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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 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. 

Pamatujte! Čím více správných odpovědí zašlete, tím větší šanci máte!!! 
 

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 
 
1. kolo: 
a) Kdo pořádal 16. dubna 2011 již druhý ročník airsoftové akce FALKLANDY? 
b) Ve které zemi se každoročně pořádá airostová akce BERGET? 

c) Jaká je úsťová rychlost/energie zbraně CZ75 d Compact CO2 věnovaná společností  ARMYNET? 

 

Své odpovědi zasílejte nejpozději do 30.6. 2011!  
Správné odpovědi naleznete v červencovém čísle AKD-NEWS! 

 

 

 

http://www.armynet.cz
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Humanitární a rozvojová pomoc 

VÝSTAVA VODA NAD ZLATO (A. JUNGROVÁ) 

 
Na cestě pro vodu 
© Foto: A. Jungrová 

Výstava fotografií Alţběty Jungrové Voda nad zlato bude v praţských Ţlutých lázních ke shlédnutí od 10. do 26. 
června. Fotografie zachycují aktuální problémy v Etiopii, jedné z nejchudších zemí světa. Kaţdodenní realita je 
zde bezprostředně ovlivňovaná nedostatkem čisté pitné vody.  Vernisáž výstavy proběhne 10. června od 17 
hodin v Praze 4 Podolí, ve Ţlutých lázních. Vystoupí hudební a taneční skupina TiDiTaDe a po celé odpoledne 
bude k dispozici informační stánek Rozvojovky. 

  
Víte, co se stane, kdyţ v Etiopii dlouho neprší? Nebo jak daleko musí Afričanky chodit pro vodu? I o tom je 
výstava VODA NAD ZLATO, která se koná v rámci kampaně Cena vody. Tu vede informační sekce společnosti 
Člověk v tísni Rozvojovka. Fotografie pořídila letos na jaře Alţběta Jungrová. „Byla to má druhá cesta do Etiopie, 
tentokrát v těsné spolupráci s Člověkem v tísni. Projeli jsme zemi až na hranice se Súdánem, kde je problém s 
nedostatkem vody nejhorší. Snímky ukazují smutnou etiopskou realitu,“ říká autorka fotografií. 

 
Obstarávání vody, ţenská práce Foto: A. Jungrová 

  
Součástí výstavy jsou i informační bannery o pěstování květin a bavlny v rozvojových zemích. Právě kvůli tomu 
totiţ vysychá řada důleţitých zdrojů pitné vody, např. jezero Naivasha v Keni. Kampaň CENA VODY zahájila 
ROZVOJOVKA, informační sekce společnosti Člověk v tísni, v roce 2010. Cílem je informovat českou veřejnost o 
globálních problémech s nedostatkem a špatnou kvalitou vody v rozvojových zemích. Záměrem je, aby se česká 
veřejnost mohla sama aktivně zapojit do řešení těchto problémů a pochopila je v souvislostech. Pomoci se totiţ 
dá nejen formou přímé finanční podpory rozvojových projektů, ale také nepřímo změnou svého spotřebitelského 
chování či zapojením se do veřejné debaty. 
  
Kaţdých 20 sekund zemře na světě jedno dítě na nemoci spojené s nedostatkem čisté vody - za rok celkem 1,8 
milionů dětí ve věku do pěti let. 900 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Ročně 
zemřou 2,2, milionů lidí na průjmová onemocnění způsobená špinavou vodou. To je více neţ na malárii nebo 
AIDS. Voda je bezesporu jedním z nejcennějších zdrojů planety nezbytných pro lidský ţivot. Přístup ke kvalitní 
pitné vodě je základním lidským právem a je základním předpokladem udrţitelného rozvoje a odstranění 
chudoby. Přesto její zdroje nenávratně mizí, a to také kvůli spotřebitelskému chování obyvatel vyspělého světa a 
postupné klimatické změně způsobené skleníkovými plyny. (více nawww.rozvojovka.cz) 
  
Na vernisáţi společnost Člověk v tísni také zahájí kampaň STOP DĚTSKÉ PRÁCI. Její součástí bude i prodej 
triček z organické bavlny a s certifikátem Fairwear Foundation.Ten mimo jiné zaručuje, ţe trička nevyráběly děti. 
(více na www.stopdetskepraci.cz) 
  
Alžběta Jungrová 

Zájem o ţivotní osudy lidí přivedl fotografku Alţbětu Jungrovou k ţánru dokumentu a reportáţe. Za netradičními 
tématy cestuje po celém světě. Brodila se největší skládkou odpadu v Kambodţi, ropným bahnem na vrakovišti 
tankerů v bangladéšském Chittagongu, fotila ozbrojené děti a civilisty v pásmu Gazy, narkomany na afghánsko-
pákistánské hranici nebo trávila dny s indiány kmene Nukak Maku v kolumbijské dţungli. Na přehlídce Czech 
Press Photo v  roce 2008 získala za reportáţ o drogách na pákistánsko-afgánských hranicích čestné uznání a za 

http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=114
http://www.rozvojovka.cz/index.php?id=281
http://www.rozvojovka.cz/
http://www.stopdetskepraci.cz/
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sérii snímků o dětech pracujících v cihelně v pákistánském Péšáváru cenu Vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky. Stejnou cenu obdrţela i v roce 2009 za sérii fotografií z barmského uprchlického tábora v Bangladéši. 

 
Etiopská realita, Foto: A.Jungrová 

  

Místo konání výstavy (10. 6. – 26. 6. 2011) 
Ţluté lázně 
Podolské nábřeţí 3/1184 
140 00 Praha 4 – Podolí 
  
Kontakt - Rozvojovka: 
Tereza Hronová, mediální koordinátorka Rozvojovky 
T: 226 200 443, 731129553 
E: tereza.hronova@clovekvtisni.cz  
  
Kontakt pro novináře 
Mediareport, s.r.o.,  
www.mediareport.cz 
Terezie Kaslová 
T: +420 603 551 372 
E: kaslova@mediareport.cz 
  
  

Rozvojovka 

www.rozvojovka.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Věříte, ţe pomáhat druhým má smysl? 
Podpořte nás! 
Staňte se členy Klubu přátel Člověka v tísni. 

 

 

 

 

 

 

mailto:tereza.hronova@clovekvtisni.cz
www.mediareport.cz
mailto:kaslova@mediareport.cz
www.rozvojovka.cz
http://www.clovekvtisni.cz/klub
http://www.skutecnydarek.cz


6 
 

Airsofťáci darovali krev! 

 

  Dne 25.5. jsem se za náš tým zúčastnil netradiční akce ,,Airosfťáku daruj krev,, Akci 

pořádala Lunární korporace a konala se v Hradci Králové ve fakultní nemocnici. Ve 13:00 

jsme se všichni sešli před vchodem do transfůzního oddělení. Sestřičky byly moc nadšené, že 

mají tolik dárců a hned nás začaly připravovat na vzorkové odběry. Ty proběhly snadno až na 

mě, protože mi musely dělat druhý odběr znova, protože sem měl málo tekutin.. Po 7 

sklenicích a 2 rohlíkách sem nastoupil na odběry. První odběry začaly kolem 14:00 a šlo to 

jako po másle. Každému z nás odebraly i se vzorky ¾ litru krve. Všichni to nesli v pohodě. 

Po skončení akce jsme se vyfotily a rozešli se domů. 

 Registrovaní 

 Zip – Rychlá Rota – http://asrrsobcice.webnode.cz/ 

 Kóďa – První pěší – http://www.prvnipesi.websnadno.cz/ 

 Zeerou – První pěší - http://www.prvnipesi.websnadno.cz/ 

 Rank – 219 Rhp – http://219rhp.webnode.cz/ 

 Snippy – Third Phoenix Company – http://www.tpc.yc.cz/ 

 Lunární Korporace a okolí – www.lk.outer.cz 

                                                                                 Autor : Bronislav Svoboda z týmu Rychlá rota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asrrsobcice.webnode.cz/
http://www.prvnipesi.websnadno.cz/
http://www.prvnipesi.websnadno.cz/
http://219rhp.webnode.cz/
http://www.tpc.yc.cz/
http://www.lk.outer.cz/
http://www.darujkrev.cz/
http://www.darujkrev.cz/
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   Infobox 

 4. května 2007 - V 
Afghánistánu zahynul český 
voják, kterého zavalila lavina 
kamení a bahna. Dva další 
vojáci byli těţce zraněni. 

 17. března 2008 - Příslušník 
speciální jednotky vojenské 
policie zahynul na jihu 
Afghánistánu při útoku 
sebevraha. Dva vojáci byli 
zraněni, jeden z nich těţce, 
zahynuli i dva Dánové. 

 30. dubna 2008 - V afghánské 
provincii Lógar přišel o ţivot 
další český voják poté, co 
terénním vozem najel na 
nastraţenou náloţ; další čtyři 
vojáci z vozu byli zraněni. 

 31. května 2011 - V provincii 
Vardak v Afghánistánu zahynul 
český voják, kdyţ se svým 
autem najel na improvizované 
výbušné zařízení. Jde uţ o 
čtvrtého vojáka z řad české 
armády, který v této zemi přišel 
o ţivot. Při výbuchu zahynul 
také afghánský tlumočník a 
další dva vojáci byli zraněni. 

 

Český voják z Afghánistánu bude povýšen 

 in memoriam 
4.6.2011   

Praha - Ministr obrany Alexandr Vondra 

vyznamená a povýší vojáka, který v úterý zahynul 

v Afghánistánu. 

Podle České televize mu propůjčí in memoriam 

vojenské vyznamenání Kříţ obrany státu a udělí 

mu hodnost poručíka. 

Jednatřicetiletý rotmistr zemřel nedaleko vesnice 

Salar v provincii Vardak. Vozidlo vojenského 

konvoje, ve kterém se nalézal, najelo na 

nastraţenou minu v konstrukci mostu. Spolu s ním zemřel i afghánský tlumočník. 
  

Kolona směřovala na bezpečnostní setkání s kmenovými 

vůdci. Při výbuchu byli také zraněni velitel českého 

poradního a výcvikového týmu, podplukovník Michal 

Kucharský a další český voják. 

"Po prvotním ošetření byli všichni transportováni na 

nejbliţší vojenskou základnu Carwile, zranění byli následně 

přepraveni vrtulníkem k dalšímu ošetření na základnu 

Shank v provincii Lógar," uvedla mluvčí generálního štábu 

Jana Růţičková s tím, ţe rodiny vojáků byly okamţitě 

informovány. 

Tankisté z Přáslavic 

Šéf generálního štábu Vlastimil Picek vydal rozkaz pro 

převezení zraněných vojáků a ostatků zahnuvšího rotmisra 

zpět do Česka v nejkratším moţném termínu. Armádní 

speciál by měl do Prahy přiletět zítra, 5. června. 

Oceněný voják slouţil ve Vardaku necelé dva měsíce. 

Většina vojáků ze zhruba padesátičlenné posádky jsou 

tankisté ze 73. tankového praporu Přáslavice. Ve Vardaku 

vystřídali první turnus českých vojáků, který se bez ztráty 

na ţivotech vrátil domů v dubnu. 
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Zvýšené riziko v létě 

Ministr Vondra po neštěstí upozornil, ţe v letních měsících se zvyšuje četnost podobných 

incidentů. 

"Měli jsme velké štěstí, ţe se českým vojákům podobné tragédie tři roky vyhýbaly. Na našem 

dalším působení v Afghánistánu to ale nic nemění, vojáci pokračují v plnění svých úkolů," uvedl 

Vondra. 

Kdo minu na vojenský konvoj nastraţil zatím není jasné. Čeští vojáci za pomoci kolegů z USA 

podrobnosti incidentu vyšetřují. 

Zdroj: aktualně.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořte náš elektronický časopis umístěním Vašeho reklamního banneru. 

Cena do velikosti A5 (1/2 stránky v pdf) 50,- Kč/měsíc, 250,- Kč / 6 měsíců, 

1000,- Kč / 1 rok. Cena za celou stranu (banner + aktuální nabídka zboží a 

pod.) 90,- Kč/měsíc, 490,- Kč/6 měsíců, 1900,- Kč / 1 rok. Nejsme plátci DPH. 

Staň se i TY tvůrcem tohoto časopisu! 

Posílejte nám svoje příspěvky, ale i náměty nebo názory. Podílejte se na 

vzniku jedinečného média. Příspěvky se nemusí nutně týkat pouze 

airsoftu. Pište o všem co Vás zajímá a baví!   Pište na carlos.akd@seznam.cz 

http://www.asportal.cz
http://www.airsoftshop.cz


10 
 

Český Červený Kříž   5. místní skupina Praha 1. 

Spring Cross Prague Tour 2011 

V sobotu 9. dubna jsme se v 11 hodin sešli u Anděla a rozdělili jsme se 

do dvou týmů. Ty pak prošly trasu, kterou Šimon připravil. Protoţe jsme 

křiţáci, tak jsme na trase odpovídali na otázky, které se Červeného kříţe 

týkají a poznali jsme místa, která se k Červenému kříţi váţí, přes Ţiţkov, 

Vinohrady, Holešovice, Hradčany a konečně naší známou zlatou dobrou  

Malou Stranu. 

Zatímco účastníci soutěţili, Šimon si u Anděla četl noviny a telefonicky 

radil těm, kteří na trase bloudili. Přes nízkou účast jsme si hru, která skončila v cílovém 

stanovišti před naší klubovnou, všichni uţili. V tramvaji cestou zpět k Andělu jsme pak 

vyhlásili výherce. To ale není podstatné, protoţe tentokrát vyhráli všichni uţ jenom proto, ţe 

si na trase poradili se všemi křiţáckými nástrahami, a ţe se ve víru velkoměsta neztratili.  

 

První letošní srdíčkový den 

Ve dnech 12. a 13. dubna se naši dobrovolníci ve spolupráci s Malostranským gymnáziem v 

Josefské ulici zapojili do tradiční dobročinné sbírky Srdíčkový den, kterou pořádá třikrát do 

roka občanské sdruţení Ţivot dětem. V 

úterý jsme se sešli na tramvajové zastávce 

Vodičkova. Ve ţlutých tričkách a s 

pokladničkami na krku jsme za slunečného 

jarního počasí prošli přes Václavské 

náměstí, chvíli jsme se zdrţeli ve vestibulu 

stanice metra Muzeum a nakonec jsme 

zamířili k soše Elišky Krásnohorské na 

Karlově náměstí. Ve středu jsme prodávali 

u Anděla, ale počasí nám tentokrát nepřálo. 

I přes hroznou zimu jsme ještě prodali 

několik sbírkových předmětů.  

 

Bezpečná třináctka 2011 

Ve čtvrtek 14. dubna se na Slunečním náměstí konala tradiční akce Bezpečná třináctka, na 

které se představily sloţky integrovaného záchranného systému. Naše místní skupina 

předvedla divákům během odpoledne hned dva ukázkové zásahy, při kterých jsme ošetřovali 

bezvědomí a řezné rány. Při tom prvním šlo o nehodu vrtulníku s tříčlennou rodinou, při tom  

druhém pak o rvačku fotbalových fanoušků. 
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U našeho stánku si nejen děti mohly vyzkoušet resuscitaci a ošetřování člověka v bezvědomí. 

Bylo připraveno i oblíbené maskování realistických krvavých poranění a celá řada pozvánek 

na naše jarní akce. 

Na náměstí se jako vţdy představila policie, včetně té vojenské, hasiči, záchranná sluţba i 

armáda. Přistál policejní vrtulník a záchranáři jako vţdy rozbalili své vozidlo Golem. Vojáci 

vystavili své zbraně a dali dětem příleţitost si zastřílet z airsoftky. Městská policie přivezla 

opět své mobilní centrum prevence kriminality. Připravena byla i ukázka slaňování policistů 

se psem z radnice a náměstím cválali také koně jízdní policie.  

 

Soutěž hlídek mladých zdravotníků 2011 

Mladší děti z naší místní skupiny se letos poprvé 

zúčastnily tradiční soutěţe pětičlenných hlídek 

mladých zdravotníků z různých škol a krouţků 

mladých zdravotníků z Prahy 1, 2, 4, 5, 9 a z 

okresu Praha - západ, která se letos konala v 

netradičním prostředí okolo Domu dětí a mládeţe 

Prahy 13 na Lukách. Byl to napínavý boj. Na 

prvním stanovišti dokázali naši mladí zdravotníci 

ošetřit krvácející Elišku nejlépe a proto zde získali 

plný počet bodů. I na dalších stanovištích to 

vypadalo slibně, ale konkurence byla příliš velká. Ze šesti druţstev v naší kategorii jsme tedy 

obsadili čtvrté místo. I tak patří našim mladým zdravotníkům velký potlesk, protoţe soutěţili 

prvním rokem s velmi těţkými soupeři. Příště uţ určitě vyhrajeme.  

 

Český den proti rakovině 2011 

Ve středu 11. května se konal uţ 15. květinový den. Jen naši dobrovolníci při něm prodali 

krásných 1000 kytiček, coţ představuje přes 20000 KČ. Do prodeje ţlutých květin s fialovou 

stuţkou se ale zapojili také členové dalších místních skupin. 

Dopoledne nám pomohlo celkem 6 studentek Kvarty A z Malostranského gymnázia v 

Josefské ulici. Prodávali jsme hlavně v Holešovicích a na Můstku. Prošli jsme i samotné 

Malostranské gymnázium. Děkujeme za pomoc Elišce Čermákové, Terce Šimanovské, Hátě 

Enochové, Rozálii Kloučkové a Adéle Martínkové. Navštívili jsme také velký květinový stan,  

který stál v dolní části Václavského náměstí. 

Odpoledne jsme se přesunuli k Andělu, kde se přidala Maruška Táboříková, Míša Štolbová a 

Eliška Jurcová. Opět se nám podařilo všechny kytičky vyprodat. Během odpoledne nám navíc 

udělalo radost vítězství 4:0 nad USA na hokejovém mistrovství světa. 

Byla to skvělá akce. Těšíme se na další podobné sbírky.  
 

 Staň se i TY tvůrcem tohoto časopisu! 

Posílejte nám svoje příspěvky, ale i náměty nebo názory. Podílejte se na 

vzniku jedinečného média. Příspěvky se nemusí nutně týkat pouze 

airsoftu. Pište o všem co Vás zajímá a baví!   Pište na carlos.akd@seznam.cz 
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Výlet do Plzně 

V neděli 15. května 2011 jsme se vydali na výlet do Plzně. Ráno jsme se sešli na praţském 

Hlavním nádraţí a vlakem jsme vyrazili na místo. Tam jsme sice chvíli bloudili, ale nakonec 

jsme našli správnou cestu tramvají a autobusem do ZOO a Dinoparku, který jsme si prohlédli 

jako první. Viděli jsme tu mnoho modelů dinosaurů, často v ţivotní velikosti. Někteří byli i 

pohybliví, nebo vydávali charakteristické zvuky. Součástí dinoparku je i 3D kino, kde jsme 

shlédli zajímavý film o ţivotě dinosaurů ve druhohorách. 

Pak jsme se přesunuli do ZOO, kde jsme viděli mnoho zvířat. Asi nejvíce nás zaujali pštrosi, 

tygři, lemuři a draví ptáci. Viděli jsme i vydrýska říčního a plcha velkého. Nakonec jsme 

navštívili statek konce devatenáctého a začátku dvacátého století, kde jsme podobně jako v 

liberecké ZOO mohli jít přímo mezi kozy, hladit si je a krmit je. 

Pak jsme spěchali na autobusovou zastávku, abychom se zase přesunuli zpět na nádraţí. Vlak 

nám i tak ujel, ale počkali jsme na další. Výlet se vydařil.  
 

Memoriál Alice Masarykové 2011 

V pátek 20. května jsme se poprvé vydali na náš Víkend v Zaječově. Kdyţ jsme se sešli na 

Smíchovském nádraţí, přesunuli jsme se na nástupiště a odcestovali jsme vlakem do Hořovic. 

Dlouho trvalo, neţ jsme ve vlaku našli volné místo. V Hořovicích jsme se od vlakového 

nádraţí museli přesunout k tomu autobusovému. Se všemi našimi zavazadly byla cesta těţká, 

ale v cukrárně jsme si mohli koupit skvělou zmrzlinu, na kterou jsme se uţ předem těšili. Pak 

jsme počkali na autobus, který nás odvezl přímo do Zaječova a zde uţ jsme se přesunuli do 

našeho kláštera Svatá Dobrotivá, kde jsme celý víkend pobývali. 

Po páteční večerní bouřce se téměř nedal zapálit táborák. V sobotu uţ to naštěstí bylo lepší. 

Během víkendu jsme si zahráli naše oblíbené hry Jungle jam, Osadníci z Katanu a Bang! 

Kromě toho jsme hráli různé jiné hry a chodili jsme nakupovat do místního obchodu. 

Kdyţ v sobotu přijeli augustiniáni, kterým celý klášter a kostel patří, procvičovali jsme 

nejprve první pomoc při bezvědomí a pak jsme i maskovali krvavá poranění a popáleniny. To 

se augustiniánům líbilo, ale docela se toho lekli, protoţe někteří z nich ani neuměli česky. 

Také jsme si k sobotnímu obědu uvařili skvělou gulášovou polévku. 

Večery jsme si krátili vyprávěním vtipů a sledováním fotek a videozáznamů z našich akcí a 

také sledováním šestého dílu Harryho Pottera. 

V neděli jsme si museli zabalit, vynést odpad před radnici a také uklidit po sobě, coţ byl 

nelehký úkol. Děti to ale vzaly docela váţně a rozlily po podlahách saponát a začaly běhat s 

mopem po celém klášteře. V 15 hodin jsme pak klášter opustili a vyrazili jsme na 

autobusovou zastávku. Autobus nás tentokrát dovezl přímo před vlakové nádraţí, takţe 

přestup nebyl tak náročný. Během několika minut nám pak přijel vlak.   
 

Bambiriáda 2011 

Od 26. do 29. května se na Vítězném náměstí v Dejvicích konala tradiční přehlídka 

organizací, které se věnují dětem a mládeţi, zvaná Bambiriáda 2011. Jako jedničky z jedničky 

jsme se prezentovali opět u stánku s číslem 1, takţe k nám mířily davy dětí hned po vstupu do 

areálu. Velký zájem byl samozřejmě o maskování realistických poranění. Děti si ale také 

mohly vyzkoušet resuscitaci člověka v bezvědomí se zástavou dechu a tepu. Kromě toho si 

mohly procvičit obvazy na zlomeniny i krvácení, vyzkoušet si ţivot handicapovaných 
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spoluobčanů na invalidním vozíku nebo malování obrázků se zavázanýma očima. Novinkou 

letos bylo evakuační zavazadlo. Děti určovaly, co je důleţité si zabalit například při 

povodních. 

S přípravami jsme začali uţ ve středu, kdy jsme připravili náš stánek a vyzdobili jsme 

nástěnku, na které jsme si letos dali opravdu záleţet. Ve čtvrtek nás tu bylo dokonce devět 

včetně Lenky Zuské a Kiki Váňové z Oblastní skupiny Mládeţe ČČK Praha 9. Z našich členů 

se zúčastnili Eliška Čermáková, Benjamin Hejl, Pája Šedivá, Petra Plívová, Mikuláš Vorlík, 

Nikolka Vorlíková, Mária Wišniewská a Šimon Hlinovský. Z 5. MS Praha 7 nám pomohli 

Pavel Kletečka, Jana Březinová, Bára Kyndlová, Michal Macourek, Markéta Svačinová, 

Verča Hámoňová a Radim Fiala. Na Bambiriádě jsme potkali řadu známých lidí z jiných 

organizací, napřiklad Zuzku Vodkovou z naší humanitární jednotky nebo Filipa "Šamana" 

Kardu v kostýmu Elma, maskota Dětí bez hranic. 

V sobotu odpoledne zatančila Bára Kyndlová na pódiu Charleston a sledovali jsme tu také 

mnoho dalších vystoupení dětského baletního souboru První krůčky. Mikuláš a Nikolka z 

našeho krouţku si v neděli prošli různá stanoviště, například si vyzkoušeli šermovat a 

pohladit vodící pejsky u stánku Nadace Leontýnka. 

Obědy nám také chutnaly, vţdycky se dostalo na všechny z našeho stánku. Nejlepší bylo ve 

čtvrtek tradiční ultramastné kuře. Počasí nám celkem přálo, ve čtvrtek a v neděli bylo největší 

teplo. V pátek nás sice ze začátku a ke konci zchladil mírný déšť, ale celkem to šlo. 

Všichni jsme si Bambiriádu moc uţili, byla ještě lepší neţ ta loňská a všichni se uţ teď těšíme 

na další ročník. Byla to pařba.  

 

 

Šimon Hlinovský 

5ms@cckpraha1.cz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:5ms@cckpraha1.cz
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Všichni, kteří za naši zemi bojovali, ať již v 
minulosti či současnosti, si zaslouží úctu a 
dík 
4.6.2011 • „Pochod hněvu neseme a v srdci střelný prach, o nějž rudý plamen 

vrhneme a rázem zhyne strach. Pěst jako z ocele a pomstou plane zrak, jen bijme, 

palme vesele, kde nejhustší je mrak.“ 

Tato slova legionářské hymny zazněla v sobotu 4. června 2011 ve slavnostní síni Národního 

památníku v Praze na Vítkově u příleţitosti V. manifestačního sněmu Československé obce 

legionářské. 

Ne náhodou se tento sněm konal v období, kdy si legionářská obec připomíná devadesáté 

výročí svého zaloţení. Zatímco první tři sněmy se uskutečnily za první republiky, poslední, 

čtvrtý se konal v roce 1947. Tato událost tedy, po dlouhých šedesáti čtyřech letech navázala 

na slavnou tradici.  

Sněmu se zúčastnili předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, ministr obrany ČR 

Alexandr Vondra, jeho náměstek Michael Hrbata, armádní generál v. v. Tomáš Sedláček a 

další čestní hosté. 

„Československá obec legionářská je důleţitým svorníkem mezi minulostí, přítomností a 

budoucností. Neustále nám připomíná historické 

peripetie, kterými tato země v minulosti procházela. 

Připomíná, z čeho vycházíme, co musíme mít neustále na 

paměti. Můj děda a jeho blízcí, byli jako legionáři účastníci 

prvního odboje. Můj děda se na domácí půdě zapojil i do 

druhé odboje a zaplatil za to ţivotem v koncentračním 

táboře. Já sám jsem se, svým skromným způsobem, zapojil 

do odboje posledního. Nyní jako ministr obrany mám pod 

sebou stovky vojáků, které tato země vysílá do zahraničí, aby 

hájili její bezpečnost a hodnoty, na kterých stálo předválečné 

Československo a na které jsme v roce 1989 navázali,“ 

prohlásil na sněmu ministr obrany. „Neříkám to pro, 

abych tady upozorňoval na nějaké své zásluhy. Říkám to 

jako příklad, ţe v jedné rodině vedle sebe existují příběhy ze 

zdánlivě odlišných období naší historie. Jedno je ale 

sjednocuje. Vţdy je nutné mít notnou dávku odvahy, aby člověk vystoupil z řady a bojoval za 

to, co je správné a riskoval ţivot. Tato skutečnost nám byla ostatně připomenuta tento týden, 

kdy jeden z českých vojáků v afghánské provincii Wardak přinesl oběť nejvyšší. Někdo můţe 

říci, byl to voják a za své nasazení v zahraničí bral plat. Takovéto názory zásadně odmítám, 

byl to občan země, kterého jsme vyslali do zahraničí, aby napomohl zajištění naší 

bezpečnosti. Proto si zaslouţí úctu a dík stejně jako jeho kolegové a stejně jako všichni, kteří 

za tuto zemi bojovali v minulosti.“ 

Čestní hosté při příleţitosti této akce uctili památku neznámého vojína. 

Dne 22. května 2011 uplynulo přesně devadesát let od vzniku nejvýznamnější vrcholné 

organizace legionářů – Československé obce legionářské (ČsOL). Stalo se tak na ustavujícím 
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Podpořte náš elektronický časopis umístěním Vašeho reklamního banneru. 

Cena do velikosti A5 (1/2 stránky v pdf) 50,- Kč/měsíc, 250,- Kč / 6 měsíců, 

1000,- Kč / 1 rok. Cena za celou stranu (banner + aktuální nabídka zboží a 

pod.) 90,- Kč/měsíc, 490,- Kč/6 měsíců, 1900,- Kč / 1 rok. Nejsme plátci DPH. 

sjezdu 22. května 1921 v Praze, na kterém bylo přítomno 447 delegátů zastupujících 28 865 

legionářů. Jiţ 2. července 1921 mohla nová legionářská organizace konstatovat, ţe ČsOL si za 

své ústředí uznalo 693 místních odboček svazu, jednoty a dalších zájmových uskupení. 

ČsOL od samého začátku své existence sdruţovala legionáře ze všech bojišť 1. světové války 

s cílem starat se o jejich potřeby a zájmy, prosazovat je ve společnosti, pečovat o válečné 

invalidy a veterány a v neposlední řadě připomínat bojové tradice československých legií a 

společného boje Čechů a Slováků za svobodu, národní svébytnost a vznik Československa. 

Vedle obce legionářské existovaly za první republiky i další legionářské spolky a sdruţení, ale 

ty nikdy nedosáhly rozsahu a významu ČsLO. Není proto náhodou, ţe právě ta byla trnem v 

oku totalitním reţimům. Poprvé ji zlikvidovali nacisté v roce 1939, podruhé po únoru 1948 

komunisté. 

Po demokratických změnách v roce 1989 se 8. října 1991 znovu u nás obnovila činnost této 

legionářské organizace. V současné době, kdy jiţ ţádný původní legionář neţije, představuje 

Československá obec legionářská občanské sdruţení, nestranické a nepolitické, sdruţující 

vojenské veterány České republiky, bývalé vojáky československé armády z 2. světové války, 

vojáky AČR – účastníky misí OSN a NATO a nositele osvědčení „Válečný veterán“, jejich 

pozůstalé, příznivce a sympatizanty, kteří respektují legionářské hodnoty svobody, 

demokracie a vlastenectví. 

 

Zdroj:   http://www.army.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.army.cz/
http://www.armyshoppraha.cz
http://www.armynet.cz
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Začínáme s upgradem 

obecně 

Co vlastně znamená slovo upgrade??  V překladu slovo upgrade znamená vylepšit, 

zdokonalit.  

Takţe v tom to článku, se Vám pokusím částečně přiblíţit Upgrade AEG. Neţ začnu chrlit 

termínus technikus o vylepšování AEG, rozdělil bych uţivatele (hráče) do dvou skupin.  

1) Bez zkušeností 

2) Se zkušenostmi 

 

Bez zkušeností 

 je člověk, který o AZ (Airsoft zbraň) nic neví, respektive o funkci mechaboxu. Svojí zbraň 

„krmí“ jenom 6mm BB a dobíjí baterii. Do upgradu se pouští bezmyšlenkovitě a náhodně. 

 

Se zkušenostmi 

je člověk, který zná aspoň částečně funkci mechaboxu (měl ho i rozebraný). Do upgradu se 

pouští cílevědomě a s rozvahou. 

 

Jaký vlastně chceme upgrad?? 

a) Minimální (levný) 

b) Částečný (drahý) 

c) Úplný (nejdraţší) 

 

Minimální upgrade: 

Při minimálním upgradu se zaměříme pouze na věci mimo mechabox. Proto tento upgrade 

zvládne i člověk bez zkušeností. 

 

Co obsahuje: 

1) hlaveň o vnitřním průměru 6,03mm 

2) hop-up komoru +hop-up gumičku s přítlačným válečkem 

3) baterie o vyšší kapacitě ,ale o stejném napětí např.: původní 8,4 V 1000mAh na novou 

8,4 2000mAh. 
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Částečný upgrade: 

Při částečném upgradu se zaměříme jak na věci mimo mechabox, tak i na věci 

v mechaboxu. Proto doporučuji při montáţi upgradu do macheboxu zajít do 

specializovaného servisu nebo za člověkem se zkušenostmi. 

Co obsahuje: 

1) hlaveň o vnitřním průměru 6,03mm 

2) hop komoru +hop gumičku s přítlačným válečkem 

V mechaboxu 

1) loţiska kovová kluzná nebo kuličková + vypodloţkování 

2) tryska s dvojitým těsnícím krouţkem 

3) hlava pístu a válce 

 

Úplný upgrade: 

Při úplném upgradu se vylepšuje celé vybavení  AEG. Máme na výběr z variant.  

1) kupovat jednotlivé díly samostatně 

2) koupit Upgrade sety 

3) koupit celý vylepšený mechabox  

U prvních dvou variant opět doporučuji specializovaný servis, nebo člověka se 

zkušenostmi. Třetí variantu zvládne i člověk bez zkušeností. 

Při kupování jednotlivých dílů samostatně riskujeme, ţe nebudou kantabilní se 

zbývajícími díly. Je tedy výhodnější koupit Upgrade sety, u kterých máme jistotu, ţe 

jednotlivé díly jsou kompatibilní se zbytkem dílů. Poslední moţnost a asi i nejlepší je 

koupit celý nový mechabox uţ i s upgradem od výrobce zde je zajištěna 100% 

kompatibilita jednotlivých dílů. 

Co obsahuje: 

1) hlaveň o vnitřním průměru 6,03mm 

2) hop-up komoru + hop-up gumičku s přítlačným válečkem * 

V mechaboxu 

1) Loţiska kluzná nebo kuličková + vypodloţkování  * 

2) ozubená kola zátěţová    * 

3) píst s celokov. ozubením    ** 
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4) válec s teflonovou úpravou   ** 

5) hlava pístu a válce    ** 

6) trn pruţiny s loţiskem  * 

7) pruţina  * 

8) Mos-Fet 

9) Motor  * 

10) Baterie 

*  Moţno koupit v setu   

Jednotlivé díly a jejich vlastnosti 

Hlaveň  6,03 zlepšuje přesnost a dostřel 

Hop komora (CNC) Lepší těsnost mezi tryskou.  

Hop gumička s válečkem Lepší přítlak na BB  

V mechaboxu 

Tryska  S dvojitým těsněním menší ztráty tlaku 

vzduchu. Lepší těsnost mezi hlavou válce a 

hop-up komorou 

Loţiska a vypodloţkování Menší třecí odpor, lehčí chod ozubených 

kol 

Píst Odlehčený menší hmotnost a třecí odpor 

Hlava pístu Lepší těsnost ve válci, menší ztráty tlaku 

vzduchu  

Válec S teflonovou úpravou  menší třecí odpor a 

lepší odvod tepla vzniklé třením hlavou 

pístu 

Hlava válce Menší ztráty tlaku vzduchu 

Ozubená kola  Zátěţová kola vyrobena z kvalitního 

materiálu déle vydrţí. Převodový poměr, 

síla nebo rychlost 

Pruţina Silnější pruţina = větší tlak vzduchu, ale 

zároveň více namáhán mechabox 

Motor Vysoko zátěţový nebo vysoko rychlostní  

Baterie Podle  celkového napětí a kapacity. 

větší napětí = rychlejší otáčení motoru 

Větší kapacita = delší výdrţ 

 

Před samotným upgradem se poraďte s člověkem se zkušenostmi nebo ve 

specializovaném servisu, kde Vám rádi poradí. 

autor: Arny (from AKD) 
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S Kaddáfím brzy zatočíme, tvrdí generální 
tajemník NATO 
6.6. 2011 | Zahraničí, ČTK 

 

Tripolis - Situaci v Libyi se začíná vyvíjet v 

neprospěch dlouholetého diktátora 

Muammara Kaddáfího. Libyjští povstalci 

dobyly horské město Dţafran leţící 

jihozápadně od metropole Tripolisu a 

zásadní úspěchy hlásí také jednotky 

Severoatlantické aliance. 

Dţafran byl téměř měsíc pod 

kontrolou Kaddáfího sil. Teď se karta 

obrátila. Podle agentury Reuters ale zatím 

není jasné, jestli město opustily všechny 

vládní jednotky. 

V noci pokračovaly letecké útoky NATO v hlavním městě Tripolisu a v dalších částech země. 

Generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen v této souvislosti informoval, ţe spojenci 

během operací v Libyi poškodili nebo zničili 1800 vojenských cílů. 

Podle něj takový rozsah škod oslabil Kaddáfího natolik, ţe bude přinucen odstoupit, citovala 

Rasmussena agentura AP.  

Podle Severoatlantické aliance bylo cílem nočního bombardování Tripolisu státní rádio a 

televize. V ranních hodinách byla podle agentury AFP zasaţena i budova patřící k 

parlamentu, kterou z poloviny zničil jeden z předcházejících náletů. Místo se nachází asi dva 

kilometry od hlavního náměstí v Tripolisu. 

 

Připravte se na život bez Kaddáfího 

Celkem bylo během nočních náletů zničeno asi 100 velitelských a řídících středisek, 700 

skladů munice a téměř 500 tanků, obrněných transportérů a raketometů, uvedl generální 

tajemník a dodal, ţe se nyní libyjský lid můţe začít připravovat na budoucnost bez Kaddáfího. 

 

Letecké údery NATO pomáhají povstalcům při bojích proti Kaddáfího reţimu, který podle 

agentury AP začíná být díky náletům, námořní blokádě, vzpouře a dezercím z armády i vlády 

oslaben. 

Na jednání s představiteli povstalecké Přechodné národní rady (NTC) přijede v úterý do bašty 

povstalců Benghází speciální vyslanec ruského prezidenta Michail Markelov. 

Oznámila to jeho mluvčí s tím, ţe Markelov přiletí asi v 8 hodin SELČ a měl by se sejít s 

předsedou NTC Mustafou Dţalílem, Mahmúdem Dţibrílem, pověřeným zahraniční agendou, 

a s ministrem obrany Umarem Harírím. Markelov podle informací agentury AFP neplánuje 

ţádné setkání s představiteli Kaddáfího vlády. 

 

http://aktualne.centrum.cz/autori/profil.phtml?slug=zahranici
http://aktualne.centrum.cz/autori/profil.phtml?slug=ctk
http://wiki.aktualne.centrum.cz/nato/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/muammar-kaddafi-libye/
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/clanek.phtml?id=702711
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Kurz přežití: opravdu drsný zážitek 
2.6.2011 • Kurz určený pro novináře a humanitární pracovníky a také zdravotníky 

mířící do zahraničí je u konce. Do cíle dorazilo sice jen jedenáct z devatenácti 

účastníků, hrdinský výkon ale podali všichni. 

Kurz speciální přípravy pro krizové situace, který pořádá odbor komunikace a propagace MO 

společně s Velitelstvím výcviku - Vojenskou akademií ve Vyškově, je rozdělen do dvou částí. 

Ta první se týká teoretické přípravy. Zde se 

účastníci seznámí se zdravovědou, naučí se dát 

první pomoc, zastavit krvácení a podobně. 

„Uţ delší dobu uvaţuji o spolupráci s projektem 

„Lékaři bez hranic“. Jelikoţ pracuji jako 

zdravotní sestra v Ústřední vojenské nemocnici, 

přišlo mi vhodné přihlásit se do tohoto kurzu. Aţ 

tady jsem zjistila, jak můţe být zahraniční mise 

nebezpečná a jak je náročný třeba výslech. 

Chvíli jsem ani nevěřila, ţe je vše jen jako. 

Opravdu jsem měla strach. Vojáci nám ukázali 

jak se chovat v krizové situaci a jak si zdánlivou maličkostí zachránit ţivot,“ prozradila Klára 

Šenkýřová, účastnice Kurzu přeţití. 

Po zdravotnické přípravě následovaly psychologická a topografická příprava, které se budou 

hodit v praktické části výcviku. Instruktoři jsou zkušení vojáci, kteří sbírali znalosti v 

zahraničních misích, například v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Iráku. 

„Jsem tu hlavně proto, abych načerpal zkušenosti, které se mi mohou hodit při natáčení v 

krizových oblastech. Uţ jsem si jednou nepříjemnou zkušeností prošel a dnes chci být 

připravený. Strávil jsem několik hodin v pákistánském vězení jen proto, ţe jsem udělal 

chybu,“ prozradil účastník kurzu a novinář 

Jaroslav Petřík 

Právě proto se účastníci dostali nejen pod 

nepřátelskou palbu, museli také vyprošťovat 

zraněného kolegu, podstoupit vyjednávání, 

výslech a také mučení. „Čeští vojáci jsou 

naprosto skvělí. Praktická část na mě velmi silně 

zapůsobila. Musím říct, ţe se jedná o velmi 

kvalitně připravený kurz a jsem rád, ţe jsem 

zde,“ dodal Petřík 

 

 

 

 

Kurz přežití není pro každého 

Vzhledem náročnosti kurzu musejí všichni 

zájemci projít náročnými fyzickými a 

psychologickými testy. Výsledky „přezkoušení“ 

následně vyhodnotí komise z ASC Dukla a aţ ta 

rozhodne, kdo za ţadatelů se kurzu opravdu 

zúčastní. 
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„Lidé, kteří sem přijdou, proţijí velmi intenzivní týden. Absolvují velmi náročnou praktickou 

část, kdy odpadne nejvíc lidí. Letos jsme vyřazovali i dvě hodiny před koncem, a to hlavně ze 

zdravotních důvodů. I přesto musím říct, ţe kaţdý ze cvičících tu nechal kus sebe. Doufám, ţe 

se jim nabité zkušenosti jednou budou hodit,“ řekl závěrem praporčík Martin Janeček, 

vedoucí instruktorů Kurzu přeţití. 
 

Zdroj: www.army.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staň se i TY tvůrcem tohoto časopisu! 

Posílejte nám svoje příspěvky, ale i náměty nebo názory. Podílejte se na 

vzniku jedinečného média. Příspěvky se nemusí nutně týkat pouze 

airsoftu. Pište o všem co Vás zajímá a baví!   Pište na carlos.akd@seznam.cz 

Podpořte náš elektronický časopis umístěním Vašeho reklamního banneru. 

Cena do velikosti A5 (1/2 stránky v pdf) 50,- Kč/měsíc, 250,- Kč / 6 měsíců, 

1000,- Kč / 1 rok. Cena za celou stranu (banner + aktuální nabídka zboží a 

pod.) 90,- Kč/měsíc, 490,- Kč/6 měsíců, 1900,- Kč / 1 rok. Nejsme plátci DPH. 

http://www.army.cz/
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Rychlá Rota 

  Tým Rychlá Rota vznikl 10. srpna 2010, když jsme se s pár kamarády z vesnice Sobčice 
rozhodli koupit airsoftové zbraně. Zpočátku se nám dostaly do rukou pouze ,,neškodné,, AEG zbraně 
typu MP5 a M15A4. Jelikož to byly naše první zbraně tak jsme slavili a chodili střílet při každné volné 
chvilce. Postupně jsme zlákali pár kamarádů a spolužáků a utvořili jsme tým Airsoft Sobčice. V 
průběhu našich radovánek jsme bohužel museli tým zredukovat o 
nepřiznávače a usmrkance, kteří prostě nesnesli zásahy z airsoftky nebo je 
nepřiznali. 
  Naše první prostory zahrnovaly pole jednoho našeho 
člena. Poté jsme ,,získali,, pozemek od obecního úřadu v Sobčicích, který 
máme do dnes. Na pozemku jsme udělali zákopy, menší kryty a pár překážek. 
Tam jsme se pak scházeli na menší střelby, kde se nám také stávali 
určité nehody. Jeden člen týmu si vystřelil zub, když se opíral o zbraň. 
Zub se našel a vše je ok. 
   Zdálo se, že jsme již dost zkušení a tak jsme se rozhodli vydat 
na první akci. Bohužel to se nelíbilo rodičům a tak vyrazil pouze Zip. 
Akce byla pěkná a tak jezdil na další a další. Na jedné z akcí potkal část týmu PNATZ, ze kterého 
posléze 90% členů přešlo do našeho týmu a přejmenovali jsme se na Rychlou Rotu. Pak už to šlo 
snadno, nechali jsme si udělat nášivky, koupily lepší zbraně a stále přibíraly nové členy. Nyní nás je v 
Rychlé Rotě 9 a v našich rekrutech 13. Je to pěkný počet a tak byl nábor z velké části ukončen. Nyní 
musí noví členové projít určitými testy a nastřílet patřičný počet bodů.  
  V brzké době bude náš tým stavě výcvikové středisko s překážkami. V týmu máme 4 
snipery, 4 kulomety, a zbytek už samopaly. Zip experimentuje s pyrotechnikou, a vyrábí miny 
claymore, což je občas dost nebezpečné, když to testuje sám. 
Vetšina členů našeho týmu má maskáče AČR vz.95 a zbytek členů je dokupuje. Mezi naše zbraně patří 
AS bazuky, kulomety - M60, M249. M4, AK-47 a pak nějaké ty plynové pistole. 
  Jsme tým, který jezdí na všechny možné akce typu Afganistán, Falklandy, War of 
Stihnov. 
   Aktuální počet členů 18-22: 
Rychlá Rota     
 
Bronislav Svoboda, Petr Vích, Lukáš Janďourek, Jan Vávra, Jan Hájek, Jiří Šeps, Jakub Knezáček, Jirka 
Musílek, Jakub Těšinský 
 
Rekruti: 
 
David Kumsta, Václav Krejcar, Jan Svoboda, 
Tomáš Festa, Tomáš Balihar, Jan Šorm, Standa 
Chudoba, Daniel Němeček 

Náš web: www.rychlarota.cz 
 
Autor: Bronislav Svoboda 
 

 
 

 
 

VIZITKA 

http://www.rychlarota.cz/
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Speciální jednotky světa 

 
 
 

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

4. Brigáda rychlého nasazení 

 
“Obrany národa”  

4. Brigáda rychlého nasazení začala svou činnost 1.7.1994 z rozkazu náčelníka generálního 

štábu. Jednotka je předurčena k obraně státní suverenity a nasazení v mezinárodních 

operacích. Od 8.5.1999 brigáda nese čestný název „Obrany národa“. Neznalé můţe tento 

název zaskočit – Obrana u čistě útočných jednotek jako jsou výsadkáři? Obrana národa byla 

odbojová organizace za protektorátu s řadou známých vojenských osobností. Neoficiálně se  

brigádě říká „Čtverka“ nebo „Brnka“. 

V současnosti jsou pro potřeby Severoatlantické aliance vyčleněny jiţ profesionalizované 

jednotky 43.vpr a 4.pzpr a pracuje se na plné profesionalizaci ostatních útvarů. Velitelství 

brigády se nachází v Havlíčkově Brodě. Útvary 4.BRN se podílely a podílejí na 

mezinárodních operacích IFOR, SFOR, Joint Forge - SFOR II, Joint Guardian - KFOR, 

Essential Harvest, Enduring Freedom, ISAF. Stranou nezůstávají také mezinárodní cvičení 

jako Pathfinder nebo Lion Stealth. S vojáky 4.BRN se setkáte i v Praze u budovy rádia 

Svobodná Evropa. 

Do podřízenosti brigády spadají následující útvary 

41. mechanizovaný prapor (41.mpr) – v Benešově, účast v misi SFOR 

42. mechanizovaný prapor (42.mpr) „Svatováclavský“ – v Táboře, účast v misích IFOR a 

SFOR. 

Mechanizované prapory jsou pouţívány pro rychlé nasazení při ohroţení státní suverenity a 

také při mezinárodních operacích. Tyto jednotky mají velikou palebnou sílu. V jejich výzbroji 
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jsou jak běţné pěchotní zbraně, tak obrněná vozidla BVP1, BVP2, samohybný minomet 

PRAM, vozidla BRDM s protitankovými raketami a protiletadlový komplet STRELA–10M. 

 

43. výsadkový prapor (43.vpr) „Československých parašutistů“ – v Chrudimi 

 
Tato jednotka historicky navazuje na 71. výsadkový prapor. Ten vznikl po válce iniciativou 

významných osobností jako Paleček, Krzák, Černota. 1. dubna 1994 je 71. prapor rychlého 

nasazení (následovník 71. výsadkového praporu) přeměněn na současný 43. výsadkový 

prapor – součást 4. brigády rychlého nasazení. V současnosti je prapor dislokován na posádce 

v Chrudimi. Prapor je z větší části profesionalizován. Byl prvním praporem brigády 

vyčleněným pro součinnost s jednotkami Severoatlantické aliance a výcvik probíhá podle 

norem NATO. Prapor se účastnil misí IFOR, SFOR, KFOR a Essential Harvest. Dobře se 

prapor prezentoval na mezinárodním cvičení Lion Stealth 2002 – operace Hammer. 

Těţiště činnosti praporu spočívá v taktických výsadcích. Prapor je však vycvičen i ke  

speciálním operacím. 

Prapor je v porovnání s pozemními útvary lehce vyzbrojen. Nedostatek těţké techniky je 

kompenzován vysokým nasazením a odhodláním výsadkářů. Tím se dostáváme k výzbroji. 

Vojáci mají k dispozici zbraně jako jsou samopal vz.61, pušky vz.58 ve verzích V a Pi., 

univerzální kulomet vz.59, odstřelovací puška SVDN –1, automatický granátomet AGS-17, 

jednorázové reaktivní protitankové granáty RPG-75, granáty URG-86 a pěchotní minomety. 

K přepravě prapor pouţívá terénní vozidla Land Rover – typ Defender upravený pro AČR, 90 

(krátký) a  110  (dlouhý),  nákladní  ROSS  6x6 a  Tatra  815.  K  seskokům  jsou  pouţívány  

osvědčené padáky OVP-68. 

 

46. dělostřelecký oddíl (46.do) „Generála Netíka“ – v Pardubicích 

Je jednotkou s nejtěţší technikou v brigádě a má největší palebnou sílu. Oddíl plní úkol 

dělostřelecké podpory ostatním jednotkám brigády. Ve své výzbroji má 152mm samohybné 

houfnice vz.77 Dana a průzkumné komplety Sněţka. Jednotka se účastnila misí SFOR a 

KFOR. 

 

4. průzkumný prapor (4.pzpr) – v Bechyni 

 
Navazuje historicky na 1. úderný samostatný prapor legií v Rusku. Dnešní prapor vzniká v 

roce 1994 v Pardubicích. V roce 1998 dochází ke sloučení 44. průzkumného praporu z 

Bechyně a 4. průzkumného praporu rychlého nasazení z Pardubic. Nově zformovaný prapor 

je dislokován v posádce v Bechyni na bývalém letišti a v roce 2000 obdrţel vlastní zástavu. Je 

druhým praporem brigády vyčleněným pro součinnost s jednotkami Severoatlantické aliance 

a je z velké části profesionalizován. Prapor se účastnil misí SFOR, KFOR a jeho příslušníci se 

podílejí na ochraně jiných specializovaných jednotek v mezinárodních misích jako ISAF. 

Účastnil se mezinárodních cvičení Pathfinder a Lion Stealth. Činnost praporu je kompletní 

http://www.military.cz/russia/armour/bvp/bvp1/bvp1.htm
http://www.military.cz/russia/armour/bvp/bvp2/bvp2.htm
http://www.military.cz/czech/weapons/ppk/ppk.htm


27 
 

pozemní průzkum na podporu činnosti brigády. Prapor se skládá ze dvou rot hloubkového 

průzkumu (RHPz), roty průzkumu (RPz), roty technického průzkumu (RTPz) a velitelské  

roty. ...více zde 

4. spojovací prapor (4.spojpr) – v Havlíčkově Brodě 

4. ženijní prapor (4.žpr) - v Bechyni 

4. prapor logistiky (4.prlog) – v Havlíčkově Brodě 

4. zdravotní rota (4.zdrr) – v Havlíčkově Brodě 

4. rota chemické ochrany (4.rcho) – v Týně nad Vltavou 

 

S blízkou reorganizací celé armády se změn dočká i 4. Brigáda rychlého nasazení. Určitě jste 

se doslechli o plánovaném rozvoji základny v Bechyni. Vzhledem k velikosti základny se 

očekává, ţe tam budou přesunuty i jiné jednotky a také nejspíše velitelství brigády. Očekává 

se změna struktury a úkolů brigády. Brigáda bude mít pouze mechanizované prapory s 

technikou (kolovými transportéry) přepravitelnou vzduchem. Specializované jednotky budou 

postupně zrušeny a technika s lidmi bude pouţita v nově vznikajících profesionálních 

praporech, které budou plnit úkoly  pro  celou  divizi  v  tzv.  divizním  kompletu  ( průzkum,  

chemická ochrana atd.). 

 

V současnosti dochází ke změně znaků jednotek. Pro brigádu platí nový znak uvedený v 

záhlaví. O nových znacích pro některé jednotky brigády se jedná, jiné je uţ mají. Ke změně 

dochází z důvodu nového předpisu, ţe brigádní znaky v AČR budou oválné a znaky praporů 

kulaté. 

Výběrové řízení 

Ty probíhají pravidelně u útvaru v Bechyni. Před účastí na výběrovém řízení k přijetí do 

sluţby vojáka z povolání musí zájemci splňovat určité předpoklady. Musí mít maturitu, české 

občanství, ukončenou základní vojenskou sluţbu a čistý trestní rejstřík. Účastníci výběrového 

řízení musí splňovat základní fyzické poţadavky AČR, z 

kterých jsou přezkoušeni hned na začátku výběrového řízení. 

(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; ergometr a síla stisku paţí) Odbudou si pohovory a pak 

následuje vytrvalostní část. Ta má za cíl zjistit skutečnou 

motivaci k práci u brigády. Probíhá to následovně. Kaţdý je 

oblečen sportovně. Má přiděleno číslo, které má na sobě. 

Dostane 1,5l vody v plastové lahvi. Na začátku se všichni 

sejdou před „padáčkárnou“, kde si vyfasují do dvojice pneumatiku. Vybíhá se na plochu 

bývalého letiště. Běhá se a cvičí se. Kliky jsou pořádné a ulívání nepomáhá. Při odhalení 

netrpí pouze provinilec, ale ostatní musí být solidární a počkat na něj dokud instruktor není 

spokojen. Musí se dodrţovat pitný reţim a ten kdo pije málo, si to řádně uţije. Drţet v 

předpaţených rukou na výdrţ kilogram nebo půl kilogramu je pořádný rozdíl. Čas se pekelně 

vleče a to člověk musí vydrţet i v noci. Stačí jen málo. Zvednout ruku! Pak ta otročina končí.  

Končí tak však i šance na přijetí ke „čtverce“. 

Výběrové řízení však neoficiálně pokračuje i po přijetí do sluţby. Armáda se snaţí co nejvíce 

profesionalizovat jednotky pod 4.BRN a to i funkce jako pancéřovník, pomocník 

pancéřovníka, střelec z granátometu, pomocník střelce z granátometu, nabíječ atd. Tyto 

funkce jsou dosti náročné na fyzičku (on i rozloţený granátomet něco váţí) a někteří po 

přidělení na tyto funkce brzy pochopí, ţe to není jen o tom mít červený baret a dělat frajera. 

 

http://www.military.cz/special_forces/4brn/4pzpr/4pzpr.htm
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Informace čerpány: www.army.cz a 4pzpr.host.sk 

Obrázky: Archiv autora 

 

 

 

 

Tyto články jsme použili s laskavým svolením serveru  MILITARY.CZ 

 

 
 

 

 

 

 
 
MFH  
RANGER-WESTE 
Modular System 
 

5x sumka 2/zásobník colt 
1x sumka 1/MP5 
1x mapník 
1x utility pouch 
camelbag 2l 
2x vnitřní kapsa 
 
materiál: 100% nylon 
Praktická modulární vesta umožňující Vám nastavit  
si vše podle svého, nebo si přidat další věci. 
 
 
stav  vesty: použitá, v perfektním stavu, jako nová! 
 
cena: 1190,- (při rychlém jednání možná sleva) 

kontakt:    carlos.akd@seznam.cz 

INZERCE 

http://www.army.cz/
mailto:carlos.akd@seznam.cz
http://www.military.cz
mailto:carlos.akd@seznam.cz
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Partneři Airsoft Klubu Dejvice 

 

 

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

AKD  2011 

www.airsoftdejvice.cz
http://www.airsoftdejvice.cz
http://airsoftshop.cz/
http://www.armynet.cz
http://www.armyshoppraha.cz


Máš-li aktivní zájem o military airsoft a vše co k tomu patří, a to vše za

odborného vedení aktivních vojáků z povolání, tak neváhej a přihlas se !!!

Co Vám nabídne víkendový camp:

• získáte odborné znalostí pod vedením zkušených instruktorů,

• zjistíte, jak jste na tom po fyzické, psychické stránce a jestli byste obstáli v armádě

• kromě zážitků a zkušeností máte možnost získat doporučení stát se příslušníkem AČR,

• zacvičíte si ve vojenských prostorech posádkového cvičiště.

1
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Podmínky campu

• campu se mohou účastnit pouze ti, kteří dosáhli plnoletosti,

• do campu se mohou přihlásit jednotlivci i skupiny, 

• počet  účastníků  je  24 až  48  osob (v následujících  termínech  campu  jsme  schopni 
pojmout více účastníků), v případě menší účasti než 24 osob se camp neuskuteční,

• účastník campu nesmí podporovat hnutí, které podporuje, propaguje nebo sympatizuje 
s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá 
národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob,

• účastník se řídí pokyny vedení a instruktorů, dodržuje ostatní interní nařízení vydané 
pořadateli,

• každý účastník   campu je povinen řídit se bezpečnostními pokyny, které podepíše před 
zahájením samotného campu,

• účastník se chová vždy kolegiálně a Fair Play,

• účastník nesmí požívat alkoholické, návykové a psychotropní látky v průběhu akce,

• pořadatel  může při  závažném porušení podmínek účastníka bezodkladně vyloučit  z 
campu bez nároku na náhradu,

• účastník  má  právo  odmítnout  zadané  úkoly  s ohledem  na  výsledné  vyhodnocení 
účastníka nebo ukončit předčasně účast na campu bez nároku na náhradu, 

• účastník je sledován a hodnocen po celou dobu campu, což bude mít vliv na získanou 
úroveň pamětního diplomu,

• Výše příspěvku 1500 Kč při předčasné internetové registraci a zaplacení na bankovní 
účet:  24465620/0300  v řádném  termínu,  nebo 1700  Kč po  internetové  registraci 
v řádném  termínu  a  zaplacení  v hotovosti  na  místě  v den  zahájení.  Studenti 
Vojenských škol 1000 Kč. Uzávěrka registrací na camp je 1 týden před zahájením 
campu.

• Výše  příspěvku  zahrnuje:  tričko  s logem  campu,  pamětní  diplom,  bojová  dávka 
potravin  AČR,  vystřelené  náboje  z  ručních  zbraní,  airsoftové  střelivo,  závěrečné 
občerstvení, nášivka jen pro speciální skupinu, popřípadě další suvenýry.

• v případě nekonání campu bude příspěvek vrácen.
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Časový harmonogram campu

(pořadatelé mohou v průběhu campu harmonogram změnit)

Čas 09:00-11:00 11:00-14:00 14:30 18:00
1. den
Pátek

registrace účastníků 

administrativa

zahájení
briefing
poučení a rozčlenění 
do 6 členných skupin
dle fyzického testu

zahájení plnění 
komplexních 
tematických úkolů

plnění komplexních 
tematických úkolů

2. den
Sobota

plnění komplexních 
tematických úkolů

plnění komplexních 
tematických úkolů

plnění komplexních 
tematických úkolů

plnění komplexních 
tematických úkolů

3. den
Neděle

ukončení plnění 
komplexních 
tematických úkolů
vyhodnocení

předání diplomů  
volná zábava  

volná zábava  ukončení campu
odjezd

Komplexní tematické úkoly:

Tvoří soubor na sebe navazujících úkolů a činností, které jsou náplní 
campu:

• Příprava na plnění úkolů: teoretický a praktický nácvik bude probíhat mezi 
jednotlivými úkoly

• Přesun: cca 20km se vším materiálem v okolí Jindřichova Hradce

• Reakce na kontakt s nepřítelem:  základní taktická dovednost, jejíž součástí 
je formace, ústup a útok 

• První  pomoc: ošetření  střelných  poranění  s následným  odsunem  raněného 
mimo boj

• Střelba  z ručních  zbraní  na  terč:  pistole  ráže  9mm,  samonabíjecí  puška 
Sa.58  ráže  7,62x39mm,  opakovací  puška  Remington  715  ráže  30-06 
Springfield

• Překonání vodní překážky: na raftu nebo přeplaváním

• Přežití: přespání pod širým nebem (2 noci), budování přístřešků, rozdělávání 
ohňů a získávání potravy z přírodních zdrojů

• Léčka: přepad pohyblivého cíle za účelem zničení

• Přepad  objektu:  za  účelem  zajištění  důležitého  materiálu  (překvapení) 
s návratem na základnu

• Písemný test 20 otázek:  z všeobecných a odborných znalostí  získaných na 
campu 

5



Povinná výbava:

• kompletní maskáče,

• kvalitní obuv,

• airsoftová zbraň primární  (sekundární doporučená),

• taktické vybavení (vestu nebo jiný nosný systém),

• ochranné pomůcky (čepice nebo helmu, brýle, rukavice),

• chrániče na kolena - doporučené nepovinné,

• batoh minimálně na nesenou povinou výbavu (tmavé barvy),

• 3l vody,

• spacák, karimatka a celta,

• vysílačka pmr (doporučené nepovinné),

• maskovací obličejové barvy (doporučené nepovinné),

• vlastní strava,

• baterka.
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Organizační pokyny:

Termíny: 22. – 24. 7. 2011 a 29. – 31. 7. 2011

Místo konání: Posádkové cvičiště Jindřichův Hradec 
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