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ZBRAŇ PRO IN D IVID UALITY

UMĚLECKÝ KLENOT
Kimber Stainless II Classic Engraved
Edition .45 АСР

E Taktické p u šk y

MAGNUMOVÍ ŠTÍŘI
SE P ře d sta v u je m e

JEDINEČNÉ SPECIÁLY ŘADY
X-FIVE
ЕЕ Z č e s k é h o trhu

ZÁSOBNÍKY
OD ČERNÉHO MOŘE
PROFII

KDY NÁS ODZBROJÍ ÚPLNĚ?
Evropská komise bleskově zareagovala na paříž
ské vraždění z listopadu 2015 a již 14. března 2017
přijala zásadní opatření, jež zlomí mezinárodnímu
terorismu definitivně vaz. Omezila počet nábojů
v pistolích a dlouhých zbraních a navrch zakáza
la sklopné pažby. Nařízení jistě způsobilo paniku
hlavně mezi islámskými extrémisty. Mnozí z nich
o novele určitě věděli předem, a jelikož znali ne
ústupnost a rozhodnost Evropské komise v boji
proti terorismu, preventivně přesedli do náklad
ních a terénních automobilů. Tímto tvrdým direk
tem Evropské komise islámský teror z evropských
ulic prakticky vymizel. Jak lze poslední dobou číst
v médiích, zločiny už nepáchají a neplánují mus
limské teroristické organizace, nýbrž psychicky
labilní jednotlivci a hlavně občané Francie a Ně
mecka, Belgie a nově též Angličané. Tedy žádní
přistěhovalci, vážení občané. To, že se onen Němec
či Francouz jmenuje Abdul nebo Hasan, je nešťast
ná shoda náhod.
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Pan Juncker a jeho parta ukázali, že jsou buď
opravdu šílení, nebo žijí mimo realitu za zdmi
dobře (ozbrojenými strážemi) hlídaného panství,
z něhož svým poddaných přikazují s kým mají
žít, koho musejí mít rádi, a zda mají právo brá
nit sebe a své rodiny, nebo ne. Je téměř jisté, že za
pár let přijde další zpřísnění pro držitele legálně
vlastněných zbraní a poté definitivní odzbrojení
celé EU. Mezitím budou do Evropy proudit další
a další psychicky labilní jedinci a dál budou v klidu
ohrožovat a omezovat Evropany, jejichž peníze tak
hojně využívají. My se dle Junckera máme bránit
humanitou a vstřícností.
Víme, jaké důsledky měl kdysi pro Evropu
Chamberlainův appeasement. Juncker se chová
stejně, má na katastrofální bezpečnostní situaci
v EU velký podíl a jeho touha po celkovém od
zbrojení občanů unie zdaleka není u konce. Logic
ky se tak musíme ptát, zda má smysl nadále v tom
to spolku šílenců zůstávat.

KRASAVICE S HLINÍKOVÝM
TĚLEM
Mossberg MVP LC

Ш Z v lá štn í je d n o tk y
SPECIÁLNÍ PISTOLE
AMERICKÝ TULEŇŮ
ЕЕ «WA 2017

NÁVRAT ČESKA NA
ZBRAŇOVÉ POZICE
EE W estern

WINCHESTER MODEL 1887

ШйEMA MĚSÍCE

NEBERTE NÁM ZBRANĚ!
Nelze přijím at nepřijatelné

^

ES Odjinud
Proměna legendárního
Dragúnova

3 2 Podrobně
Amadeo Rossi model 626
.38 Special

M iniseriál

PISTOLE MAUSER

MATE ZAJEM O POŘADAČ?

DO DETAILU

S PERKUSEM NA LOV
Thompson Center Pro Hunter

SO Pro s b ě r a te le

9 MM LUGER S „P“ KÓDEM
2 2 Odjinud

SOUČASNÉ RUSKÉ
SAMOPALY

33 Chladné zbraně
Spolehlivý nůž do nepohody

3 ] Pro lo v c e

BROWNING X-BOLT HUNTER
^ 2 Seriál

ČESKOSLOVENSKÉ ZBRANĚ
Zahraničí

OBREGON - VARIACE COLTU
M191ÌA1

UŠETŘETE NA PŘEDPLATNÉM!
Objednejte si předplatné za zvýhodněnou cenu 86,90 Kč
za jedno číslo a jako bonus obdržíte zdarma praktický
pořadač. Předplatným můžete udělat i radost svým blíz
kým - na požádání od nás získáte darovací list.

Pokud chcete mít všechny ročníky
Zbraní a nábojů úhledně srovnané
v pořadači, nabízíme
jej nejen pro
předplatitele na
dobírku za 139 Kč
+ doběrečné poštovné.
Tel.: 281 090 621,
mail: distribuce
@rf-hobby.cz
Lze také zakoupit
přímo v našem
distribučním oddělení
na adrese:
RF-Hobby
Bohdalecká 6, Praha 10

ZBRANĚ NA FACEBOOKU
Chcete se za p o jit do ko m u n ity našich přátel? Najdete nás na:

https://www.facebook.com/pages/Zbraně-Náboje-oficiální-stránky-časopisu

