Nové zbraně

Pistole

s Obamou
lev

P

rezident Barack Obama není
mezi americkými držiteli
zbraní – mírně řečeno – prá
vě oblíbený. Poněkud jiný
vztah k němu asi mají výrobci
a prodejci zbraní a střeliva, kterým
jen samotné jeho zvolení do funkce
prezidenta nebývale zvedlo obrat, ale
ani ti ho nemilují, protože v konečném
důsledku pro ně znamená hrozbu nebo
přinejmenším existenční nejistotu. Co
kdyby náhodou měl čas provést nějaké
restrikce! Mezi skalními držiteli zbraní
je naopak velmi oblíben bývalý, jinak
ovšem hodně nepopulární prezident
George W. Bush. Firma Cabot Guns,
vzniklá teprve roku 2011, používá na
speciální edici svých zbraní portréty
obou – a k tomu ještě dalších osob
ností.

Exkluzivní zbraně z Pensylvánie
O společnosti s ručením omeze
ním Cabot Guns Company, LLC, jsme
poprvé psali v čísle 11 z roku 2012.
Tehdy vlastně ještě byla nová; vznikla
sice už v roce 2008, avšak do výroby
zbraní se pustila až o tři roky později.
Pokud chce mít tento evidentně pro
fesionálně a zkušenými byznysmeny
řízený podnik úspěch, musí mimo jiné
zajistit, aby se o něm především mezi

Cabot 1911 je jediná
pistole s kvalitou Rolls
Royce a přesností
atomových hodin.
S. P. Fjestad, odborný publicista

�� Výrobní závod Penn
United Technologies, kde
vznikají pistole Cabot
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Představa, že by si nějaký
milovník zbraní nechal Obamu
vyobrazit na svoji pistoli,
se nám ještě nedávno nezdála
být tak úplně reálná. Od ledna
letošního roku je to jinak,
Barack Obama se na zbrani
objevil. Zařídila to mladá
firma Cabot Guns, vyrábějící
pistole pod značkou Penn
United Technologies.
milovníky zbraní mluvilo a psalo. Musí
prostě vstoupit do povědomí – a to
si sotva lze představit bez co možná
nejčastějších a nejzajímavějších ino
vací a samozřejmě bez jejich široké
prezentace. Rob Bianchin, prezident
Cabot Guns Co., se v tomto směru
skutečně snaží.
Novější přehledy amerického BATF
ještě nejsou k dispozici, takže máme
pouze údaj z roku 2011, kdy bylo
vyrobeno 85 pistolí Cabot, všechny
v ráži 45 Auto a všechny samozřejmě
klony „americké pistole“, Coltu M1911
A1, vybavené ovšem ladičskými prv
ky. Možná, že to byl jenom počátek
– jak už jsme řekli, firma v tom roce
teprve zahájila výrobu pistolí. My se
ale domníváme, že v následujících
letech nedošlo k žádnému raketové
mu nárůstu produkce, kterou bychom
v současnosti odhadovali na stovky
kusů za rok. Zbraně vyráběné v pen
sylvánském městě Cabot totiž nejsou
jen tak obyčejné pistole, i když základní
konstrukcí a technickými parametry se

