
-17.března 1980 zahájila Komunistická (maoistická) strana Peru ozbrojený boj proti  buržoázní 
demokratické vládě státu!
-Partizánský boj byl proti běžným policejním jednotkám učinný a komunistické hnutí, nyní známé 
jako: „Světlá stezka“ se rychle šířilo do všech provincií. Peru se ocitlo v krvavé občanské válce, 
kde si tradičně nejvyšší obět vybralo vesnické obyvatelstvo...
-Světlá stezka si svou radikální maoistickou ideologií a brutalitou znepřátelila velkou část  
obyvatelstva a byla mezinárodním společenstvím odsouzena jako teroristická organizace!
-V 90.letech bylo peruánskou armádou zatčeno několik předních vůdců „Světlé stezky“, vojenské 
porážky na sebe nedali dlouho čekat a organizace se začala hroutit a drobit do menších struktůr,  
ale jejich boj pokračuje dodnes...

fikce:
2009-2011: Celosvětová finanční krize silně postihuje i jednu z nechudších zemí Jižní Ameriky, 
republiku Peru! Obrovská nezaměstnanost, bída venkovského obyvatelstva a sociální problémy celé 
společnosti vedou k občanským nepokojům a politickému násilí. Upadající ozbrojené složky země 
nezvládají udržovat pořádek ve městech centrálního Peru, v odlehlé severovýchodní provincii 
Loreto panuje bezvládí...

-Guerrilová skupina „Proseguir“ (aktivní složka organizace „Světlé stezky“) prošla od podzimu 
roku 2002, kdy unikla z obklíčení Peruánské armády a záhy odrazila nezdařenou operaci 
speciálních sil s účastí US SF, velkou organizační i ideálovou přeměnou...
-Původně se prořídlý oddíl stáhnul ke Kolumbijské hranici, kde pravděpodobně navázal úzký 
kontakt s tamní narkomafií, zpět do oblasti svého působiště se vrátil o rok později a původní 
maoistickou ideologii uplatňovanou dříve na chudé vesnické obyvatelstvo vystřídala prozaičtější 
víra v budoucí dolary! V severovýchodní provincii Loreto s vhodným terénem i klimatem vlhkého 
pralesu rozšířila skupina pěstování Koky do velkých rozměrů, obchodní trasa zatím směřovala přes 
Kolumbii, ale v budoucnu vznikne nový Peruánský obchod s pašovací sítí přimo do USA!
-Díky vysokým příjmům skupina „Proseguir“ rychle získá přední místo v organizaci „Světlé 
stezky“, kterou postupně absorbuje a zatvrzelou opozici nelítostně zlikviduje. Vládní úřady a 
lokální policie, je naprosto zkorumpovaná, nebo zastrašená, takže ozbrojení soudruzi i kokainové 
transporty zcela beztrestně využívají místní komunikace, hraniční přechody, přístavy i 
letiště...vedení organizace střídá účelné, nebo přepychové budovy ve městech většiny severních 
provincií. Vesnické obyvatelstvo vnímá „Proseguir“ jako boží spasení, přinášející zemi blahobyt a 
mladým mužům možnost živit rodiny.
-Na zdech domů, v ulicích, domácnostech v kostelech všude visí portréty proletářského spasitele 
comandante El-Řepy !!!

-Úřady USA dohlížející na nárůst pašování narkotik z oblasti Jižní Ameriky varují před alarmující 
situací v Peru. Peruánská vláda před oficiální nótou rezignuje a požádá o zahraniční pomoc k 
zásahu do svých „vnitřních záležitostí“... 25.9.2010 jsou ve Washingtonu podepsány oboustranné 
dohody vlád Peru a USA na vytvoření účelové vojenské skupiny pod názvem JOIN TASK 
FORCE - 246 „del Perú“ s cílem eliminovat teroristické organizace na území Peru a posílit 
bezpečnost státu (vzájemná bezpečnostní smlouva obsahuje termín odchodu amerických vojsk do 
konce roku 2012), následovala dohoda o finanční pomoci Peruánské ekonomice...
-Brzy začne přesun vybraných jednotek US Army, USMC, US Air Force i US Navy včetně sil US 
SOF a veteránů operace: Back Door z roku 2002. Do konce roku 2010 dosáhne jejich počet téměř 
30.000!
-V březnu je velení JTF 246 připraveno zahájit rozsáhlou ofenzívu v severním teritoriu Peru... 
Celou operaci má zahájit překvapivý útok na základnu velení organizace „Proseguir“ ,zatčení a 
transport vedoucího představitele El-Řepy! Operace nazvaná v návaznosti na svou předchůdkyni 
„Open Back Door“ je inspirovaná méně úspěšnou akcí „Gothic Serpent“ z roku 1993 v 
Somálském Mogadišu!
-K útoku jsou rovněž povolány speciální síly, tentokrát: A/1/75th Ranger Regiment a 2/7th SFG 
(ODA 751), termín je stanoven na sobotu 3.4., kdy se má El-Řepa nacházet ve svém úkrytu u města 
Barranca....



-Cíl US speciálních sil:
Překvapivým útokem ze dvou výsadkových zón (přičemž jedna je na nedaleké lesní louce a druhá 
přímo na střeše budovy) obsadit objekt bývalé nemocnice! Zajistit (postřelit) velitele teroristické 
organizace El-Řepu. Odrazit případné pokusy ozbrojenců o opětovné vniknutí do budovy a 
následně evakuovat zajatce a celý tým do prostoru vyzvednutí. Vyčkat na transportní vrtulníky...  
 
-Cíl El-Řepovi ochranky a bojovníků oddílu „Proseguir“:
Ochranka comandante El-Řepy, verbovaná z profesionálních žoldáků, zahájí odhodlanou obranu 
budovy a svého zaměstnavatele! Bojový oddíl ze sousedních kasáren se pokusí o vyproštění 
zablokované skupiny a následně o pronásledování američanů k evakuační zóně, ale jejich míra 
zkušenstí a morálky není bohužel dost vysoká k dosažení výrazného úspěchu...

-Termín konání: 3.4. 2010 (sobota)

-Čas srazu v prostoru akce: 1000 

-Druh:
1 denní akcička s plánovaným průběhem s velkým důrazem na boj v budově a jejím 
blízkém okolí (CQB),  následuje společné povečeření ve vybrané restauraci!

-Příjezd: Pro všechny účastníky je vyhrazeno parkoviště před objektem =
Loc: 49°50'15.181"N, 12°31'7.804"E (řidiči si samostatně nastudují trasu!)

-Restaurace pro bojový epilog: hostinec „U soudku“ (Svobodka) =
Loc: 49°48'48.42"N, 12°34'53.537"E 

-Uniformy:  US = libovolné kombinace U.S.!
                   „Proseguir“ = neamerické uniformy, libovolný mix s civil.oblečením!  
 
-Pyrotechnické doplňky = povinné !!! 
(petardy i dýmovnice vhodné ke kontaktnímu boji v budově!)

-Bez věkového omezení!     
Pravidla:

  -Systém oživování každého týmu, omezení bojiště a časová posloupnost budou vysvětleny na 
místě při společném briefingu!

-Akce má jako předpokládaný výsledek úspěch US jednotek, přesto nemusí účastníci opozice 
smutnit po jejich statečném scénářovém úsilí zbyde čas na „volný“ boj/vystřídání obránců a 

útočníků...

-Výbuch imitace granátu (tvz.-hrachový) v místnosti usmrtí všechny přítomné
 (včetně friendly fire)!!!

Místností nejsou myšleny haly a dlouhé chodby, nicméně smrtící účinek kolem 5m je třeba
respektovat i ve volném prostranství. Stejně tak smrtící je zásah fragmentem (hrách, atd) granátu!

-Z bezpečnostního hlediska doporučuji používat v nějších prostorách budovy zbraně s 
max.M120 (záložní zbraně, pistole)! 

Zeny




