VELETRH ZBRANÍ IWA V NORIMBERKU
------------------------------------------------------------------------

Veletrh IWA se setkal se zájmem nejen široké veřejnosti milovníků zbraní z celé
Evropy, ale také 2 členů IPA Plzeň. Zúčastnili se ho Václav Havrda a Jaroslav Honc.
Nelitovali jsme celodenní námahy, neboť bylo opravdu na co se koukat. Ale nyní
od začátku.
Celá tato akce začínala již časně ráno v Tachově hned po snídani výjezdem
v nepříznivém počasí směrem k dálnici. Po prázdné dálnici cesta ubíhala velmi
rychle a nerušeně, v příjemném teple auta. Velice milé bylo i to, že již od dálnice
byl značen směr k výstavišti. Trochu složitější bylo zaparkovat. Ale i to se po
pečlivém hledání místa podařilo. Při vstupu bylo nutné vyplnit potřebné
formuláře. Poté už naší zvědavosti nestálo nic v cestě.
Hned u vchodu byla vystavena optika, převážně puškohledy, ale i dalekohledy
s různým rozlišením. Vystavovatelů bylo mnoho, proto nám chvíli trvalo, než
jsme se podle přiloženého plánku zorientovali. Potom už následovala jedna
expozice za druhou. Stále bylo co prohlížet. Byly zde vystaveny krátké zbraně,
dlouhé zbraně, zbraně lovecké, sportovní i vojenské. Kromě toho zde byly
k vidění i zbraně chladné. Od nožů různých velikostí, pro různé použití, přes
mačety až po meče a bodáky.
V několika stáncích byly vystaveny historické zbraně. Jedna společnost z daleké
Indie například vystavovala ještě koloniální pušky s bodáky. A právě historické
pušky s překrásným tepáním měly kolem sebe nejvíce zájemců. Na těchto
převážně loveckých zbraních jsou vyryty motivy zvěře. Mého kolegu hodně
zajímalo dřevo, ze kterého se vyrábějí pažby. Vystavovatelé ukazovali jednotlivé
fáze výroby od vyříznutí hrubého tvaru, až po konečné opracování a povrchovou
úpravu.
Samostatnou kapitolou bylo oblečení, které odolává tvrdým podmínkám
v přírodě při lezení po skalách nebo prodírání houštinami. K vidění, ohmatání a
vyzkoušení bylo opravdu mnoho, ale stejně největší radost nám udělali naši
vystavovatelé.

Česká zbrojovka vystavovala krom jiného malorážky 457 v různých úpravách, CZ
SCORPION EVO 3 A1, CZ BREN 2 a pistole CZ SHADOW 2 v různých rážích.
U všech vystavovatelů jsme se setkali s velkou ochotou. Jenom nás mrzelo, že se
vystavované zboží nedá hned koupit, ba ani objednat. Všichni nás odkazovali na
své webové stránky. Závěrem bych ještě dodal, že tak rozlehlé výstaviště se
bohužel nedá prohlédnout za jeden den. Nicméně zážitek to byl velký,
celodenního chození rozhodně nelitujeme. Jenom ta jazyková bariéra nás trochu
brzdila. I přes to však takovýto veletrh doporučuju všem milovníkům zbraní.
Sestavil a sepsal Jaroslav Honc a Václav Havrda

P.S. "Díky IPA, konkrétně předsedům IPA Vbst. Nürnberg a Neuburg a/d Donau,
měli oba vstup do celého areálu výstavy zdarma. Osobní pozvání na setkání v
klubu norimberské IPA bohužel nemohli z časových důvodů využít.

