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Hrajeme s nerfy
Touha prakticky každého normálního kluka po zbrani a hraní na vojáky je jistota,
se kterou mohou výrobci hraček a podobného náčiní počítat jako s neměnnou
konstantou. My jsme kdysi běhali se samopaly ze dřeva. Stihli jsme ještě řadu
bouchaček z hračkáren. I dnes se zbraně klukům na hraní stále vyrábějí
a hlavně prodávají. Nepřátelé zbraní se mohou ukřičet a kluci si stejně hrají
na vojáky. A budou, protože to je normální.
íky jejich potřebě čas od času něco
konzultovat, mohu sledovat výzbroj svých synovců. Mladí pánové ve věku 7 a 11 let jsou vybaveni jak zbraněmi zděděnými z našich zlatých časů před
30 a více lety, tak moderními výrobky. Ty
moderní pochopitelně občas doplňují.
Nedávno se pochlubili přírůstky do svého arzenálu. Říkají jim nerfky a mezi jejich vrstevníky se tato zábavná a bezpečná hračička poměrně slušně rozšířila. Jde o pravý americký výrobek, jehož
podrobná prohlídka ukáže, že byl, podobně jako mnohé jiné echt americké výrobky, zhotoven v americkém státě Čína.
Nerf, o kterém je řeč, je pistole zhotovená
v drtivé většině z plastu. Je příjemně a nezbraňově barevná. Lze ji koupit hned v několika barevných kombinacích. Zatímco tělo
je vždy šedivé a spoušť zelená, barvy
ostatních součástí jsou odlišné. To je praktická vymoženost, která eliminuje domácí
spory o to, čí flinta je která. Zbraň funguje na principu vzduchovky. Mechanismus
se napíná stažením horní části zbraně (říkejme jí třeba závěr) do zadní polohy. Po napnutí mechanismu se závěr zase vrátí dopředu. Jelikož zbraň je určena pro děti, zaznamenali jsme zde jedno nedopatření.
Zdrsněné úchopové plochy jsou vysunu-
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Přesný původní význam názvu
nerf není znám. Později mu byl přiznán (a patentován) status zkratky
NERF = Non-Expanding Recreational
Foam. S myšlenkou přišla už v roce
1969 americká firma Parker Brothers, která chtěla nabídnout bezpečné a neškodné sportovní nářadí
pro dětské domácí hry. První byl čtyřpalcový fotbalový míč z pěnového
polyuretanu, sortiment se pak dále
rozrůstal a stále rozrůstá. Jedna vývojová větev směřuje ke střelným
zbraním, o nichž je řeč v článku a jejichž sortiment je dnes sotva přehledný. S vybavením nerf se dokonce
hrají i sofistikovanější střelecké hry
(nerf war) s pravidly podobnými
jako u paintbalu.
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ty moc vpředu, takže dětský střelec se k nim
svými prsty nedostane. Na druhou stranu
jde mechanismus bez problémů napnout
i při chycení zbraně za její zadní část.
Do hlavně, jejíž ústí je oranžové, se vsune střela. Ta sestává z válečku porézní plastické hmoty, která připomíná izolace, kterými se obalují trubky ústředního topení.
Váleček je dutý. Hlavice střely je vyrobena
z téhož materiálu, který je však zčásti pře-

kryt čímsi černým, co funguje podobně jako
suchý zip (velcro). Velmi jednoduchá mířidla
umožňují zamíření. Aby střelec nemusel běhat pro každou vystřelenou střelu, má
pod hlavní válec se čtyřmi výřezy a otvorem uprostřed. Tam se nechá skladovat celkem pět střel. Se šestou střelou v hlavni to
znamená slušnou zásobu. Střely se dají dokoupit, ale jsou drahé, protože je jich
v jednom balení zbytečně moc.
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