
AIRSOFTOVÝ MAGAZÍN ■ WWW.AIRSOFTDEJVICE.CZ ■ DUBEN 2012 

AK ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTÁŽE  ■  CO VÁS BAVÍ   ■  AKTUALITY  ■  ZAJÍMAVOSTI 

 

 

 

 

 

 

Více na straně 5 

Víte, kdo Vám 
kryje záda? 

http://www.airsoftdejvice.cz/


2 
 

■ AIRSOFTOVÝ MAGAZÍN ■ WWW.AIRSOFTDEJVICE.CZ ■  

AKD-NEWS! 
v tomto čísle:                         DUBEN 2012 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3    Člověk v tísni 

 

 5   Týden s armádou 

 

 7   Čeští vojáci  

         
ve Francouzké Guyaně

 

  

9   Pozvánka 

 

11   Válka o Falklandy 4  

 

15   Nová pravidla! 

 

17   Pořádali jsme        
 

19   Kdo Vám kryje záda? 

 

22   Inzerce 

Doslov: 

Vážený a milý čtenáři, právě sis 
otevřel úplně poslední číslo našeho 
časopisu AKD-NEWS!.  Po čtyřech 
letech a po vydání 39 čísel časopisu 
jsme se rozhodli ukončit milosrdně 
život tohoto „našeho dítěte“. 

Museli jsme si přiznat, že čtenářská 
odezva nabyla taková, jakou jsme si 
ji představovali a že už ani kvalitou 
nemůžeme náš magazín nikam dál 
posunout. Ano, jako „rodiče“ AKD-
NEWS! jsme selhali. 

A tak potom co jsme toto těžké 
rozhodnutí museli učinit, nezbývá 
než se rozloučit.  

Přejeme Ti, milý čtenáři hodně 
skvělých airsoftových zážitků a také 
to, aby sis jednou vzpomněl na naše 
dítko a na společné čtyři roky. 

Na shledanou!  

První vydání časopisu AKD-NEWS! 
z roku 2009 

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

ČLOVĚK V TÍSNI VYHLÁSIL SBÍRKU NA POMOC SÝRII, LÉKAŘŮM 
JIŽ DODÁVÁ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL 
 

 

Uprchlíci ze Sýrie v iráckém uprchlickém táboře 

© (Reuters/Azad Lashkari, courtesy Trust.org - AlertNet) 

 

Pomoc je možné zasílat přímo na konto sbírky SOS Sýrie 

92329232/0300 
  

Podzemní síti lékařů pomáhá Člověk v tísni od února a 59 zdravotníků již zemřelo a 556 z nich bylo zadrženo. 
Několik lékařů podlehlo následkům mučení. „V současné situaci je doprava humanitární pomoci do Sýrie 
mimořádně riziková a zdravotnický materiál i další pomoc se musí pašovat přes hranice,“ řekl Šimon Pánek, 
ředitel společnosti Člověk v tísni. 

  

„Režim perzekuuje nejen zraněné, ale i lidi, který se jim snaží poskytnout pomoc. Lékařům, kterým pomáháme, 
chybí základní vybavení a častoošetřují pacienty v domech, garážích i venku,“ dodává Pánek. 

  

  

„Máme stále problém se zasíláním zdravotnického materiálu do měst Hama, Homs i Idlíb, ale snažíme se využít 
různých způsobů, i když je to velmi nebezpečné,“ řekl zástupce podzemní sítě lékařů Doctors Coordinate of 

Damascus, se kterou Člověk v tísni spolupracuje. 

  

Prostředky ze sbírky využije Člověk v tísni na nákup zdravotnického materiálu a zajištění podmínek, které 
lékařům umožní provádět i jednodušší chirurgické zákroky. Ty mohou zraněným často zachránit život. Další 
prostředky budou využity na pomoc válečným uprchlíkům, jejichž počet čítá podle zdrojů UNHCR přes 40 000 lidí, 
na 10 000 dalších stále nebylo registrováno. Sýrii od začátku nepokojů opustily desítky tisíc obyvatel, utíkají 
převážně do okolních států - Turecka, Libanonu nebo Jordánska. 

  

Člověk v tísni dosud díky humanitárnímu fondu Klubu přátel pořídil 20 polních souprav, které obsahují malý 
chirurgický set s kyslíkovou bombou, pulzním oxymetrem, nosítkami, endotracheální trubicí, dezinfekcí, nástroji 
na šití, injekčními jehlami a potřebnými léky. Navíc byly vybaveny dva operační sály polních nemocnic, které 
lékaři využívají k provádění složitějších zákroků pomocí speciálních přístrojů na ošetření hrudních a cévních 
zranění.  

Soupravy a další zdravotnický materiál byl rozdělen mezi více než třicet skupin lékařů pracujících na předměstí 
Damašku, v Homsu, Dará, Idlíbu, a Deir Ezzoru, kde je používají k ošetřování lidí raněných během protestů.  

 

Humanitární krize v Sýrii   

Podle OSN bylo od začátku konfliktu, který zuří déle než rok, zabito více než 9000 lidí. Nic ale nenaznačuje, že by 
se situace zlepšovala. Damašek sice souhlasil s šestibodovým mírovým plánem Ligy arabských států a OSN, 
podle kterého se syrská vojska do úterý měla stáhnout z měst, ale v neděli jeho dodržování podmínil psanými 
garancemi, že opozice složí zbraně a také příslibem států, že nebudou povstalcům poskytovat zbraně a finance. 

Praha, 11. dubna 2012 –Člověk v tísni začal 
shromažďovat dary, které budou použity na 
podporu podzemní sítě lékařů v Sýrii, pomoc 
válečným uprchlíkům a v budoucnu i na projekty 
spojené s obnovou země. Nyní se pomoc zaměří 
především na přímou humanitární pomoc 
raněným a těm, kteří museli před boji prchnout 
z domovů. Přidejte se a přispějte na sbírku pro 
Sýrii.  

 

http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=114
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?parent=196&sid=196&id=197
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Povstalci na tyto podmínky nepřistoupili a boje pokračují dál. Syrský kabinet nenaplnil ani jeden z bodů mírového 
plánu, ve kterém se mimo jiné zavázal zajistit podmínky pro humanitární pomoc a každodenní dvouhodinové 
příměří. 

  

„Podle nás byl přijat spíše plán zabíjení a množství mrtvých se jen zvyšuje. Z našeho lékařského personálu je 
nyní 59 lidí mrtvých a 556 bylo zadrženo,“  řekl Člověku v tísni zástupce podzemní sítě lékařů Doctors Coordinate 
of Damascus s tím, že lékaři v konfliktu ctí nezávislost a profesionalitu. „Naše přísaha nám v práci zakazuje 
vyznávat jakékoli politické názory,“ vysvětlil lékař.  

 

Do konfliktu jsou zavlečené i děti  

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navi Pillay upozornila na systematické zadržování a mučení dětí. „Začali 
pro různé účely ve velkém množství využívat děti. Stovky jich zadrželi a mučili, je to strašné. Děti střílejí do kolen, 
jsou drženi spolu s dospělými v nelidských podmínkách, je jim odepíráno lékařské ošetření nebo jsou zadržováni 
jako rukojmí a zdroje informací,“ uvedla Pillay v rozhovoru pro televizi BBC.  

  

Násilí se podle lidskoprávní organizace Human Rights Watch dopouštějí i představitelé opozičních skupin. Jedná 
se o únosy, zadržování i mučení bezpečnostních složek i podporovatelů současné vlády. „V občanské válce, 
která tu fakticky propuká, si nelze představovat, že jedna ze stran konfliktu je dobrá nebo špatná. Pomáhat 
lékařům, kteří podle Hyppokratova slibu ošetřují zraněné bez ohledu na příslušnost k jakékoli straně, je podle nás 
to nejlepší, co v dané situaci můžeme dělat,“ říká Pánek. 

 

 

Věříte, že pomáhat druhým má smysl? 
Podpořte nás! 

   Staňte se členy Klubu přátel Člověka v tísni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reklama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17532966
http://www.hrw.org/news/2012/03/20/syria-armed-opposition-groups-committing-abuses
http://www.clovekvtisni.cz/klub
http://www.skutecnydarek.cz/
http://www.accounttax.cz/
http://www.pujcovna-stanu.cz/
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Týden s armádou, aneb když jde hora 
k Mohammedovi 
6.4.2012 • S ukázkami armádní techniky se může našinec setkat několikrát 

do roka na velkých přehlídkách typu Bahna, Cihelna či Dny NATO. Bezesporu 

efektní podívaná ovšem prozradí jen málo ze života vojáků, navíc jsou tyto 

akce fixovány na stále stejné regiony. Proto ministerstvo obrany přichází s 

projektem, který vždy na týden opanuje veřejné prostory menších měst. 

 

  Projekt nese příznačný název „Týden s armádou“ a jeho takzvané "nulté" vydání se odehraje v 
Benešově u Prahy. Okresní město a navíc s vojenskou historií vyšlo ministerstvu vstříc i co se týče 
prostoru pro realizaci bohatého programu. Několik tematických výstav představí armádu jako 
takovou i její působení v Afghánistánu, a to na Masarykově náměstí, v kulturním centru Karlov a v 
Domě dětí a mládeže. Místní kino bude pro změnu bezplatně promítat filmy, s jejichž vznikem 
pomohlo právě ministerstvo obrany: Tobruk a Lidice. 

 

  Důležitou součástí programu je zapojení místních 
žáků a studentů – pro ty mladší je připravena 
výtvarná soutěž, pro starší pak promítání 
dokumentů ze zahraničních misí, beseda s jejich 
autory a vojáky, v neposlední řadě i možnost 
vyzkoušet si vojenskou výstroj a výzbroj a ověřit si 
svou mušku na laserové střelnici. Prakticky celý týden poběží v KC Karlov takto koncipované 
programy a je jen na školách, zda dají přednost třeba přítomnosti vojenské policie nebo aktivní 
zálohy, popřípadě se zúčastní i ve více dnech. 

Ve všední dny odpoledne se těžištěm aktivit stane Masarykovo náměstí, kde ministerstvo rozvine 
informační stan a nabídne i ukázky práce vybraných složek ozbrojených sil. Ve čtvrtek navíc město 
společně s armádou už tradičně vzpomene zavraždění amerických letců místní posádkou SS nedaleko 
zámku Konopiště. Odtud pak do města projede kolona veteránského spolku Jeep Club CZ a na 
náměstí kromě ní budou k vidění i exponáty vojenského technického muzea či ukázky práce 
vojenských pyrotechniků. 

 

Autor: Miroslava Pašková 

Zdroj: www.army.cz      

 

 

 

 

reklama 

 

 

 

 

http://www.army.cz/
http://www.army.cz
http://www.asportal.cz/
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http://www.airsoftpujcovna.cz/
http://www.airsoftpujcovna.cz/
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Čtveřice studentů Univerzity obrany 
si sáhla na dno vlastních sil 
12.4.2012 • Až na dno vlastních sil si sáhla čtveřice studentů Univerzity obrany, kteří se před pár 
dny vrátili z dvoutýdenního kurzu přežití ve Francouzské Guyaně. Elitní výcvik organizovaný pro 
budoucí francouzské důstojníky absolvovali od letošního 12. března do 4. dubna. Studenti 
Univerzity obrany se tohoto kurzu přežití účastnili již popáté a letos byla česká skupina jediným 
zahraničním účastníkem. 

Výcvik každoročně pořádá 3. pluk pěchoty cizinecké legie se sídlem v Kourou. Legionářský pluk má 
vyčleněných třicet instruktorů pro Centrum výcviku v rovníkových oblastech (CEFE) se základnou 
přímo v džungli, odkud se vyráží do náročných terénů. Tam se také prvních deset dnů po příletu 
účastníci kurzu připravují intenzivním výcvikem, než začne samotný čtyřdenní maratón tropickou 
džunglí.  

V džungli provázelo 
rotného Daniela 
Buršíka, četaře Petra 
Topinku, Jakuba 
Rozsypala a Lukáše 

Chroumala 
všudypřítomné vlhko, 
někdy hlad i žízeň. 
Největší nebezpečí 
ovšem představoval 
hmyz. Komáři zde totiž 
přenášejí malárii. 
Nebezpečné bývá 
uštknutí hadem, 
kousnutí pavoukem, 
bodnutí štírem či 
kontakt s jedovatou 

žábou. „Po pár dnech přestanete nebezpečí vnímat a soustředíte se jenom na výcvik,“ říká Lukáš 
Chroumal, který sice v džungli potkal dva jedovaté hady, ale naštěstí se nic nestalo. 

Na všechny čekaly obtížné úkoly při nekonečných pěších přesunech v pralese, překážkové dráhy ve 
vodě, v bahně i na stromech. To bývá zrovna nepříjemná část kurzu přežití, protože jste neustále 
mokří a od bláta. Jedinou šancí, jak mít alespoň jedno relativně suché oblečení na noc, je přenášet ho 
v utěsněném barelu. V džungli totiž vlhkost dosahuje až 98 procent. „Drsné byly všechny dny,“ 
vzpomíná četař Lukáš Chroumal. Běžné byly odřeniny, opruzeniny, spálené ruce od lan. Spávali ve 
vlastnoručně zhotovených přístřešcích ze stromů a palmových listů. Ukládali se brzy, protože se 
stmívalo kolem sedmé a jediným světlem byl oheň. Většinu nocí propršelo. 

Vrcholem náročného kurzu však byla čtyřdenní mise s hlavním cílem − přežít. „Vojenští instruktoři nás 
vysadili v džungli bez jídla a bez vody. Měli jsme jen brokovnice na ochranu, tablety na úpravu vody, 
sůl, jednoduché rybářské náčiní, barely, buzolu a píšťalku. Dokonce nám vzali i trička a tkaničky od 
bot,“ vypočítávají četaři Jakub Rozsypal a Lukáš Chroumal. Živit se měli tím, co si sami uloví. V týmu 
Jakuba Rozsypala ulovili opici, která se sice kvůli parazitům nesmí jíst, ale vyměnili ji za tři čtvrtě kila 
rýže pro dvacet lidí! „Naštěstí byl ve skupině jeden kluk, který vyrostl v podobném prostředí a znal 
plody džungle a tak nás naučil, co můžeme jíst," říká Rozsypal. V týmu Lukáše Chroumala ulovili jen 
pár drobných krabů, z nichž uvařili téměř nepoživatelnou polévku. „Nebylo v ní snad žádné maso, ale 
bylo to mastné a slané, tak jsme alespoň doplnili minerály,“ popisuje Lukáš Chroumal. 
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Ani s vodou to nebylo jednodušší. „Brali jsme ji z řeky, ale i když jsme ji vyčistili tabletami, zůstala 
zabarvená do hněda. V řece jsme se také koupali, myli samopaly, prali v ní maskáče a holili se,” 
vzpomíná Rozsypal. 

Zajímavou zkušeností byl i simulovaný útok na vyzbrojenou základnu ilegálních těžařů zlata či 
drogové mafie. „Útok jsme pouze simulovali na připravenou imitovanou základnu. Přesto byla celá 
akce kvůli složitému pohybu v pralese velmi náročná,“ líčí Lukáš Chroumal a upřesňuje, že vysekat v 
džungli kilometr s výstrojí trvá skoro dvě hodiny.  

Velitel 3. pěšího pluku plukovník Lardet byl výkony českých vojáků překvapen a vyjádřil svou 
spokojenost. Zároveň doufá, že studenti Univerzity obrany se kurzu přežití ve Francouzské Guyaně 
zúčastní i v příštím roce. 

Cílem kurzu byla fyzická 
i technická příprava na 
přežití bojové operace v 
džungli. Četař Petr 
Topinka bohužel kvůli 
zranění kurz nedokončil 
a dodává: „Při pohybu v 
džungli je snadné utrpět 
nějaké zranění a tělo v 
těch podmínkách 
reaguje jinak než 
normálně. V mém 
případě se tak stalo a 
zranění nohy mě 
vyřadilo do konce kurzu. 
I tak mám spoustu 
cenných zkušeností pro svoji profesi.” 

Studenti Univerzity obrany a kadeti z vojenské školy École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, kteří kurz 
dokončili, složili závěrečné zkoušky. Nyní budou rok na svých uniformách nosit odznak, který získali za 
absolvování kurzu ve Francouzské Guayně. A také vzpomínat na pocity úlevy, štěstí a vítězství, které 
se u všech dostavily poté, co náročný kurz přežití absolvovali.  

 

Autor: Zdeňka Dubová 

Zdroj: www.army.cz 

 

 

 

 

 

 

reklama 

 

 

 

 

 

http://www.army.cz
http://www.rajce.idnes.cz/hledej?q=signalcorps
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Falklandy 3 
 

(aneb Británie vrací úder ... podruhé) 

 

Lokalita: AS areál Nový Dvůr (BVVP Ralsko) 

Termín: 21.4.2012 

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

Konec: 16:00 hod 

Cena: 140,- Kč  

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

Maximální počet hráčů: 250      

 

Registrace ukončena! 
 

Více info na : airsoft.dejvice@seznam.cz 
 

ZVEME VÁS NA … 
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UPOZORNĚNÍ:   

- pořadatel si vyhrazuje právo výběru týmů na akci 

- neúplné registrace budou automaticky, bez odpovědi vyřazeny 

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

 

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

  

PARTNEŘI AKCE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reklama 

 

 

 

 

 

 

http://www.arset.cz/
http://www.armynet.cz/
http://www.accounttax.cz/
http://www.armyshoppraha.cz/uvodni-strana,1.html
http://airsoft.cz/shop/
http://www.arset.cz/
http://www.military.cz
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Válka o Falklandy 1982 / 4. díl 
 

 

Poslední bitvy 

Bitva u Mount Tumbledown (13. – 14.6.) 

Útočící britské síly se skládaly z 2. praporu Skotské gardy, minometných oddílů ze 42 

Commando Royal Marines a jednotek Gurkha Rifles. Podporu jim dělaly obrněné vozy: dva 

Scorpiony a dva Scimitary. 

Argentinské síly, bránící hory byly z 5. praporu námořní pěchoty.   

 

 
Scorpion                                                        Scimitar 

 

Bitva u Wireless Ridge (13. – 14.6.) 

Útok na britské straně vedla 2 PARA podporovaná taktéž obrněnými vozy Scorpion a 

Scimitar. 

Po těžkém ostřelování argentinských pozic (6000 vystřelených 105 mm  dělostřeleckých 

granátů) se po několikahodinovém boji britské jednotky zmocnily Wireless Bridge a Mount 

Tumbledwn, což byly poslední obranné pozice argentinců před samotným Port Stanley. 

Během těchto dvou bojů ztratila Britská armáda 13 vojáků. Argentinská armáda  přišla o 55 

vojáků a více jak 230 jich padlo do zajetí. 

 

 
2 PARA v bitvě o Wireless 

Ridge 

 

Po dobytí posledních 

strategických míst 

okolo Port Stanley se 

velitel Argentiské 

posádky Mario 

Menéndez vzdal spolu 

s 9800 vojáky 

generálmajorovi Jeremy 

Moorovi a před půlnocí 

15. června 1982 

podepsali dokument o 

kapitulaci. 
 

OPAKUJEME 
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Zbraně zabavené Argentinským vojákům v Port Stanley 

 

Válka ilustrovala jasně nutnost letecké převahy, kterou si Britové nebyli dlouho schopni 

zajistit, význam ponorek a průzkumu. Také zásobování bylo důležité, protože jednotky obou 

zemí se pohybovaly na hranici své působnosti. 

Vojenská porážka v Argentině vážně poškodila pověst vojenské vlády a vedla k nastolení 

civilní vlády v roce 1983. 

Ve stejné době ve Velké Británii Margaret Thatcherová plně využila vítězství ve válce a 

vytěžila z něho i drtivé volební vítězství pro svoji Konzervativní stranu. 

Válka o Falklandy byla jedním z nejkratších válečných konfliktů, do kterého se kdy Velká 

Británie zapojila. Pro vojáky SAS to byla tvrdá zkouška jejich dovedností. Ukázali zde také 

velkou dávku profesionality, odvahy a houževnatosti. Je nesporé, že SAS se velkou měrou  

zasloužila o konečné vítězství. 
 

 
reklama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.airsoftkoalice.cz/
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Ztráty: 

Britská armáda 

- 258 mrtvých 

- 777 zraněných 

- 115 zajatých 

 

Technika 

- 2 torpédoborce 

- 2 fregaty 

- 1 podpůrná zásobovací loď 

- 1 obojživelné vozidlo 

- 1 kontejnerová loď 

- 24 vrtulníků 

- 10 stíhacích letounů 

 

 

 

 

 

Britské válečné hroby na Mount Pleasant 

 

 

 

 

reklama 
 

 
 

Argentinská armáda 

- 649 mrtvých 

- 1068 zraněných 

- 11313 zajatých 

 

Technika 

- 1 křižník 

- 1 ponorka 

- 4 nákladní plavidla 

- 2 hlídkové čluny 

- 1 špionážní člun 

- 25 vrtulníků 

- 35 stíhacích letounů 

- 2 bombardéry 

- 4 nákladní letadla 

- 25 lehkých bitevních 

letounů 

- 9 cvičných letadel 
 

http://www.armyshoppraha.cz/
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Argentinské válečné hroby u Darwinského přístavu 

 

 
Zpracoval: Ondra 

Zdroj: Vojsko.net 

Válka.cz 

ct24.cz 

defenceimagedatabase.mod.uk 

national-army-museum.ac.uk 

timesonline.co.uk 

Wikipedia.org 

 

reklama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armynet.cz/
http://www.arset.cz/
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AKTUALIZACE PRAVIDEL NA AKCÍCH AKD: 

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

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

prostor!  

   

Výkon zbraně: 

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

  

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

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

  

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

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

Semi. 

  

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

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

  

Střelba 

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

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

-                 Střelba obecně pod cca 10 m pouze Semi mod. 

  

Boj uvnitř budov:  

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

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

  

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

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

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

  

Pyrotechnika: 

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

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

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

Info podá pořadatel hráčům před zahájením hry. 

  

ZÁSAH  

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

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

  

Zásah granátem  

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

všichni hráči v tomto okruhu odchází rovnou na mrtvoliště. V budově, v místnosti (cca 25 m
2
 

a méně) a bunkru jsou zasaženi všichni hráči, kteří se tam nacházejí a odchází rovnou na 

mrtvoliště. 

UPOZORŇUJEME! 



16 
 

  

Refresh:  

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

  

MEDIC (pokud bude v rámci scénáře): 

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

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

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

Medik nesmí ošetřovat sám sebe!!! 

  

Zasažený hráč:  

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

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

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

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

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

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

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

rovnou na mrtvoliště.  

  

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO VYLOUČIT HRÁČE, KTERÝ 

JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM OHROŽUJE ZDRAVÍ SVÉ A OSTATNÍCH A 

NARUŠUJE SVÝM CHOVÁNÍM PRŮBĚH AKCE A TO BEZ NÁROKU NA 

VRÁCENÍ VSTUPNÉHO!!! 

  

Fotograf:  

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

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

focením mařit probíhající akci nebo jakkoliv upozorňovat na účastníky hry. 

  

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

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

Naši partneři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.airsoftshop.cz/
http://www.armynet.cz/
http://www.armyshoppraha.cz/
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WinterHell 4 dne 7.4.2012 
 

 

Foto: Martin Hozák 

Tomův adrenalinový zážitek z akce  

  Pot mi stéká po čele, tep se zvětšuje, dýchám rychleji….jdu v před, pomalu a každý krok si v 

hlavě přehrávám….jdu sám, přední hlídka. Parťáky mám za sebou, kryjou mi záda. Zastavím 

se, něco podezřelého se v dálce pohlo. „Najdu si krytí“, říkám si v duchu… zrovna když 

uléhám ke stromu, v dálce v křáku se vynoří postava nepřítele, červenou pásku jsem okamžitě 

rozeznal. Byl ode mě asi  100m.  Do  vysílačky  šeptám  „Kontakt,  kontakt  u  mě  v  předu“.  

Odpověď se dostavuje okamžitě. „Držíme pozice a čekáme“.   

  Nezazmatkoval jsem a tiše ležel schovaný u stromu. Postava se ke mě pomalu a potichu 

blíží...utírám si pot z čela, srdce se mi rozbuší a trošku 

zatemní mysl. Dostavil se strach a lítost, v hlavě 

zmatek, myšlenky na pochodu a nakonec jedna, 

poslední… tady u toho stromu zemřu sám.... „Stop, 

sakra,  klid  chlape.  Mysli“ !!!  Musím  dokonale  

splynout s vegetací… 

  Nepřítel byl ode mě asi 5 metrů, zastavil se.....mé 

srdce bilo o poplach....stojí, rozhlíží se, no sláva, on mě 

nevidí. Znovu se dává na pročesávání lesa a pokračuje 

dál. Obchází mě z levé strany, jde kolem stromu u 

kterého ležím já. Jak se točí kolem stromu, točím se 

současně i já. Ve vysílačce se ozve kolega. „Tak co, 

jak to vypadá“. V duchu si říkám „To snad né, to musel 

slyšet“. Pevně tisknu sluchátko na ucho a držím do v 

pěsti. Protivník se zastavuje, něco se mu nezdá. „A je 

to v prdeli“, říkám si v duchu. Po chvilce se opět dává 

na postup kupředu. Krásně jsme se otočili kolem sebe.  
Tom Habarta,  Foto: Marci 

POŘÁDALI JSME 



18 
 

Nyní jsem za ním já a má to výhodu, neví o mě. 

  V ten moment se mi v hlavně zrodí ďábelský plán. Pomalu se zvedám ze země, otvírám 

pouzdro od svého UTONu a začínám se blížit zezadu ke své kořisti. Co jeho krok to můj. 

„Musím tiše a hlavně v klidu, žádné zmatky,“ říkám si. Pro kontrolu se ještě otáčím dozadu za 

sebe jestli nemá doprovod. „Dobrý, čisto. Nikdo.“ Svou m4 mám namířenou v pohotovosti. 

Adrenalin mi v tu chvíli zavaluje celé tělo, ach ten pocit. To mravenčení, to teplo a mráz. 

„Orgazmus, pravý softový orgáč“  Vyplyne v mé mysli. Pomalu jdu za svým cílem, dělám 

větší kroky. Jsem asi 5m od nepřítele, když se zastaví, zamíří a pošle dávku na mé 

spolubojovníky, kteří leželi za mnou vzadu. „Bože, na ně jsem zapomněl“. Temná mysl a 

vášní zakalené vědomí mi zabrzdilo výhodu ozvat se jim. „Teď je dostane, díky mně“ Svou 

odvážnou a adrenalinovou akci okamžitě přehodnocuju, zamířím a na nepřítele suše štěknu: 

"Chceš ji nebo půjdeš sám?" 
 

Autor: Tom Habarta 

  

Foto: Marci 
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Víte, kdo vám kryje záda 
aneb 

Znáte členy AKD? 
 

Základní údaje: 

Nick: Pú            

Věk: 23 

Zbraň: M16A3 + M203 ,  MP5J , CZ75 DUTY 

Hodnost: Pte 

Vstup do AKD: 2.4.2011 

 

 

Proč právě airsoft? Co tě na tom baví a jak jsi se k němu dostal?  
Proč Airsoft? Zapeklitá otázka :) , asi pro tu autenticitu, pro tu srandu a pro tu partu skvělejch 

lidí co se v softu pohybujou. Baví mě na tom snad úplně všechno, jak jsem říkal autenticita, 

lidi a … no prostě všechno. Co se týče toho jak jsem se k tomu dostal tak přes Hejbyho, kterej 

s tim začal ještě když jsme spolu pracovali v minulém zaměstnání a tak nějak mě do toho 

dotáhl. 

 

 

Jaká je tvá oblíbená hudební skupina?  
Já nemám vyhraněnou skupinu, považuju se za Eklektika (člověk, který nepreferuje určitý styl 

hudby), prostě když je hudba dobrá a smysluplná, tak si jí rád poslechnu, ale mezi ty 

oblíbenější patří asi Sonata Arctica, Nightwish, Apokalyptica a podobné. 

 

Jaký je tvůj oblíbený film?  
Black Hawk Down, Tropa de elite a Údolí stínů. 

 

 

Jaká je tvá oblíbená kniha?  
Rád si přečtu jakékoliv dobré fantazi, zrovna čtu 7 let v Tibetu :) 

 

 

Jaká je tvá oblíbená PC hra?  
Fallout 1,2,3 :) boží a jedinečný hry a jinak válečné strategie typu Company of Heroes nebo 

Men of War, prostě tam, kde se musí přemýšlet nad taktikou boje, ale občas si „zabetlim“ u 

Battlefieldu 2 

 

  

Jaké je tvé povolání nebo čím se chceš stát?  
Pracuju u Policie ČR a ničím jiným být nechci, má práce je můj život :) 

 

 

Od kolika let se dá hrát podle Tebe airsoft, bez ohledu na zákon?  
Myslím, že tahle otázka je dost relevantní, podle mě může hrát prakticky jakkoliv starý dítě, 

pokud už má dost rozumu na to, aby sobě či jiným neublížilo. 
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Je airsoft sport vhodný i pro holky?  
Nevim proč by nebyl. I u armády a policie jsou holky a to byste se divili, jak dokážou občas 

překonat chlapy. Já mám třeba jako parťáka v práci kolegyni a nikdy bych jí za nikoho 

nevyměnil ;) 

 

 

Měl jsi finanční problém  při získávání airsoft výstroje a výzbroje a co by jsi v tomto 

směru doporučil ostatním?  
Tak samozřejmě, že měl a stále mám problém, sem holt chudej polda :D , nevim co poradit, 

asi buďte rozumní a nechtějte všechno hned. Občas si musí člověk počkat, nemá cenu 

kupovat si kvér za litr, vestu za 300,- , maskáče od větráků a brejle v globusu, když se to hned 

na první akci rozsype a brejle ti akorát vysklej oči. Takže nebejt nedočkaví a pořizovat 

kvalitní věci postupně.  

 

 

Jaký druh akce máš nejraději?  
Já zbožňuju taktiku a hlavně CQB akce, ale občas si taky rád zadovádim, ale to je potom 

spotřeba kulí :D 

 

 

Jaká je tvá oblíbená armáda a zbraň?  
Armáda ? Ona to zas tak armáda není jako spíš vojenská policie , jedná se o speciální 

jednotky BOPE působící v Riu De Janeiru a pak speciální jednotky SAS. Co se týče zbraně 

tak M16A3 s M203 je nádhera, pak MP5J H&K to je dokonalá zbraň a to mluvim z vlastní 

zkušenosti ostré střelby 

 

 

Jak daleko a čím jsi schopen a ochoten cestovat za airsoftem?  
Tak když bude čas a finance, tak se dopravím kamkoliv, klidně i do zahraničí a na dopravním 

prostředku nesejde, když je parta, tak to uteče rychle a já nikdy nikam necestoval sám. 

 

 

 

Existuje v airsoftu přátelství nebo je to pro tebe jen adrenalinový sport, kam se chodíš 

pouze odreagovat?  
Pro mě je AKD jako druhá rodina. 

 

 

Co podle tebe na airsoft nepatří? Kdo by rozhodně neměl hrát airsoft?  
Na Soft rozhodně nepatří nefér hra, a takový ti blbci, co si tuní zbraně jen proto, aby zranili 

ostatní, ty bych nejraději vykopal s jejich kvérem zaraženým v pr... Pardon krapet jsem se 

rozohnil. Ale asi tak. 

 

 

Jak často by se měl hrát airsoft?  
Vždy když je čas, nálada a pěkné počasí, takže nejlépe každý víkend :) 

 

 

Jaký máš vztah k vlastnímu týmu?  
Jak jsem již řekl, je to moje druhá rodina, i když tam jsem teprve rok 



21 
 

Jaký máš pocit, když číháš na protivníka?  
Jako lev číhající na kořist :D 

 

 

Jaká je Tvá oblíbená strategie?  
Jako bojová strategie? Ta správná :) nevím to je relevantní dle dané situace.  

 

Jaký je tvůj sen, jako airsofťáka?  
Můj sen? Aby AKD jednou mělo svůj prostor na Soft, nějaký SUV na akce a zázemí, ale to je 

opravdu jen sen. 

 

Autor projektu: Sušenka 
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Prodám modely v měřítku 1:35 na diorámách. Ceny od 700,- Kč do 1100,- 

Kč podle modelu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

NABÍZÍME 

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