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Ve své knize Rudý kruh nabízí unikátní a fascinující pohled
specialisty tajných operací na vnitřní fungování americké
branné moci – od tvrdých roků výcviku v námořních
jednotkách zvláštních operací přes nervy drásající střetnutí s
oddíly Tálibánu a al-Káidy v divočině severního Afghánistánu
až po vylíčení vzniku nových odstřelovačských standardů a
výcviku jedněch z nejúspěšnějších odstřelovačů 21. století
jako Marcus Luttrell nebo Chris Kyle.
Brandon Webb je bývalý příslušník amerických Navy SEAL,
který naposledy sloužil jako vedoucí elitního odstřelovačského
kursu SEAL, kde měl zásadní podíl na vzniku nového
výcvikového programu, z něhož vzešli jedni z nejúspěšnějších
odstřelovačů jedenadvacátého století. Webb obdržel řadu
dekorací, včetně prezidentské citace a Záslužnou námořní
medaili za odvahu při nasazení své čety v Afghánistánu po útocích z 11. září. Je editorem blogu Kit
Up Military.com, hlavním editorem SOFREP a v celostátních médiích často komentuje události
spojené s problematikou odstřelovačů a jednotek zvláštních operací.
John David Mann, spoluator Rudého kruhu, je ceněným spisovatelem, mezi jeho díla patří Flash
Foresight, bestseller New York Times, a mezinárodní bestseller The Go-Giver.
„Další důrazný hlas z řad bratrstva SEALů. Rudý kruh Brandona Webba ukazuje, proč se chtěl stát
SEALem, co znamená být SEALem, jak přežijete službu u SEAL a že mysl má větší hodnotu než
hmota. Cenná četba pro každého, kdo chce dosáhnout zdánlivě nedosažitelných cílů – v jakékoli
oblasti života.“
Richard Marcinko, zakladatel a první velitel SEAL Team Six
Kniha, kterou právě začínáte číst, nevypráví pouze o výcviku odstřelovačů Navy SEAL, ale i o
osudech člověka, který pomohl nasměrovat životní běh stovkám elitních bojovníků zvláštních služeb.
Brandon toho má opravdu hodně co vyprávět a je živoucím důkazem toho, že můžete dosáhnout
každého cíle, k němuž se upnete.“
Marcus Luttrell, příslušník Navy SEAL
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because rudý kruh are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your rudý kruh so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
rudý kruh are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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