NOVÉ ZBRANĚ

MAREK BAKO

NOVÁ PRODEJNA,

NOVÁ PISTOLE

Na sklonku června byla naše redakce pozvána na slavnostní otevření nové prodejny zbraní
Top Guns Company s.r.o. v Praze – Velké Chuchli, přímo na Strakonické ulici.

M

usím říct, že jsem byl příjemně
překvapen nejen designem prodejny, ale hlavně odvážným sortimentem. Vzhledem k aktivitám
Evropské komise na poli omezování držení,
nošení a používání především sportovních
a sběratelských zbraní mě až zarazilo,
že dnes někdo svůj byznys nově postaví
v Praze především na poloautomatických
puškách řady AR. Na druhou stranu stále
věřme, že dopad oné nešťastné směrnice
nebude pro toto odvětví nakonec likvidační a záměr majitelů obchodu Top Guns
Company s.r.o. se vyplatí.
Je pěkné na jednom místě vidět špičkové zbraně, například FN SCAR, pušky
DPMS, deriváty Steyru AUG, Bushmaster
ACR, Heckler & Koch, Wilson Combat,
zajímavé AR-15 STAG Arms a další. Ani
brokaři nejsou ochuzeni pěkným průřezem
vhodných zbraní. A v neposlední řadě, kdo
hledá krátkou zbraň na obranu či sport,
může vybírat především z celé produkce
firem Glock, Walther, Česká zbrojovka...
Samozřejmostí je spousta potřebného
doplňkového materiálu, čištění, doplňky ke
zbraním, lišty, zásobníky. Jedna celá vitrína
je věnována dalekohledům. S prázdnou
neodejde ani ten, kdo chce svou dlouhou
zbraň osadit optikou.
Celkově se mi koncept prodejní plochy
moc líbí, je zde dostatek místa a několik
předváděcích stolů potažených koberBushmaster ACR
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cem umožňujícím se zbraněmi bezpečně
manipulovat. Vypadá to, že i do tohoto
odvětví se prosazuje vyšší kultura prodeje
a služeb zákazníkům, přičemž odhadem
bych řekl, že ceny zbraní nevybočují
z českého průměru. Výhodou je i možnost
legálního parkování před prodejnou; to je
v Praze čím dál větší deviza pro jakýkoliv
maloobchod.
Celou prodejnou se nese logo time to
play. Je to sympatické, hlavně z důvodu

pochopení faktu, že většina lidí si sportovní či lovecké zbraně kupuje pro radost
a že tato pro někoho možná drsná zábava
přináší do společnosti spoustu pozitivního.
Cítím v tom i opak bruselské představy, že
část soukromých držitelů zbraní je nakonec
obrátí proti své komunitě, či je rovnou vydá
teroristům. Každý ví, že to je přece nesmysl.
Největší bomba nás ale čekala na jedné
stěně, která je celá věnována jedné jediné
pistoli jménem Alien. Je to dosud nikým
nepropagovaná, spíš utajovaná, o to však
zajímavější konstrukce krátké palné zbraně, jež by měla přijít na český i světový trh
okolo přelomu roku.
Hlavním ideovým otcem i konstruktérem
je Ján Lučanský, jenž se v naší vlasti zapsal
zásadním podílem na konstrukci obchodně
velmi úspěšného samopalu CZ Scorpion
EVO 3 („jeho“ samopal Laugo byl předobrazem Scorpionu EVO 3). Nyní Ján
Lučanský spolu s Danielem Selicharem
založili firmu Laugo Arms Czechoslovakia
s.r.o. Laugo je latinsky Trenčín, odkud Ján

