airsoft
Kdo poslední červencový
víkend v bývalém vojenském
prostoru pod horou Ralsko
zabloudil do ruin bývalé obce
Svébořice, mohl si myslet,
že ho šálí zrak: všude se
hemžily zakuklení Tálibánci,
po cestách křižovaly patroly
jednotek ISAF a kolem se pletli
typičtí afghánští překupníci
všeho možného i nemožného.

Protector XI.
P e t r Bl ah uš , foto autor , ar c h iv autor a, K ar el K uč era
a  Rad e k S ieber

To

se v prostoru Svébořic
uskutečnil 11. ročník airsoftové akce s názvem
Protector 2014. Svým
konceptem unikátní akce, pořádaná občanským sdružením Airsoftwars, byla
letos největší svého druhu u nás. Byla
opravdu připravena do nejmenších podrobností a také s vtipem. Metropole
Afghánistánu Kábul se tady pod středo-
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věkým hradem Ralsko jmenovala Zábul,
resp. Khas Konar ve fiktivní provincii
Zábul, místní diskotéce se říkalo Džihád
club a fungovala tu čajovna U Ahmeda,
ba dokonce úřad, kde se vydávaly řidičské průkazy na všechno, co tam dole
pod Hindukúší dokáže jezdit. Na místě
byly k dostání místní afghánské noviny
Islam Today (cena 7 Kč) a každý, kdo
chodil v ošuntělém hábitu, zdravil spojenecké vojáky uctivým salaam aleykum.
Podle některých znalců se v letošním
roce jednalo o třetí největší airsoftovou
bitvu na světě. Scénář byl velmi blízký
válečné realitě, ale v případě Protectoru

není přesně nalinkováno, jak budou
boje probíhat. Vše záleží na iniciativě,
schopnostech – a také kapce štěstí, tak
jako v každé válce. Podle Josefa Starého z organizátorského týmu mají tak
jako ve skutečné válce vojáci jednotek
ISAF za úkol co nejvíc stabilizovat situaci, a proto pracují s vesničany, získávají
si je. Současně pátrají po jednotkách
Tálibánu a snaží se je eliminovat.
„Afghánští civilisté se snaží ve zdraví
přežít, mají proto možnost pořídit si
zbraně a zbrojní průkazy na svou obranu.
Na základě toho, jak se k nim během hry
chová ISAF, Tálibán nebo další skupina,
kterou jsou afghánští policisté, se rozhodují, na čí stranu se přidají,“ říká Starý.
„Letos to byl pravděpodobně nejlepší Protector. Roli afghánských policistů
jsme si plně užili. Potvrdilo se, že hra
je tak dobrá, jakou si ji uděláš. Tento
ročník měl pro nás podtitul Hra o trůny, jelikož intriky a politika se rozjížděly
jako nikdy,“ okomentoval akci Martin
Kostiha, bojující pod Ralskem jako

