
Z dotace na Přípravu občanů k obraně státu od Ministerstva obrany pro vás připravujeme (pod 
hlavičkou Spolku VLČÍ MÁKY)  akci, o níž jsem osobně dlouho snila jako o nástavbě ACAC. A je 
konečně zde jako Military Training Week (MTW). Jde o to, že na ACAC se určité dovednosti 
předpokládaly a rovnou bodovaly, jiné se vyučovaly, ale v těch třech dnech velice povrchně. 
Zájemcům chceme dát možnost odvést si z akce něco skutečně naučeného, zažitého, ať už od 
střeleckých instruktorů nebo instruktora armádního Kurzu přežití (a k němu by se vlastně MTW dal 
přiblížit). Níže jsou tedy informace kdy, kde, co...  
 
Datum: 13.-18.7. s tím, že ideální je, pokud týmy dorazí již odpoledne/večer 12.7. 
 
Místo: Železná Ruda, stejně jako loni ACAC 
 
Cíl: místo soutěžních disciplín prohloubit vybrané dovednosti, v nichž se obvykle na ACAC zápolí, 
program naplňuje potřeby POKOS (Přípravu občanů na obranu státu)   
 
Obsah: 

 TCCC (méně zažité drily, např. fixace zlomenin, obvazování - izraelák aj., nosní 
vzduchovod...) 

 Střelecké drily (postoj, pohyb, držení, přebíjení... s krátkou zbraní, s dlouhou zbraní... v 
různých pozicích a taktických situacích) 

 SERE (jednak dovednosti fyzického přežití na útěku, jednak i psychická odolnost - 
vyjednávání, výslechy) 

 Pohyb jednotlivce, družstva (ve volném terénu, CQB, různé taktické situace)  
 Závěrečná hra (poslední den dopoledne, pak je vyhodnocení, balení, odjezd) 

(Jednotlivá témata vedou zkušení instruktoři, týmy jsou rozděleny do skupin, aby skutečně všichni 
dovednosti nadrilovali a zautomazitovali, nikoli jen vyzkoušeli a hurá na další stanoviště -  v tom 
jde právě o nadstavbu ACAC.) 
 
Samozřejmostí jsou noční akce - testování dovedností získaných přes den. 
 
Zaměstnání je celodenní, tzn. dopoledne + odpoledne nácvik, večery budou doplněny o tematické 
přednášky, noci ověření dovedností. 
 
Zabezpečení: snídaně + svačinový balíček, oběd, večeře (stylem US polní kuchyně); ubytování 
ve vlastních stanech (kdo by chtěl chatku, tak za příplatek a je třeba o ni žádat co nejdříve) 
 
Počty: vítány jsou čtyřčlenné a šestičlenné týmy, ale protože nejde o soutěžení, ale kurz, tak 
můžeme zařadit i jednotlivce - zásadní je, že kapacita činí max. 36 osob, jinak u mladších 18 let 
žádáme tradičně písemný souhlas rodičů 
 
Doprava: vlastní, doporučujeme vlak s tím, že z nádraží vám převezeme bagáž a bude-li kapacita, 
tak i vás; pokud zvolíte osobní automobil, tak je třeba v kempu uhradit ještě parkovné 
 
Finance: spoluúčast 850 Kč/os. - je třeba poukázat nejdéle týden předem na účet Spolku VLČÍ 
MÁKY (informace k platbě obdržíte na základě přihlášení) 
 
Přihlášení: na tento e-mail (tj. militarycommunitymeeting@email.cz) zašlete jednoduše jméno, 
příjmení, trvalou adresu, mobil, e-mail, datum narození 
 
PS: MTW je otevřený, můžete pozvání přeposlat přátelům. Pokud se sejde různorodé osazenstvo 
z hlediska dosavadní úrovně znalostí a dovedností, vytvoříme na místě skupiny podle pokročilosti. 
 
Těším se na Vás 
Mirka Pašková 
 

tel. 606 417 628 
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