Víkendový přepad dne 15.8.2003 – 17.8.2003

Operace stín
Rožmitál pod Třemšínem
Před vpádem narušitelů !!!
Je třeba děti informovat a odzkoušet s nimi tzv. poplachovou situaci např. při chemickém útoku
(vpád za použití dýmovnic), že se mají neprodleně shromáždit každý ve své chatce, zavřít okna a
dveře a vyčkat do ukončení poplachu. Dále je nutno zajistit zařízení k vyhlášení poplachové situace
(siréna, píšťalka apod.).
Je třeba, aby všichni vedoucí pracovníci tábora byli obeznámeni s uspořádáním přepadu a
srozuměni s tím, že budou nedílnou součástí dění přepadu, aby nikdo z vedoucích z nedostatku
informací nevolal policii a nedošlo tak k nedorozumění a v neposlední řadě, aby spolupracovali dle
instrukcí narušitelů (př. Lehni si na zem, ruce za hlavu, mlč a podobně !!!, neprozradí tak, že o akci
vědí a půjdou příkladem dětem, které je budou následovat a budou očekávat hrdinské činy
vedoucích v domnění, že jde o hru,to se však nestane, samozřejmě, že půjde o hru, ale děti se to
musí dozvědět až poslední, do té doby musí žít v přesvědčení reálného útoku narušitelů)
Přepadová jednotka dorazí po vlastní ose na místo určení, průzkum terénních podmínek,
zpracování využití terénu – výběr nejlepšího možného místa k akci, načasování přepadu a vpád do
tábora v době večeře nebo jiné době, kdy je tábor pohromadě !!! čas dle uvážení vedoucích !!!
Jednotka narušitelů vnikne do běžného dění tábora několika silnými detonacemi a rozžehnutí
několika dýmovnic ve volném prostoru tzv. bezpečné zóny (nejnepravděpodobnější místo, kde se
někomu může něco stát), načež dojde k vyhlášení poplachu a oznámení vniku narušitelů do objektu
tábora (pracovníkem tábora), při takto vzniklém poplachu budou mít děti za pomoci příslušných
vedoucích za úkol, dostat se co nejrychleji do chatek, zavřít okna a dveře a vyčkávat do ukončení
poplachu. Samozřejmě vznikne trochu panika z nevědomosti oč jde, a v tu chvíli přijde na řadu náš
tým, který odchytí rukojmí a obsadí jednu z táborových budov, kde bude následně rukojmí
zadržovat. Za rukojmí padnou buď ti, kteří se v dostatečném čase nedostanou do chatky nebo
zbyteční zvědavci anebo bude jeden vedoucí obeznámen a připraven na zajmutí a úmyslně bude děti
svého oddílu zdržovat venku,dokud se jich náš tým nezmocní.
Po vyhlášení ukončení poplachové situace v táboře si nechá hlavní vedoucí nastoupit všechny
táborníky, zjistí stav chybějících (zajmutých) (tento počet bude porovnán se skutečným počtem
zajmutých, který narušitelé sdělí neprodleně při vyjednávání, jen pro pořádek). Děti budou
obeznámeni se situací a budou vyzváni ke spolupráci a dojde k rozdělení na vyjednávací týmy,
které budou s narušiteli vyjednávat a předávat tak požadavky narušitelů ostatním a k následnému
plnění,po splnění požadavku narušitelů bude propuštěn jeden rukojmí. Při propouštění posledního
rukojmí,bude celý tábor vyzván k nástupu před obsazenou budovou, dojde k propuštění posledního
rukojmí a celý tým narušitelů nastoupí před nastoupený tábor, poděkuje všem za vzornou disciplínu
a chování při vpádu narušitelů, představí se a poinformují o inscenovaném přepadu, představí svou
výzbroj a výstroj s praktickou ukázkou a možností zkoušky např. zbraní, vysílaček apod.
Jako bonus akce lze zajistit dynamickou ukázku představení zbraní asijských bojových sportů –
foto zbraní v příloze.
Případné dotazy a námitky na email: Milan.Lips@ssp.mpsv.cz
Přeji mnoho štěstí a zdar celé akce, s pozdravem za
B company of 12th SFGA Benzinov
Lipš Milan

A JAKÁ BYLA SKUTEČNOST ?
Jak řekli, tak udělali. Vše proběhlo tak, jak bylo naplánováno. A druhý den následovali ukázky
zbraní a výstroje, asijských bojových umění, maskování atd.. Ostatně nejlepší je podívat se na foto:
ZAČÁTEK PŘEPADU PŘED VEČERKOU

NAŠI ZÁSTUPCI JDOU VYJEDNÁVAT

NEPOVEDLO SE – NAŠI ZAJATCI JSOU STÁLE V POUTECH

VYJEDNÁVAT JDE DALŠÍ SKUPINA – BUDE ÚSPĚŠNÁ ??

KONEČNĚ SE DOHODLI – AKCE SKONČENA

DRUHÝ DEN POKRAČUJEME UKÁZKAMI A MŮŽEME SI VŠE I VYZKOUŠET

