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Léta s G36C 
SportLine
Mgr. Jan TETŘEV

Ovšem kam s baterkou? airsoftový 
nedouk po čtyřicítce zaváhá a deseti-

letý zkušený airsofťák praví: „Kde 
jinde než pod předpažbím, 

Když ve Střelecké revui č. 2/2012 kolega David Karásek 
publikoval svůj článek o airsoftové verzi německé útočné pušky 
G36 od Umarexu, ukázalo se, že naše širší rodina takovou 
zbraň, tedy elektriku z lehkých kovů a plastů ve zkrácené verzi, 
nutně potřebuje. Koupil jsem ji z druhé ruky a ještě v záruce od 
jednoho pána, jenž zatoužil po nějaké jiné kamarádce. Pocházela 
od firmy Colosus, která k nám zbraně od firmy Umarex dováží. 
Prý měla najeto tak tisíc ran. Domů pak poštou dorazila krabice, 
vyplněná polystyrenovou vložkou, v níž byla uložena zbraň, 
návod k použití, baterie a také nabíječka. N

ám se nabíječka hodila, 
hned jsme ji zapojili a pro-
pojili s baterií. Pro airsofto-
vého laika představuje ta-
ková jednoduchá nabíječka 

velký rébus. neukazuje totiž, zda je 
baterie už nabitá a proud do ní teče, 
pokud ji neodpojíte. Takže může ba-
terii klidně přepálit a je vymalováno. 
Baterky jsou drahé. Existují na to vzo-
rečky a kalkulátory na internetu, ale to 
je trochu únavné a kdo tomu má věřit. 
na tuto nectnost levných nabíječek 
si stěžuje řada kamarádů – pánů ve 
středním a předdůchodovém věku, 
kteří kuličkovou vášeň okusili a občas 
nějakou tu baterku „přepálili“. My 
jsme však naši baterku za necelých 
šest hodin odpojili od sítě a šlo se 
na to.

strejdo!“ Chvilka manipu-
lace s plasty a je to jasné. 
Patří tam. Opětné nasazení předpažbí 
s instalovanou baterkou nezkušenému 
chvíli trvá, ale druhý náctiletý borec 
ihned nastupuje a rukou zkušenou 
předpažbí nasadí na správné místo. 
Čep, který předpažbí fixuje, kupodivu 
po vložení baterie nevypadává a drží 
na místě, ačkoli předtím vypadával 
pořád. 

Jako krmivo pro otesánka jsme zvo-
lili kuličky o hmotnosti 0,25 g. návod 
připouští hmotnost od 0,20 do 0,25, 
takže jsme v normě. nasypat nepo-
sedné kuličky rukou do zásobníku 

�� Krabice zbraně je 
vyrobena v barvách 
firmy Heckler & 
Koch; Umarex svoje 
logo schoval




