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Vážení čtenáři,
každý podzim vydává náš měsíčník Zbraně a náboje speciál. Ten pro
rok 2018 jsme se rozhodli věnovat pistolím. Poslední pistolový jsme
vydali pro rok 2012, a protože segment pistolí patří stále к nejpo
pulárnějším a objevuje se v něm i nejvíce novinek, podívali jsme se
na to, co po těch dlouhých letech nabízí náš trh. Samozřejmě nelze
obsáhnout všechny modely a všechny značky. Navíc jsme nechtěli
znovu psát o malých pistolích, kterých jsme hodně představili v minu
lém speciálu věnovanému malým zbraním. Berte tedy náš výběr jako
ukázku pistolí, jež nás v létě 2017 na pultech obchodů něčím zaujaly.
Nesmím opět zapomenout poděkovat za úžasnou spolupráci na
tomto speciálu panu Aleši Chudobovi z prodejny Zbraně Liberec, jenž
nám všechny zbraně sehnal, zapůjčil, zajistil střelivo, a spolu s námi
na střelnici většinu zbraní otestoval. Veškeré zbraně, pomůcky a vy
bavení prezentované v tomto časopisu, pokud není uvedeno jinak,
můžete na stránkách www.zbraneliberec.cz objednat.
Zdeněk Kašťák, šéfredaktor
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Bytelný pozdrav z Ruska

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?

[ÍE Heckler & Koch 4

Již nemusíte platit drahé poštovné, plaťte SMSkou. Pro další informace volejte
na 281 090 620 (621) nebo pište na distribuce@rf-hobby.cz.

ЕЕ SIG Sauer P226 Legion

ZBRANĚ NA FACEBOOKU

EE Smith & Wesson M&P Bodyguard

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

