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Vážení čtenáři,
jak už se stalo u magazínu Zbraně a náboje zvykem, vydáváme vždy
na podzim speciál věnovaný jednomu tématu. Po loňských testech
zbraní jsme se letos soustředili na zbraně určené primárně ke skryté
mu nošení. Tedy na zbraně menších rozměrů, zbraně lehčí a celkově
nenápadnější. Na zbraně, jejichž pohodlnější nošení snad přesvědčí
jejich majitele, aby je opravdu u sebe měli, kdykoli vyjdou z domu.
Protože jak známo, když dojde к nejhoršímu - lepší malá u pasu, než
ohromná s výkonnou ráží doma v trezoru. Tím spíš, že výrobci komo
rují i malé zbraně rážemi к sebeobraně naprosto dostačujícími.
Velký dík za vznik tohoto speciálu patří panu Aleši Chudobovi
z prodejny Zbraně Liberec, který nám všechny zbraně sehnal, zapůjčil,
zajistil střelivo i střelnici a ochotně nám věnoval svůj čas potřebný ke
vzniku tohoto vydání. Veškeré zbraně, pomůcky a vybavení prezen
tované v tomto časopisu můžete na stránkách www.zbraneliberec.cz
samozřejmě objednat.
Věříme, že některá ze zbraní zde představených bude brzy vaším
vlastnictvím, a že ji budete nosit. Proto si přece zbraně kupujeme.
Abychom bránili sebe a své nejbližší.
Zdeněk Kašťák, šéfredaktor

ЕЕ Ruger Super Redhawk
Alaskan
ЕЕ SIG Sauer P227
Ш CZ P07 a P-07 Kadet
^ SIG Sauer P938 a P238

ES HS-9 Sub-Compact

ЕГЗ Ruger Super Redhawk Alaskan

Pomějte se s chorvatkou

Respektovaný cvalík Alaskan

Ш CZ P07 a P-07 Kadet

EJ Ruger LC9s Pro
Výkonný, elegantní, příjemný

Ш S&W M&P Bodyguard 380
23 Taurus PT 738
[E Ruger LCR
23 Clock 42 + Clock 43
EE Čištění zbraní
EE Ruger LC9s Pro
EE S&W M&P 40 Shield
ЕЕ Bajkal 442
ЕЕ Taurus РТ709
ЕЕ Mauser М2
ЕЕ Ruger SP 101

Dvě zbraně v jedné

UŠETŘETE NA PŘEDPLATNÉM!
Chcete mít svůj oblíbený časopis každý měsíc bez shánění v poštovní schránce
a ještě přitom ušetřit? Objednejte si předplatné za zvýhodněnou cenu 86,90 Kč
za jedno číslo a jako bonus obdržíte zdarma praktický pořadač. Předplatným mů
žete udělat i radost svým blízkým - na požádání od nás získáte darovací list. Více
informací na www.rf-hobby.cz v sekci PŘEDPLATNÉ.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Chybí vám některé ze starších čísel?
Již nemusíte platit drahé poštovné, platte SMSkou. Pro další informace volejte
na 281 090 620 (621) nebo pište na distribuce@rf-hobby.cz.

ZBRANĚ NA FACEBOOKU
Chcete se zapojit do komunity našich přátel? Najdete nás tady:
https://www.facebook.com/pages/Zbraně-Náboje-oficiálnístránky-časopisu

