
 

JEDNÍM DECHEMJEDNÍM DECHEM STALO SE!STALO SE!
KRIMIKRIMI

5x krimi STALO SE! přináší  
pět detektivních případů. Tentokrát si 
můžete také přečíst povídku Romana 
Cílka DENÍK MRTVÉHO VRAHA: 

Přiklekla ke skříňce pod dřezem, vytáhla 
na podlahu dvě řady hrnců, odstrčila je 
stranou a sáhla dovnitř. Dřevěná zadní stěna 
pod tlakem povolila a otevřel se tím přístup 
k prostoru, kam byla vtěsnána igelitová 
taška s logem nákupního centra. Vytáhla ji 
ven, s heknutím vstala z podlahy a tašku 
odnesla na stůl. Nahlédla dovnitř: samé 
papíry. Zaváhala nad tím, zda se má už tady 
pustit do aspoň zběžné prohlídky, anebo si 
kořist, o kterou nijak nestála, odnést domů 
a vše další nechat na později, ale dostatek 
času k uvažování jí nebyl nabídnut...

Skuteãné 
pfiípady

Skuteãné 
pfiípady

112 STRAN JEN ZA 49 Kč104 STRANY JEN ZA 49 Kč

koupíte  
v prodejnách

tisku
od 6. 10.

Krimiedice JEDNÍM DECHEM je 
výběrem z nejlepších detektivních 
povídek. V novém vydání si můžete 
přečíst také povídku Františka Uhra 
PROSTOR, VE KTERÉM SE SLÉTALI 
PTÁCI:

Protáhl se a natáhl skrčené nohy. Zavadil 
o jakousi měkkou překážku. Opřel se o lokty 
a otevřel oči. „Nazdar,“ pozdravil neznámého 
muže, ležícího na dosah ruky. „Co tady 
děláš?“
Odpovědi se nedočkal, protože mrtví na 
pozdrav neodpovídají. Natož na otázky.
Nebylo pochyb, že se na tom nic nezmění. 
Důkazem to otvor uprostřed čela a stružka 
zaschlé krve. Taková známost se Olegu 
Volišarovi nehodila do krámu...

právě  
v prodeji
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Od začátků střeleckých časů bylo zřejmé, že kromě radosti z každého výstřelu přibude 
i starost s čištěním po střelbě. Neboť zbraň znečištěná pak byla – a to platí dodnes, 
např. notoricky známé jsou problémy pušky M16A1 ve Vietnamu – zbraň k vzteku. 
Tak přišla ke slovu horká mýdlová voda, lepší či horší vytěrák, až evoluce přinesla 
vymoženosti v podobě speciálních čisticích šňůr, boresnaků, látkových patchů, 
chemie na odstraňování mědi, karbonu a dalších povýstřelových zbytků.

Tipton Best Gun Vise
Petr BLAŽEK

Abychom mohli zbraň kvalitně 
vyčistit, musíme vyřešit filozo-
fickou otázku: Kam s ní? Říká 

se, že co Čech, to muzikant (a  taky 
mnoho dalšího), takže o různé sofisti-
kované způsoby uchycení zbraně při 
čištění není nouze. U těch krátkých se 
o vědu nejedná, tady postačí (šikovné)  
ruce. V  případě dlouhých nastupují 
například techniky mezi koleny, na 
stole s přidržováním další osoby, anebo 
osvědčená svěráková technika. Že má 
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takové čištění svá úskalí, je jasné po 
prvním pádu zbraně na zem. Poškoze-
ná povrchová úprava zamrzí, v přímé 
úměře s hodnotou zbraně, a uražená 
mířidla nebo optický zaměřovač už 
vysloveně naštvou. 

Proto když uzraje čas, je namístě po-
řídit si profesionální vybavení. Může to 
být třeba systém od známé firmy Tip-
ton, která se zabývá výrobou čisticích 
nástrojů, vybavení a dalších střeleckých 
pomůcek. 

Příslušenství

Čisticí stolice Tipton sestává ze zá-
kladní desky, na kterou se upevní další 
součásti, šrouby, matice s  plastovými 
převleky, podpěra, posuvná přední pod-
pěra a posuvný držák. Složení je intuitivní 
a zabere pár minut. Celé je to zabalené 
do kartonové krabice, na níž nechybí fo-
tografie zkompletovaného celku a různé 
způsoby uložení zbraní. Dokonce zde 
(taktéž na sáčcích s  ostatními kompo-
nenty) najdete datum výroby, moje byla 
půl roku z továrny. 

Deska s  prolisy kruhových a  obdél-
níkových tvarů pro odkládání čisti-
cích sprejů a  příslušenství, stejně jako 
pro odkládání drobnějších součástek, 
má vespodu v  rozích pryžové nožičky  
(podpěry), které zároveň brání pohybu 
po podložce. Uprostřed desky je šrouby 
upevněná hliníková vodicí lišta, do které 
se nasouvají šrouby sloužící k uchycení 
a posunu podpěr pro zbraň. Zadní pod-
pěra, která slouží k podložení a uchycení 
pažby dlouhé zbraně nebo těla pistole, 
je vybavena z každé strany délkově seři-

Pohled shora




