Hlášení z akce 201710909 PP WarZona 2017
Datum: neděle 9.9.2017
Místo konání: bývalý vojenský prostor Milovice, okolí „štábáku“
Počasí:

jasno, 25oC, ideální babí léto

Účast za Ještěry:

J1, J4, J10, celkem 3 ještěři

Zúčastněné spřátelené a kooperující jednotky: Warhamers 7x
Celková účast na akci: cca 100 lidí
Hra začíná přesně v 10.00 hod. Na začátku jsme byli přiděleni k rotě B Pohanských
psů a jednotce TwoTowers. Rychlým přesunem obsazujeme budovu bývalého štábu, tj.
pro tuto hru základnu číslo 4 a ihned zaujímáme kruhovou obranu. Ještěři jsou na
jednom z valů pevnůstky. Ostatní valy včetně střechy a vnitřku budovy jsou
obsazeny rovněž. Ve vysílačce slyšíme zprávy z bojového prostoru. Náš, tj. modrý
tým, obsadil i blízkou základnu 2 a na chvíli i dvě z celkem zbývajících třech
základen. První fázi boje máme celkem pod kontrolou. My recyklujeme vždy v celou
hodinu a soupeř vždy v půl.
Záhy se soupeř probudil a získává jednu základnu po druhé. Máme dosti rozprostřené
síly. Ztratili jsme dvě základny a držíme už jen základnu 2 a 4 + mezi těmito
základnami máme nějaké volné síly. Záhy se už nehlásí ani základna 2. Takže nám
zbývá jen čtyřka. 10.30 hod. soupeř zrecykloval a je v plné síle 50 lidí. Nás je
na základně 4 a v jejím okolí cca 15bojeschopných. Je to poslední základna, kterou
soupeř doposud neovládá. Ještěři stále hlídkují na jednom z valů. V okolí základny
máme patrolu. Vladan, který je velitelem naší modré strany nám hlásí, ať se
připravíme na masivní útok. Máme zprávy, že je naše základna obklíčena, červení
jsou ale vesměs zašití za stromy a nevyvíjí žádnou větší ofenzivní aktivitu. V 11
hod. je i první recyklace naší strany. Síly se vyrovnávají. Na čtyřku zatím není
od soupeře vyvíjen žádný tlak. Naši postupně získávají některé ze základen a
bojují. Nepřítel na základnu 4 doposud nezaútočil. Velení usuzuje, že je zbytečné
držet tu větší počet obránců. První základnu opouští Pohanští psi pod velením
Olympika a po chvíli je následují i TT. Velení základny má na starosti Bubák z TT
a v jednu chvíli jsem s ním na základně pouze já a zvenku nám dělá podporu J1 a
J4. Bubák k organizaci obrany tohoto opěrného bodu přistupuje s příkladnou
zodpovědností. Ještěři na základně 4 strávili celkem cca 2,5 hod strážní službou.
V okamžiku kdy na základnu dorazí posily, hlásíme se do akce a jsme převeleni na
podporu základny 2, která se nachází v těsném sousedství.
Na základnu 2 jsme dorazili celkem bez komplikací a ihned doplňujeme její kruhovou
obranu. Nepřítel je v okolí a čeká se tu jeho útok. Ten přišel záhy a celé
osazenstvo základny včetně 3 ještěrů je vyřazeno ze hry.
Ve 14 hod. se znovu vracíme do hry. Jdeme ve skupině se sedmi Warhamers
s velitelem Warmenem. Naším úkolem je zkontrolovat základnu číslo 5 a odtud se
přesunout k základně číslo 3. Úkol se záhy mění a my postupujeme k základně číslo
3. Po chvíli dostáváme do sluchátek od Vladana hlášení, že po cestě někde mezi
základnami 4 a 2 se pohybuje konvoj nepřátel a přenáší náklad v podobě bedny
s municí. Stáčíme se tedy k základně 4 a pak míříme k základně 2. Nepřítel už tudy
prošel a drží základnu 2. Naším úkolem je eliminovat nepřítele v okolí základny 2
a podpořit jednotky útočící na postupující nepřátelský konvoj. Blížíme se
k základně 2. V jednu chvíli jsou jednou salvou na velkou vzdálenost vyřazeni jak
Warmen tak i J1 který stojí vedle něj. Ostatní přeživší postupují a čistí okolí
základny číslo 2. Při této činnosti jsou vyřazeni jak J4 tak i J10. Základnu ale
modrý tým nejspíš ovládl. Zastaven byl i konvoj a modří se zmocnili bedny
s municí.
V 15 hod. jdeme znovu do hry a opět s Warhamers a jejich velícím Warmenem. Míříme
k základně číslo 3, kterou je těžko dobytná menší budova. Obcházíme jí zezadu
směrem od skládky. Z oken nás uvítá střelba. Beze ztrát se dostáváme až k budově.

Nepřítel je v ní dost opevněn, ztrácíme 3 Warhamery a na rozkaz velitele
ustupujeme loupáním zpět a vyvazujeme se z kontaktu. Dále pokračujeme v 7 lidech.
Do sluchátek dostáváme v krátkém sledu několik rozporuplných informací a rozkazů.
Warmen s J1 vyhodnocují situaci a míříme k základně číslo 2, kterou drží v tuto
chvíli nepřítel. Z pochodového tvaru přecházíme do rojnice a začínáme útočit. Hned
v první fázi je vyřazen opět na velkou vzdálenost Warmen. J1 s několika Warhamery
základnu obchází z našeho pohledu trochu zleva, J10 s J4 a zbytkem jednotky to
útočí čelně a zprava. Během chvíle bez velkých ztrát je základna 2 naše. Zaujímáme
kruhovou obranu.
Je 16 hod. v tuto chvíli je pro nás nejdůležitější základna číslo 1, kterou nyní
drží nepřítel. Pokud jí ovládneme, tak po dobu co jí budeme držet, získáváme
pětinásobné bodové hodnocení. Vladan všechny volné síly stahuje k základně 1.
Vzhledem k tomu, že základna 2 je zabezpečena, Ještěři se přesouvají k základně
číslo 1, aby podpořili na ní útočící jednotky. K základně 1 míříme řídkým lesíkem.
Záhy se ozve salva z kulometu, která najednou vyřazuje J1 a i přes značný odstup
za ním jdoucího J4. J10 se stahuje do bezpečné vzdálenosti od střelce a oklikou se
snaží dostat na základnu 1. Ta je mezitím ovládnuta naším modrým týmem.
Ze základny 1 vyráží patrola o síle cca 12 lidí, mezi nimi je Vladan, Maik od
Warhamerů a Mastodont. J10 se k této skupině, která míří základně číslo 3,
přidává. Základna 3 je stále v rukou nepřítele. Z průchodu se ozývá zběsilá palba,
která hned na začátku boje vyřazuje Mastodonta a možná jednoho či dva další modré.
Ostatní zaujímají palebné pozice z venku a střílí do tmy v místnosti bez valného
účinku. Po cca 15 min. z boku do budovy proniká Mike + jeden modrý. Zevnitř nikdo
neopětuje střelbu, barák je čistý. Záhy od přeživších zjišťujeme, že oba dva
obránce vyřadil Vladan, který za pomocí ostatních vylezl do okna, odstranil z něj
překážky a nasypal to do obou obránců. Ti ho tedy při tomto husarském kousku
stihli na oplátku tedy taky pokropit. Výsledkem tohoto smělého kousku je ale to,
že základna je čistá. Nevýhodou celé situace je, že nemáme žádného z velitelů,
který by mohl základnu „zapsat“ pro modrý tým. Mastodont, jako druhý velitel byl
vyřazen hned na začátku boje. Základna tedy zůstává až do konce bojů v rukou
červených. Je 17 hod. a boje v celém prostoru končí …
Modří, tedy náš tým, vyhrál, v celkovém bodovém hodnocení 1.414 :1.326. Bylo to o
fous a rozhodujícím jazýčkem na vahách byl poslední boj o základnu číslo 1.
Tento popis neodráží přesné a komplexní strategické dění na bojišti, jedná se
spíše o subjektivní pohled J10, jak to osobně viděl a slyšel ve vysílačce.
Zapsal: čet. Ještěr 10

