dobu akce.   

Akce probíhá po celých 29 hodin,  

Příjezd na akci je možný již v pátek během dne, možné přespání na základně,  

Po dobu akce bude zajištěn čaj, případně horká voda, v době povinné přestávky večeře (guláš 

s chlebem, knedlíkem), ostatní stravování vlastní.  

  

předpokládáme účast 10 - 15 jednotek, v případě malého zájmu může být datum akce 

přeložen 

 
Kontakt: 
http://sites.google.com/site/pohnikostrou/home 
pohnikostrou@seznam.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ArmA II - Britská armáda ke stažení! 
 
 

 
 
Bonusweb.cz 30.7. informoval že Firma Bohemia Interaktive, vytvořila pro hru ARMA II 
nový update britské armády. Tento update bude ke stažení 26. srpna pod názvem British 
Armed Forces, která přinese kampaň s britskými vojáky. 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Sušenka 
Autorovi je 15 let. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Chlapecká válka – 5.díl 
 
 
 
 Otevřel jsem před sebou starou knihu, která byla vázána v kůži. Vážila přibližně 3kg. Pár let 
jí bylo, když jsem ji otevřel, vzduchem se rozvinul zápach čehosi. Zápisy do této knihy byly vždy 
zapisovány speciálním inkoustem a starým brkem. Písmo muselo být úhledné a krasopisné. Když si to 
čtete, tak to vypadá,  jakoby je tady někdo vytiskl. Otevřel jsem šuplík, ve kterém jsem mněl 
připravenou banku s inkoustem a husím brkem. Je na čase zapsat do této knihy další tajnou schůzi a 
kdo se jí zúčastní. Ruka se mi najednou zastavila ,do hlavy mi vlítla myšlenka proč to všechno 
dělám? Opatrně jsem odložil brko do inkoustové banky. Pozvedl jsem číši, ze které jsem se hluboce 
napil. Síla vína na sebe dlouho nenechala čekat. Srdce se mi rozbouřilo, krev rozproudila, myšlenky 
v mé hlavě rozehnala. Výborné víno, dolil jsem si pohárek a začal psát seznam lidi, důvod schůze.  
Možné nebezpečí povstání? Je nutno přípravy na  rychlou likvidaci nevhodných osob... 

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