Z historie

�� První sobotní speciály byly zbraně ze zastaváren a různých
výprodejů, početně zastoupeny byly zbraně dovezené z evropského bojiště americkými vojáky jako suvenýry. Mezi nimi
bylo mnoho pistolí eibarského typu, ve Španělsku vyráběných
levných napodobenin pistole FN model 1906 na náboj 6,35 mm
Browning. Hodně zjednodušený mechanismus této pistole
používala většina nově vyráběných sobotních speciálů.

Speciály

na sobotní noc
-IL-, foto v ý r ob c i a archiv

Saturday night specials nebo junk
guns jsou zbraně z nedávné minulosti
Spojených států a Kanady. Označení
speciál na sobotní noc údajně jako první
použil redaktor New York Times Fred Graham
v článku ze 17. srpna 1968 – není to ale pravda,
používalo se dávno předtím, snad už před druhou
světovou válkou. Vystihovalo okolnost, že k použití zbraní
této skupiny docházelo při nevázané zábavě mladých –
převážně pod vlivem alkoholu – ve volných dnech na konci
týdne, tedy především v sobotu večer. Druhý výraz je
výstižnější, v americké angličtině označuje šmejdy
nebo zmetky. Poslední zbytky těchto
levných zbraní z kdysi plných
skladišť se objevily i u nás
po roce 1989.

�� Erma
nabízela
nejen levné klony
Waltheru PPK, ale i dalších
populárních zbraní, například Walteru P 38 a P 08,
v Americe populárního
„Lugeru“, na náboje 22 long
rifle, ale i větší, například
Lugery Erma byly i v ráži
9 mm Browning kr. Také
tyto modely byly na konci
minulého století v prodeji
i u nás.
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�� Popularitu Waltherů PPK nejvíc
využila německá
firma Erma. Začala
ve velkém vyrábět
a dodávat malé
pistole se zjednodušeným mechanismem, vzhledem
odvozeným od Waltherů a vyráběné ze zinkových slitin. Po roce
1989 se Ermy prodávaly i v našich obchodech
se zbraněmi. Erma patří k těm německým
firmám, které neustály zákaz exportu levných
zbraní do USA, a v roce 1997 zbankrotovala.

