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a . Stíhací letoun MiG-29 po
stavil Otto Stejskal z Linhartic 
již tradičně z kladívkové čtvrt
ky. Kabina má plně vybavený 
vnitřek a odklápěcí překryt. 
Kamufláž je podle letounů 
z prvních dodávek pro naše 
vojenské letectvo

■v Vítěz prvního ročníku Po
háru RC buggy ČR V. Vopat 
z Kadaně jezdí s modelem 
vlastní konstrukce poháněným 
motorem MVVS 3,5, popřípa
dě OS Max -*■ Pro rekreační létání si postavil Jaroslav Vejrosta ze Zábřehu 

na Moravě model, jehož křídlo s křidélky a mírným dvojitým 
vzepětím zkusil opatřit profilem E211. Model o rozpětí 2600 mm 
se -  bez pomocného motoru Cox o zdvihovém objemu 1,5 cm3 
-  velmi dobře ovládá i na svahu

Soutěžní modely C 0 2 Stanislava Vacka z LMK Žamberk ma
jí křídlo, VOP i SOP potaženy nažehlovací polypropylénovou 
fólií. Hmotnost většího modelu o rozpětí 900 mm je 70 g, 
menšího o rozpětí 800 mm 65 g

▼ V kategorii B1 soutěží V. Hryz z Jičína s modelem železničního jeřábu ve velikosti TT
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S optimismem 
na veletrh
byl titulek úvodního článku ve veletržním čísle mezinárodního 
časopisu Das Spielzeug, které jsem obdržel ve čtvrtek 6. února při 
akreditaci v tiskovém středisku 43. veletrhu hraček a modelářského 
zboží v Norimberku. Důvodem k optimismu by měla být konjunktura, 
která se projevila i zvětšeným počtem vystavovatelů. Němečtí 
prognostici předpovídají pro rok 1992 další zvýšení zájmu o 12 až 
14%.

Tyto skutečnosti se však bohužel netýkají samotného modelářství. 
Vystavovatelé mají v Norimberku k dispozici celkem čtrnáct hal, ale 
jen necelá polovina jedné z nich letos patřila leteckému, automobilo
vému, lodnímu a plastikovému modelářství. Společně s modelář
skými producenty zde pořadatelé letos umístili I vystavovatele 
s produkcí „hobby". Tedy výrobce pomůcek pro vlastnoruční 
malování kravat a triček, zhotovování bižuterie a šperků, vyřezáva
ných a vypalovaných předmětů a různých módních doplňků.

Již několik let však neochabuje zájem o železniční modelářství. 
Výrobci na tomto poli vystavovali v jiné hale na větší ploše než loni, 
několik jich dokonce přibylo, mezi nimi i čs. firma ETS s. s r. o. Ve 
stejné hale také vystavovala německá firma Gama výrobky americké 
raketomodelářské firmy Estes. Dovozce patrně očekával značný 
zájem, nebyl však takřka žádný, ostatně jsem také na Stánku Gamy 
nenašel nikoho, kdo by byl schopen podat alespoň základní 
informace a nabídnout katalog a ceník.

I přes menší rozsah výstavní plochy však lze konstatovat, že hlavní 
evropští výrobci, mezi něž řadím firmy Graupner, Robbe, Simprop 
a Multiplex, představili skutečně zajímavé výrobky. Na Stáncích 
Graupner a Robbe byli přítomni i obchodní zástupci pro ČSFR, pan 
Urbaniec (Graupner) a Kunst (Robbe), kteří se starali o naše novináře 
i dovozce a modeláře, kterým se na veletrh podařilo proniknout. 
Sympatické je, že jak Graupner, tak Robbe vytvořili našim dovozcům 
takové podmínky, které umožňují prodej Jejich výrobků u nás za 
přijatelné ceny.

Největší počet vystavovatelů byl tradičně z oboru leteckého 
modelářství. Takřka všechny představované modely byly ovládané 
rádiem. Jen ti největší výrobci si dnes mohou dovolit nabízet 
i stavebnice volných modelu, a to dělají jen, protože védl, že mládež, 
která začne házecími kluzáky, se většinou propracuje až k RC 
modelům.

Více než polovina nabízených stavebnic byly modely buď úplně 
hotové (Ready to Fly), nebo takřka hotové (Almost ready to Fly). Pro 
nás jsou zatím příliš drahé, ale zahraniční výrobci už pokukují po naší 
levnější pracovní síle; při kooperaci s našimi podniky bychom si 
možná v našich prodejnách mohli koupit i takové atraktivní 
stavebnice.

O úrovni nabídky v Norimberku získáte zatím alespoň představu ze 
snímků, které přinášíme na první, třetí a čtvrté straně obálky tohoto 
sešitu, na tomto místě se detailněji zmíním o novinkách zachycených 
na titulní straně.

Z běžné komerční řady modelů vybočuje RC motorák DO IT (Udělej 
to) firmy Robbe. Model o rozpětí 1250 mm může být poháněn 
motorem od 4 do 6,5 cm3; je určen pro akrobacii na malém prostoru. 
Výrobci si uvědomují, že letových ploch ubývá, nízká je i materiálová 
náročnost tohoto „špásmodeiu", jak jej firma Robbe sama označuje.

V lodním modelářství se mnoho skutečných novinek neobjevilo. 
Výrobci prakticky přestali nabízet velké makety, ale předhánějí se 
v nabídce závodních člunů. Na našem trhu se pravděpodobně objeví 
Graupnerův člun MAMBO se zcela novou konstrukcí trupu.

Stoupající tendenci má zájem o automobilové modelářství. Typic
kým představitelní RC buggin off-road je Graupnerův SUPER 
IMPULS 2000. Proti předchozímu Impulsu 2000 má tento model 
zlepšené jízdní vlastnosti díky novým olejovopneumatickým tlumičům 
a zdvojeným diskovým brzdám. Motor OS Max 21 RX-B ABC má 
laděný výfuk. Polykarbonátová karosérie vyniká nespornou elegancí.

Železniční modelářství jede po samostatných kolejích. Je 
s podivem, že nabídka se neustále rozšiřuje. Naši modeláři však 
budou muset sahat podstatně hlouběji do kapsy než dosud. Výrobci 
z bývalé NDR si vedou dobře, ale vagón za sedm korun už od nich 
určitě nekoupíme. Rakouská firma Roco, která má už rovněž v ČSFR 
zastoupení, představila v Norimberku dvacet nových lokomotiv 
velikosti HO; šest z nich je zachyceno na našem snímku.

Novinek z plastikového modelářství bylo více než tři sta. Zarážející 
však byl laxní přístup některých světových firem k publicitě. V tomto 
ohledu lze pochválit především firmu Revell, která měla perfektně 
připravené tiskové informace a ke každému exponátu nabízela 
i barevné fotografie. A protože firma MPK Mattanelil pravděpodobně 
převezme generální zastoupení Revella pro ČSFR, určitě se jeho 
novinky objeví rychle i na našem trhu Modely historických lodí Santa 
Maria, Pinta a Nina v měřítku 1 :50 připomíná Revell pětlsté výročí 
objevení Ameriky.

Když jsem opouštěl veletržní bránu, nebyl jsem si jist, že heslo 
v titulku našeho článku platí i pro modeláře, a hlavně zda bude pro ně 
platit i příští rok. Naši vystavovatelé už dnes vědí, že boj o světové trhy 
je, a zejména bude, tvrdý a těžký.

O. Saffek
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Novinky

Palivové nádrže
Plastikové akrobatické palivové 

nádrže o objemu 35 a 50 cm3 jsou 
vhodné pro všechny letecké modely se 
spalovacím motorem. Kompletně se
stavená nádrž včetné palivových hadi
ček je dodávána zabalená v plastiko
vém sáčku s visačkou udávající objem 
nádrže.
Výrábí a dodává KRAB 
Gončarenkova 46, 147 00 Praha 4 
Prodávají modelářské prodejny

Obchodní cena 17 Kčs 
Doporučená cena 20 Kčs

Krytý vůz TT
Model dvounápravového zavřeného 

nákladního vagónu řady Z v modelové 
velikosti TT (1:120) je vyráběn ve 
spolupráci s Berliner TT-Bahnen Zeu- 
ke. Jeho díly jsou vylisované z hnědého 
a černého plastiku, střecha je šedá. 
Černá plastiková kola spojují kovové 
hřídele, spodek je vyztužen plechem, 
spřáhla odpovídají NEM. Sestavený 
model, opatřený provozními nápisy, je 
dodáván v kartónové krabičce s prů
hledovým okénkem krytým čirou fólií. 
Nabízen je v několika barevných muta
cích s odlišným popisem.

Vyrábí a dodává LPH Jičín 
Koněvova, 50611 Jičín

Cena 77 Kčs
Prodává Framo 120, Rosenbergových 
1034,500 02 Hradec Králové a vybrané 
modelářské prodejny

Letecké video
Po nabídce videozáznamu leteckého 

dnu ve Kbelích se na trhu objevují další 
videokazety s leteckou tematikou. Mo
derní letecká technika I. díl [A] (70 
minut) zachycuje letadla F-15, F-16,

F-18, Tornado, Alpha Jet, Jaguar, Mira
ge, Su-27 a MiG-31. Obsah druhé 
videokazety (30 minut) uvádí její název: 
Vojenské znaky, symboly a označení 
příslušnosti 1. díl [B]. Kazeta obsahuje 
zároveň soutěžní úkol.
Vyrábí a dodává Cena [A] 290 Kčs 
SOMO Morava [B] 230 Kčs
poštovní přihrádka 20, 294 71 Benátky 
nad Jizerou I

Krávy 1:120
Plastikové modely krav v modelové 

velikosti TT jsou dodávány v plastiko
vém sáčku po deseti kusech. Vybrat si 
můžete skot černostrakatý nebo krávy 
s červenohnědými skvrnami.
Vyrábí a dodává Cena sady 11 Kčs 
Framo 120
Rosenbergových 1034, 500 02 Hradec 
Králové
Prodávají vybrané modelářské prodej
ny

Nabíječ CG-315
o rozměrech 116x62x22 mm a hmot
nosti 112 g je určen pro nabíjení pěti až 
sedmi článků z 12V baterie. Nabíjecí 
proud je 1200 až 1800 mA.
Vyrábí Hitec Cena 976 Kčs
Dodává Hacker
Husitská 68, 130 00 Praha 3

F-15 Eagle
Nově vzniklá soukromá firma využila 

mezery na trhu a přišla s nabídkou 
plánů, jež lze využít jak při stavbě 
létající či nelátající makety, tak k obo
hacení znalostí o skutečném letadle. 
Sada v kartónové krabici s barevným 
přelepem, informující jak o výrobci, tak

o připravovaných novinkách, obsahuje 
devět světlotiskových kopií podrob
ných výkresů námořní stíhačky F-15B 
Eagle a devět listů s textem a dalšími 
kresbami. Základní výkresy formátu A1 
jsou v měřítku 1 : 24, některé detaily až 
v měřítku 1 :4.
Vyrábi a i na dobírku dodává 
Wotan V. O. S.
Poste restante 
150 00 Pošta 518

Obchodní cena 160 Kčs 
Cena za dobírku 180 Kčs

Štětce
potřebuje snad každý modelář. Sada 
šesti štětců ve velikosti od 1 do 6 je 
dodávána v pouzdru z čirého plastiku, 
plochý štětec samostatně.
Vyrábí a obchodníkům dodává 
VK model
Vladimír Vaněk, Dvořákova 1247, 
393 01 Pelhřimov

Cena sady od 48 Kčs 
plochý od 38 Kčs

Vrtulník Shuttle Z
je dodáván buď bez motoru, s moto
rem OS Max 32F-H nebo s motorem 
OS Max 32F-HX s ručním spouštěčem. 
Délka modelu je 1070 mm (s rotorem 
1458 mm), šířka 198 až 220 mm, výška 
385 až 395 mm; průměr hlavního rotoru 
1240 mm, průměr vyrovnávacího roto
ru 215 mm, hmotnost od 2300 g. 
Vyrábí Hirobo Europe, Belgie 
Prodává Hacker 
Husitská 68,130 00 Praha 3

Cena od 10 500 Kčs
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z k l u b ů

k r o u ž k ů

Košice
Začala sa nová športová sezóna, a to 

je dóvodom aj k vyhodnoteniu činnosti 
Model klubu VSŽ Košice. Za súčasnej 
ekonomickej situácie nielen poklesla 
členská základňa, ale došlo aj k znlženf 
aktivity jednotlivých členov. Zostalo iba 
niekorko desiatok zanietených mode- 
lárov, ktorých obetavosť a športový 
zápal viac-menej pomáhá překonávat* 
tieto podmienky.

Okrem stagnujúceho klubu raketo
vých modelárov členovia ostatných pia- 
tich modelářských klubov aktivně sú- 
ťažlli, aj kaď prevažne na svoje nákla
dy.

Najlepšl leteckf, lodní a plastikoví 
modeláři sa nominovali na majstrov- 
stvá Slovenskej republiky, majstrov- 
stiev ČSFR sa zúčastnili členovia klu
bov leteckého a automobilového mode- 
lárstva.

Model klub VSŽ Košice usporiadal 
celkom 14 veřejných súřažf, medzl 
ktorými nechýball tradičné súťaže. 
Z tých jubilejných si připomeňme XX. 
ročník automobilovej minirallye VSŽ, 
XV. ročník ceny VSŽ stavitefov plasti
kových modelov a vláčkarský XV. 
ročník Košickej koraje.

V spolupráci so Slovenským technic
kým múzeom v Košiciach usporiadall 
členovia klubu na jeho póde výstavu 
železničných modelov a výstavu mode
lov z ďalšlch odbornosti.

Pre zlepšenie ekonomickej situácie 
klubu sa modeláři pokúsili zlskať spon- 
zorov svojej činnosti, no vzhTadom na 
platné zákony je výsledok nepatrný. 
Neistý je aj osud pronajatých príesto- 
rov, no nádej zomiera nakoniec.

L. V.

▲ Zdeněk Bedřich k modelařině přivedl 
nejen dceru (viz Čmelda v předminu
lém sešitě Modeláře), ale nyní „kazí" 
i další příbuzné. V rekordní době od 
vyjiti MO 12/91 do novoročního po- 
létánl podle výkresu v rubrice Pro 
mladé a staré postavil házecl poloma- 
ketu větroně Habicht, další dvě zhotovi
la jeho vnoučata Petr a Eva. I když 
modely kontakt se zmrzlou zemi nepře- 
čkaly zcela bez úhony, zahájil modelář
ský klub „U Bedřichů" nový rok, jak se 
na modeláře patři.

Aviatická pouť ’92
se uskutečni pod záštitou primátora 
města Pardubic 24. května v areálu 
letiště Pardubice. Pro návštěvníky jsou 
připraveny start 4. ročníku Memoriálu 
ing. Kašpara, letecká vystoupeni včet
ně vystoupeni modelářů, vyhlídkové 
lety, kulturní program, dětský den 
a prodejní trhy. Součástí pouti je 
zahájení 1. mezinárodni navigační sou
těže ultrallghtů Masaryk Cross Country, 
již se zúčastni na 100 ultralehkých 
letadel z celé Evropy.

Pokud jste majitelem obřího modelu 
letadla, ať už akrobata nebo makety, 
a máte zájem se za úhradu nákladů 
zúčastnit propagačního vystoupeni, na
pište si o podrobné informace na 
adresu ing. P. Kapuscinský, Závodu 
míru 1858, 530 02 Pardubice. (Tel. 
51 03 18).

V Pardubicfch také probíhá výběrové 
řízení na obsazeni výstavních a prodej
ních míst na trzích Aviatické pouti *92. 
Pokud máte zájem se jako vystavovatel 
nebo prodejce zúčastnit, zašlete do i t .  
dubna přihlášku na adresu Sdruženi 
AP 92, VÚ 1562, 530 02 Pardubice.

POZNAMENEJTE SI...
Vojenské soutěže

V Brně se 8. května uskutečni soutěž 
příslušníků armády v kategorii RC V2 
a 9. května otevřená soutěž v kategorii 
F3J. Přihlášky zasílejte do 30. dubna na 
adresu mjr. B. Tkaný, VÚ 8502 Brno- 
Slatina.

Setkání příznivců RC 
vrtulníků

se uskutečni na modelářském letišti 
LMK Chropyně v okrese Kroměříž od 3. 
do 6. července. Ubytovat se můžete ve 
vlastních stanech, účastnici mají vstup 
zdarma. Další informace a přihlášky 
získáte na adrese Petr Mašláň, Sokol
ská 3, 750 00 Přerov.

LMK Nová Paka překládá soutěž 
č. 79 z 18. na 19. dubna. Propozice 
zůstávají v platnosti.

Royal Dux Bohemia
Mezinárodni soutěž lodních modelá

řů ve třídě FSR-V se uskutečni na 
rybníku Barbora v Duchcově ve dnech 
3. až 5. července. Propozice a další 
informace získáte, naplšete-li si v dub
nu na adresu Václav Vrba, Ferrerova 1, 
419 01 Duchcov, tel. (0417) 93 57 50.

Portrét
měsíce:

Ladislav Šaško

Detstvo Ladislava Šašku bolo bohatšle 
a plnšie, aj keď nemal mnohé z toho, čo je 
samozřejmé pre dnešné děti. Ako de- 
safročný dostal na vlanoce prvý éroplán, 
kterého měno už dnes nevle, ale pamätå si, 
že bol počiatkom jeho cesty k modelárčlne. 
Na prvé kroky mal aj Poštolku, Jastraba 
a vlastnoručně postavenú Vosu, ktorých 
letové schopnosti neraz skúšal na úpatí 
majestátného Zobora v Nitre, či na Žlbrlcl.

Skutočným hobby sa pre Ladislava mode- 
lárčina stala v roku 1952, keď mal 14 rokov. 
Jeho túžbu stavať a lietať, iskru tvořivosti 
a fantázle, pomohl rozdúchať profesor Vin
cent Grék, zakladatel1 modelářského klubu 
v Nitre. Školiak Ladislav pod Jeho vedením 
staval větroně a obrúbll si kategórlu samo- 
krldel. I keď nikdy nedosiahol žiaden laureát- 
sky titul, dokázal tvorivo pracovat a postup
né sa dostavili úspěchy aj prvé vavříny. 
V celoštátnej súfaži samokrldel v Partizán- 
skom získal prvé miesto v roku 1955, 
v celoslovenskej súťaži na 6. ročníku Memo- 
rláli Karola Gabriela v Plzni roku 1957 si 
pripfsal na konto úspechov druhé miesto 
a v nasledujúcom roku v Nitre v celoštátnej 
súfaži vybojoval tretiu prlečku.

Potom přišli roky odlúčenia. Počas štúdil 
v Bratislavě na elektrotechnické) škole sa 
zoznámil s Jozefom Gábrišom, našim repre
zentantem v kategórii upútaných modelov. 
S nim pri každej vhodnej příležitosti debato
val a pod jeho vedením absolvoval školenla 
inštruktorov modelářských krúžkov, športo- 
vých komisárov i bodovačov.

V dobrom spomlna aj na základnú vojen
sko službu, ktorú si poctivo „odkrútll" 
v Kbeloch u Prahy. I tu, nedaleko od 
skutečných lietadlel, staval modely v mode- 
lárskom klube, kterého náčelnlkom bol Sta
nislav Čupec, ktorý ho tiež usměrnil na jeho 
dráhe.

Ladislav Šaško odovzdal svoje srdce mo
delárčlne až ako malý chlapec a ostal jej 
věrný aj dnes, keď je náčelnlkom modelář
ského klubu v Nitre a predsedom okresnej 
modelárskej rady. Organizuje mlestne, 
okresné aj celoštátne modelářské súfaže, 
podiefa sa na zakladeni modelářských 
krúžkov v obclach a městečkách a sám vedie 
RC krúžok a klub plastikových modelárov 
v Dome detf a mládeže v Nitře. Táto činnost 
o jeho vztahu k modelárčlne hovor! viac ako 
siahodlhé litánie.

Ladislav Šaško sa netaji svojimi obavami 
o budúcnosf nášho modelárstva, ohroze
ného nedostatkom financi! a v neposlednom 
radu aj nezáujmom. Naprlek tomu dúfa, že 
sa chýbajúce peniaze opat nájdu a bude mat 
příležitost odovzdaf mládeži štafetu, ktorú 
převzal před 40 rokml od svojlch učltefov 
modelárstva.

ABA
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Vystřelovací

Heinkel He 176

■  Začnu hned největší události, již je 
letos bezesporu mistrovství světa pro 
upoutané modely, které se navíc (již 
po třetí v poválečné době — Mladá 
Boleslav 1957, Hradec Králové 1974) 
koná u nás v Hradci Králové ve dnech 

20. až 24. července. Přípravné práce řidl 
desetičlenný organizační výbor, jehož duši je 
ing. Jaroslav Lněnička. Téměř kompletní je 
i pracovní štáb, čítající okolo 30 lidi, který 
bude zajlšfovat veškeré děni v průběhu 
soutěže. Rýsuje se také konečná sestava 
mezinárodni jury FAI a mezinárodních roz
hodčích pro jednotlivé kategorie a zajišťuje 
se účast domácích i zahraničních sponzorů. 
Během dubna by měl být obnoven povrch 
asfaltových kruhů. Soutěž kategorie F2D 
bude probíhat v pronajatých prostorách, asi 
1 km západně od modelářského stadiónu 
v těsné blízkosti hradecké fotbalové Mekky.

Stručný program na jednotlivé dny vypadá 
takto: 20. 7. — příjezdy, prezentace, trénink, 
porady; 21. 7. — přejímka, oficiální trénink, 
zahájení; 22. až 24. 7. — soutěžní a kvalifi
kační lety; 25. 7. — finálové lety, zakončeni, 
banket. Základní vklad (startovné) je 
215 USD, startovné včetně maximálních slu
žeb (strava, ubytováni, recepce, banket) 
přijde asi na 450 USD. Předpokládá se účast 
kompletního patnáctičlenného družstva 
ČSFR.

■ Bezprostředně s tímto mistrovstvím světa 
souvis! i mezinárodni soutěž pro upoutané 
modely, která se koná ve stejných katego
riích a rovněž v Hradci Králové, a to již ve 
dnech 17. až 19. dubna. Očekává se větší 
účast soutěžících ze zahraničí, neboť mnoho 
potenciálních účastníků MS si bude chtít 
předem na vlastni kůži „ohmatat a vyzkou
šet" tvrdost soutěžních kruhů. Pořadatel 
chce mít v té době v částečném a zkušebním 
provozu již některá technická zařízeni, která 
budou používána během MS; předpokládá 
účast asi 30 soutěžících, vklad stanovil na 
650 Kčs. Pro širší reprezentační družstvo 
ČSFR, jehož složení jsem publikoval na 
tomto místě v Modeláři 12/91, slouží tato 
akce jako kontrolní a zároveň nominačnl 
soutěž pro letošní MS.

■ Tip do třetice — mezinárodni soutěž pro 
upoutané modely v bývalém východním 
Německu, v malebném pohraničním městeč
ku Sebnitz asi 20 km severně od Hřenska 
(coby kamenem dohodil). Je to stoprocentní 
náhrada za tradiční soutěž v Bochumi, která 
se létala naposledy (po pětadvacáté) v roce 
1990. Soutěž se koná ve dnech 30. až 31. 
května v kategoriích F2A, F2C a F2D. Podle 
dostupných informaci leží areál na idylickém 
jižním svahu malého údolí. Kombaty se létají 
pod okrajem lesa, za kterým je státní hranice 
s naši republikou. Zlí jazykové tvrdí, že 
utrhne-ll se kombat nesprávným směrem, 
přistane v ČSFRI Poněkud níže je zde 
asfaltová plocha, klubovní budova se vším 
potřebným zázemím (dílna, klubovna, WC, 
místnost rozhodčích, občerstveni) a při ne
přízni počasí velký stan. Kontaktní adresa je: 
Udo Kiel, Gótzingerstr. 5, 8360 Sebnitz/Sa, 
O — Germany. Loňského nultého zkušeb
ního ročníku se účastnilo 50 soutěžících ze 
šesti států včetně ČSFR.

Ing. Bohumil VOTÝPKA

Uprostřed
letového

kruhu

Před druhou světovou válkou vzniklo 
v konstrukční kanceláři Ernesta Heinkeia 
několik pozoruhodných letadel. Prototypy 
dvou stíhacích letounů, jednak s raketovým 
motorem a jednak s proudovým, se rodily 
prakticky současně. Hans-Joachim Pabst 
von Okain navrhl motory řady HeS; s typem 
3B vzlétl 27. srpna 1939 letoun Heinkel He 
178 V1 a stal se tak prvním pilotovaným 
letadlem vybaveným proudovým turbokom- 
presorovým motorem. Současně však Ernest 
Heinkel pracoval i na raketové stíhačce He 
176 s kapalinovým motorem Helmutha Walt- 
hera HWK Ri-203. Podle německých prame
nů vzlétl He 176, pilotovaný Erichem Warsit- 
zem, 20. června 1939 v Peenemůnde. Poz
ději však byly práce na He 176 zastaveny 
a motor HWK Ri-203 nalezl uplatnění ve 
známé stíhačce Me 163. Vystřelovací model 
He 176 má obrysy všech částí shodné 
s předlohou, pouze křidlo je posunuto 
dopředu.

K STAVBĚ (výkres je ve skutečné velikosti, 
neoznačené míry jsou v milimetrech):

Trup 1 vyřízneme z měkké, lehké balsy tl. 
6. Do přední části opatrně prořízneme otvor 
pro přítěž. Předek z obou stran plynule 
sbrousime až na tl. 3 a nalepíme na něj 
nákližky 2 z překližky tl. 1. Po zaschnutí 
sbrousime zadní část trupu od odtokové 
hrany křídla dozadu plynule až na tl. 1. Poté 
celý trup obrousíme do oblého průřezu.

Vodorovnou 3 a svislou 4 ocasní plochu 
vyřízneme z tvrdší balsy obroušené na tl. 0,8. 
Hrany zaoblíme jemným brusným papírem. 
Z bambusové štěpiny vybrousíme kolík 5 
o 0 asi 1,5 až 2 pro vystřelování modelu 
gumou. Do trupu zhotovíme kulatým jehlo
vým pilníkem otvor, do nějž kolík důkladně 
zalepíme. Křídlo 6 vyřízneme ze středně 
tvrdé balsy tl. 3 a obrousíme do profilu podle 
výkresu.

Všechny díly nalakujeme třikrát čirým 
zaponovým nitrolakem. Každou vrstvu laku 
po zaschnutí lehce přebrouslme jemným 
brusným papírem. Kabinu vyznačíme přila- 
kovaným modrým Modelspanem nebo ji 
vybarvíme barvami na plastikové modely. 
Pohyblivé části, rám kabiny a svary naznačí
me černou tuši. Červené terče s bílou šípkou 
jsou na obou polovinách křidla pouze shora. 
Naznačíme je opět barvami na plastikové 
modely. Černý nápis Heinkel narýsujeme 
černou tuši na obě strany trupu.

Do trupu zhotovíme hrotem žiletky výřez 
pro křidlo a zářez pro VOP. Pak k trupu 
přilepíme SOP. VOP zalepíme do zářezu 
v zadní části trupu. Křidlo rozřízneme na dvě

poloviny, styčné plochy sbrousime do úkosu 
brusným papírem, napjatým na rovném 
prkénku, a poloviny slepíme k sobě 
v příslušném vzepětl. Po zaschnuti křidlo 
zasuneme a zalepíme do výřezu v trupu. 
Slepený model dovážíme malými broky nebo 
kousky olova, které nasypeme do výřezu 
v předku trupu, aby poloha těžiště odpovída
la údaji na výkrese.

Model zakloužeme za bezvětří nebo jen za 
mírného větru pokud možno na travnaté 
ploše. Klesá-li příliš strmě k zemi, ubereme 
zátěž nebo mírně přihneme vzhůru zadní 
okraj VOP. Naopak houpe-li model, přidáme 
přítěž do předku trupu. Přihýbáním SOP 
seřídíme model do velkých levých kruhů. Po 
zaklouzání zaslepíme otvor pro zátěž malým 
odřezkem balsy.

Zaklouzaný model vystřelujeme nakloněný 
doprava páskem gumy o průřezu 1x3 
a délce asi 200.

O. Saffei,

Mezinárodní 
licence FAI

V roce 1992 budou mezinárodni 
licence FAI vystavovány žadatelům 
na základě dokladu o zaplaceni po
platku ve výši 100 Kčs. K tomu žada
tel přilož! buď licenci FAI z roku 91, 
nebo členský průkaz ČMMoS nebo 
ZMoS (s číslem licence) a vše zašle 
na čs. modelářský svaz. Na strži 9,
140 00 Praha 4. Poplatek lze uhra
dit zelenou pošt. poukázkou ty
pu A s těmito údaji: účet 
č. 59318-881/0710, SBČS Praha 1, 
útvar 711, konst, symbol 379, var. 
symbol 481, název účtu: STSČ ČSFR,
Na strži 9, Praha 4. Licence bude 
žadateli zaslána do týdne, v případě 
dohodnuté návštěvy na sekretariátu 
CSMoS (tel. 43 20 41—9, linka 211) 
ihned. Všechny dříve vystavené licen
ce FAI jsou neplatné. Stejně jako 
v minulém období se doporučuje 
účastníkům zahraničních akcí uzavřft 
předem na konkrétní akci pojistnou 
smlouvu (vozidla, osoby apod.)

J. Jabůrek 
tajemník ČSMoS
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Mechanismus 
pro změnu 
otáček r f \

b a l e t u

používá na svém soutěžním modelu 
911, s nímž zvítězil na posledním 
ročníku memoriálu J. Smoly, Dušan 
Frič z Ústí nad Orlicí. Popis modelu byi 
uveřejněn v minulém sešitu Modeláře. 
Zařízení umožňuje startovat s motorem

O údržbě časovačov sa písalo na 
stránkách časopisu Modelář viackrát. 
Napriek tomu, že som sa uvedenými 
radami dösledne riadil, sem-tam mi 
predsa model uletel. Stalo se to vždy 
v dčsledku nespolahlivej funkcie star
ších — aj keď udržiavaných — časo
vačov typu Graupner, KSB resp. Tato- 
ne.

Súčasne ceny materiálu požiadavku 
na sporahlivosf časovačov výrazné ak- 
centujú. Tým vzniká problém: aký ča
sovač do modelu použiť? časovače 
Graupner, resp. KSB sa už dlhšiu dobu 
u nás nepredávajú, staršie sú do 
značnej miery nesporahlivé v důsledku 
ich amortizácie. Časovače Prim nepo
kládám z viacerých důvodov za vhod
né.

V zásadě sú dve možnosti riešenia. 
Prvou je zakúpenie si kvalitného no
vého časovača. Po skúsenostiach 
z predchádzajúcej sezóny odporúčam 
jednoznačné časovač O. K. (Orel 
— Kunovice). Pre jednoduchšie mode
ly, do ktorých by inštalácia špičkovej 
mechaniky O. K. bola priverkým luxu- 
som, odporúčam upiatnif nasledovný 
postup, ktorý zvýši sporahlivosf časo
vačov Graupner, resp. KSB:

Po mimoriadne dobrých skúsenos
tiach s prfpravkami založenými na 
báze PTFE (polytetrafluóretylénu), kto- 
ré som uplatnil na svojom aute, ma 
napadlo využit mimoriadne mazacie 
schopnosti výrobku SLIDER 2000 spray 
na zvýšenie sporahlivosti časovačov. 
SLIDER 2000 spray vytvára totiž na

seřízeným na vyšší otáčky, což modelu 
usnadňuje překonáni přizemní turbu
lence; zhruba za deset až patnáct 
sekund po startu se pak otáčky snfžf na 
normální letový režim.

Mechanismus sestává z pružiny 
4, zhotovené z pružiny do budíku, která 
tlačf nádrž na doraz 5. V této konfigura
ci letí model s nižšími otáčkami. Při 
vyšších otáčkách je nádrž přitlačena na 
doraz 1 táhlem 3, přitaženým gumovým 
okem k háčku 6. (Táhlo 3 je otočné 
uloženo v ložiskách 2.) Pohyb nádrže 
se prostřednictvím přívodních trubek

povrchu kovových dielov ochrannú 
vrstvu PTFE, ktorá znižuje trenie medzi 
plochami až o 19% a opotrebenie 
o 50 %. Důležité je, že uvedená vrstva 
nie je mastná.

Na základe konzultácie s dodávatef- 
skou firmou, ktorá mi uvedený spray 
zaslala (Kovo Varga Rohovce), som 
postupoval následovně.

Kvůli zrovnaniu som uvedenú me- 
tódu aplikoval na dvoch časovačoch. 
Prvým bol starší časovač Graupner, 
ktorý som už žiadnými ošetreniami 
neprinútil k ako-tak spořahlivému Cho
du; pri natiahnutl na 2 minúty sa 
v priemere pri každom piatom spustenl 
zasekol. Druhý bol úplné nový časovač 
KSB. Predtým som meral dobu chodu 
pri plnom natiahnutl. U časovača 
Graupner to bolo (pokiaf sa nezasekol) 
5,24 ± 3 s, u časovača KSB 5,47 ± 2 s, 
(priemer z 5 meranl).

Časovače som rozobral, důkladné 
„opral" v technickom benzine a krátko 
osušil prúdom vzduchu. Potom som 
meral dobu ich chodu pri plnom natiah
nutl. Nameral som následovně hodno
ty: Graupner 379 s, 427 s, po 201 s 
zastal; KSB 361 s, 438 s, 0. Teda ani 
jeden z časovačov nebol „na sucho" 
schopný prevádzky. Potom som (po 
predchádzajúcom důkladnom — mini
málně 3minútovom pretrepanl) zrahka 
nestriekal strojčeky oboch časovačov. 
Dbal som, aby spráy vnikol aj medzi 
plochy špirálovej pružiny. Po nastrieka- 
n( som meral dobu chodu časovačov, 
s nasledujúcimi výsledkami:

přenáší na válec, který se zašroubo- 
vává, respektive vyšroubovává, a tlm se 
měn! otáčky. Důležité ovšem je vybrat 
válec, který se v klikové skříni otáčí 
lehce.

Při předletové přípravě přitáhneme 
táhlo 3 gumou k háčku 6, takže táhlo 
přitlač! nádrž na doraz 1. Do gumové 
smyčky vložíme krátký doutnák, který 
asi po 10 až 15 s letu gumu přepáll. 
Táhlo 3 se uvolni, pružina 4 přitlač! 
nádrž na doraz 5, přičemž se pohybem 
nádrže válec pootoč! do polohy pro 
nižší otáčky.

Čas merania od Doba chodu v sekundách
aplikácie 
Slideru 2000 Qraupner KSB

0 4,50 5,36
10 min 4,43 5,33
20 min 4,43 5,35

1 h 4,43 5,36
6 h 4,51 5,39

24 h 4,52 5,40
30 h 4,51 5,41

Po desiatich dňoch som využil de- 
cembrové mrazy na cfalšie overenie 
spofahlivosti časovačov. Oba časovače 
som vložil do trupov svojich modelov 
A1. Tie som, spolu s troma ďaišlmi 
časovačmi, ktoré ale neboli ošetřené 
uvedenou metódou, nechal cez noc na 
balkóne. Ráno bola teplota vzduchu 
—17 °C. Všetky trupy, teda aj časovače, 
bolí pokryté vrstvičkou námrazy. Po 
natiahnutl sa ošetřené časovače 
najskůr trocha váhavo, ale sporahlivo 
rozběhli. Po prvom natiahnutl bežali 
(Graupner/KSB) 5:13 min:s/5:14, po 
druhom 4:55/5:50. Časovače neošetre- 
né, iba jemne primazané hodinářským 
olejom, sa nerozbehli vůbec, jednodu
cho zamrzli.

Z toho vyplývá, že uvedené ošetrenie 
časovačov sa napriek relativné vysokej 
cene přípravku Slider 2000 oplatí. Na 
ošetrenie jedného časovača sa spotře
buje cca 0,5 g Slideru. Předpokládám, 
že tento prlpravok nájde uplatnenie aj 
v iných oblastiach modelárstva. 
U vorných modelov kategórie F1A resp. 
A1 som s úspechom ošetřil aj háčiky 
pre krúživý vlek. Nastriekaním Slideru 
2000 napr. do zámkov dverl auta som 
definitivně odstránil problémy s ich 
zamrzáním. Ale to už patři do inej rubri
ky a do iného časopisu.

Ing. arch. Vladimír Macura

Údržba časovača
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Samokřídlo 
na motor C02
Snad každý z modelářů má přáni 

postavit si čas od času nSco bláznivého 
— jen tak — pro potěšeni své i přátel. 
Důležité je, aby to „něco" mělo pokud 
možno bizarní tvary, nedalo to moc 
práce, ale hlavně aby to přes svou 
bláznivost výborně létalo. Dlouho jsme 
hledali vhodnou předlohu, až jsme ji 
našli na jedné ze soutěži modelů na 
pohon oxidem uhličitým, kde model 
létal společně s klasickými, a co do 
výkonu si s nimi nijak nezadal. Kon
struktér samokřldla Falco Aleš Zdrálek 
z Frýdku-Mfstku je sice znám spfše 
mezi špičkovými piloty závěsných klu
záků, tímto modelem však dokazuje 
svůj původ.

Trup modelu je jen „věšák" k zavěše
ni motoru, křídla a uloženi nádrže. Jeho 
konstrukce ze dvou bočnic a několika 
výztuh z balsy tl. 3 mm je doplněna 
trupovými žebry křidla a jedinou moto
rovou přepážkou z překližky tl. 1,5 mm.

Střední část křidla má konstantní 
hloubku a je bez zkroucení, její stavba 
je proto zcela klasická. Všechny lišty 
nosníků jsou z balsy o průřezu 
2x3 mm, náběžná lišta zdvojená z balsy
0 průřezu 2x4 mm a 2x7 mm, odtoková 
lišta z balsy o průřezu 2x13 mm, 
diagonálnf výztuhy mezi žebry z balsy ti.
1 mm mají průřez 1 x2 mm.

Ke střední části křidla natupo přile
pené uši mají podélníky stejného prů
řezu, mezi šablonami krajních žeber je 
interpolaci opracováno vždy 6 žeber 
k přechodu do negativu o výšce 
25 mm. Uši jsou lepeny na rovné 
pracovní desce v šabloně, tvořené 
podložkou odtokové lišty. Kořenová 
pole žeber jsou vylepena balsou tl.
2 mm; obě poloviny děleného křidla 
jsou spojeny ocelovými dráty
0 průměru 1,5 mm. Na koncová žebra 
křídla jsou nalepeny SOP se sbíhavosti 
2 mm ve směru letu.

Model je celý potažen tenkým pota
hovým papírem, v šabloně důkladně 
vylakován vypínacím a lesklým lakem. 
Jeho úspěšné zalétánf je podmíněno 
montáží motoru s osou v prodlouženi 
tětivy profilu a bez stranového vyosení
1 přísným dodržením polohy těžiště. 
Motorový let seřizujeme otáčkami mo
toru: člm větší otáčky, tím větší náklon 
(a menši poloměr stoupavé zatáčky). 
Model každého překvapí svou stabili
tou a vynikajícími letovými výkony.

Zájemcům o stavbu modelu můžeme 
poskytnout stavební výkres a podrobný 
stavební návod obratem pošty, pokud 
na adresu naši firmy poukáží poštovní 
poukázkou 20 Kčs + 3 Kčs poštovné 
a na rubu poukázky napíši do zprávy 
pro příjemce FALCO.

RAWA, p. s. 12/111, 73401 Karviná 4

Z praxe pro praxi
Opotřebované (prasklá) planžety 

z elektrických holicích strojků se diky 
perforaci typu „včelí plástev" hodí 
k napodobeni chladičů mnoha typů 
letadel v měřítku 1:32 a 1:43. Po 
nastříhání do potřebného tvaru, pře
třeni matnou hliníkovou barvou a vle
peni do otvorů v modelu působ! vel
mi realisticky. S. Kiž, Ostrov
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P
atřím k modelářům příznivá na
kloněným upoutaným modelům. 
Aktivně se věnuji kategorii F2B. 
Jako divák jsem se zúčastnil loň
ského mistrovství Evropy v polské 
Czestochowé. Nejvíc pozornosti 

jsem věnoval akrobatům, ale naskytla se mi 
příležitost navštívit také depo maketářů a po
povídat si s nimi o jejich kategorii. Zajímalo 
mě především technické provedeni a letové 
vlastnosti jednotlivých typů.

Nejvíce informaci, určitě zajímavých I pro 
ostatní modeláře, mi poskytl mistr Evropy 
M. Kazlrod z Polska o svém modelu Avro 
Lancaster B Mk.1, postaveném v měřítku 
1 : 15.

Podklady pro stavbu mu poskytl kolega 
pilota skutečného letadla, které bylo ve 
výzbroji Divize 300, Žiemy Mazowieckej. 
Pilot, kpt. Ružanský, se v červnu 1944 
z jednoho bojového letu nevrátil. . .

Maketa má rozpětí 2100 mm, plochu 
68 dm2 a hmotnost 6700 g. Velmi realistický 
let zabezpečuji čtyři invertně uložené motory 
OS Max 25 VG ABC (4,08 cm3), opatřené 
vrtulemi Graupner 9/6.

Koncepce modelu je podřízena maximál
nímu bodovému zisku, s důrazem na vyso
kou spolehlivost v provozu.

Trup a motorové gondoly jsou laminátové 
skořepiny. Křidlo klasické konstrukce je 
potažené olaminovanou balsou tl. 1,5 mm. 
Přenos sil od podvozku a motorových gondol 
do konstrukce křidla a trupu zabezpečuji dvě 
průběžné kevlarové trubky o ø 20 mm. 
Střední část křidla, nesouc! gondoly hlavního 
pneumaticky zatahovaného podvozku 
a vnitřní motory, je pevně spojená s trupem. 
Žebra v místě upevněni podvozku jsou 
z duralu tl. 1,5 mm. Vnější snlmatelné části 
křidla, nesouc! vnější motory, se nasouvajl 
na duralové spojky (obr. 1). Nejdříve je však 
nutné přes levou polovinu přetáhnout 
4 ovládací lanka a spojit konektory poloho
vých svétel. Po úplném nasunuti na doraz se 
zajisti ohebný náhon vztlakových klapek, 
tvořený spojkou z pleteného lanka o ø 2 mm

Obr. 1

Upoutaný

Avro Lancaster B Mk. 1
mistra Evropy

s trubkovými koncovkami, a ovládáni otáček 
motorů. Nakonec se přes podvozkovou šach
tu zajisti křidlo proti vysunuti šroubem.

Pohonné jednotky (obr. 2) sl zaslouží 
zvláštní pozornost. Motory v duralových 
lůžkách s tříbodovým uchycením v sllentblo- 
clch jsou vybavené velmi účinnými tlumiči 
hluku. Palivové nádrže o objemu 100 cm3, 
tlakované z výfuků, zabezpečuji spolehlivý 
patnáctiminutový chod motorů. Vnější nádr
že jsou plastové Models, vnitřní plechové. 
Všechny nádrže jsou vybavené pohyblivou 
sací hadičkou se závažím.

Problém zastavováni invertně uložených 
motorů (hlavně při volnoběhu a akceleraci) 
konstruktér vyřešil přižhavovénlm při volno
běžných otáčkách: Základem je článek Pa
nasonic 4000, mikrospínač vřazený do cen
trálního ovládáni motorů a soustava vodičů
0 průřezu 1,5 mm2, které slouží I pro normál
ní spouštěni motorů, čerstvě nabitý článek 
zabezpeč! spolehlivou funkci na tři až čtyři 
lety.

Včasné spuštěni čtyř motorů makety za
bezpečuje použit! elektrického spouštěče
1 centrálního žhavicího akumulátoru a spe
ciální výklopné rámpy s přepínači žhaveni 
jednotlivých motorů (obr. 3). Po spuštěni 
všech motorů a odpojeni vnějšího zdroje se 
rampa sklopí do prostoru pumovnice.

Technický nejsložitějšl jsou mechanické 
a pneumatické ovládací systémy modelu. 
Pneusystém zahrnuje zásobník stlačeného 
vzduchu, pracovní válce podvozku a pumov
nice, sadu tlakových hadic, rozváděči, » 
ovládací a regulační prvky. Vzduch se plni 
speciální ruční hustilkou na tlak 10 atm. 
Zásoba stlačeného vzduchu postačuje na 70 
zdvihů pracovních válců. Přes mechanicky 
ovládaná šoupátka se k pracovním válcům 
podvozku a pumovnice přivádí stlačený 
vzduch o zredukovaném pracovním tlaku 
3 atm. Válce o průměru 20 mm se zdvihem 
60 mm jsou duralové. Dobu zasouváni 
a vysouván! podvozku je možné regulovat 
škrtičem zařazeným do systému. Maketově 
odpružený podvozek je opatřený olejovými 
tlumiči. Značná robustnost podvozku si vy
žádala použiti titanové ovládač! torzní tyče 
0 0 4 mm, k niž je připojena vačka spínače 
osvětleni modelu.

Hlavni ovládací mechanismus, tvořený 
dvojitým pantografem, umožňuje ovládat

čtyřmi lanky výškové kormidlo, otáčky moto
rů a při maximálních otáčkách nezávisle na 
ostatních funkcích otvírat a zavírat dveře 
pumovnice. Samostatné ovládáni podvozku 
má vřazeno hystereznl mechanismus, 
umožňující při zataženém podvozku postup
né odhazováni bomb nebo podvéšeného 
nákladu. (Předpokladem jsou už předem 
otevřené dveře pumovnice.) Na pohyb pod
vozku jsou vázané vztlakové klapky a osvět
leni modelu. Je možné také jejich samostat
né ovládáni.

Použiti popsaných mechanismů, přijatelné 
plošné zatíženi a příjemný zvuk čtýř tlume
ných motorů zabezpečuji skoro dokonalý 
realismus letu.

Nakonec něco k povrchové úpravě. Zákla
dem je precizně vypracovaný podklad, na 
který jsou speciálními přípravky nanesené 
řady „půlkulatých nýtů" z epoxidu. Výsledný 
efekt, doplněný barvami Humbrol krytými 
matným lakem téže značky (zabezpečujícím 
stálost barev), je dokonalý.

Přesnosti a kvalitou zpracováni má Kaziro- 
dova maketa velmi blízko známému P-38 
Lightning J. Ostrowského. Tento legendární 
model bylo možné během ME vidět zrekon
struovaný v místnosti mezinárodni jury.

Závěrem chci poděkovat panu Kazlrodovi 
za všechny poskytnuté informace a ochotu 
předvést svůj model i jinak než v soutěžní 
konfiguraci. |ng. Peter Kapuscinský

Obr. 3
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Historický větroň

Před časem jsem opět něco hledal 
v Modeláři a při tom jsem narazil v Modeláři 
6/1989 na příspěvek Radka Čížka, v jehož 
úvodu stálo: „Jan Cimbura z Kamenných 
Žehrovic zvítězil mezi juniory na celostátní 
soutěži v Medlánkách v roce 1949 s mode
lem Luňák." Já jsem byl tenkrát třetí 
s modelem LUS. Uveřejňuji jej až nyní, neboť 
jsem neměl žádnou fotografii, až teď ji 
náhodou objevil ve svém archivu Miloš 
Navrátil (její kvalita neumožňuje uveřejněni 
— pozn. redakce), člen našeho klubu, 
s kterým jsem již v roce 1946 založil 
v Rousínově Aeroklub, při němž vedle plach- 
tařú úspěšně pracoval i modelářský kroužek. 
Leteckou teorii a aerodynamiku tenkrát 
plachtaře učil ing. Lukášek, jehož jsem 
požádal o spolupráci při návrhu svého 
prvního soutěžního modelu. Proto název LUŠ 
(Lukášek—Sild).
POPIS MODELU (neoznačené míry jsou 
v milimetrech):

Tvar modelu i profily nosných ploch navrhl 
ing. Lukášek. Konstrukci jsem musel přiz
působit tehdejším materiálovým možnostem. 
Balsa tenkrát nebyla, proto byl celý model 
postaven z tuzemských materiálů. Když jsem 
jej stavěl, učil jsem se stolařem, a tak mě 
zaujaly lehké dýhy: topol, olše, osika 
a především gabon. Z této dýhy jsem si sám 
vyráběl překližku různých tlouštěk. Dýhu 
gabon jsem použil i na potažení středu křidla 
a spodku trupu od hlavice až po křidlo. Žebra 
křidla a VOP byla z topolové dýhy tl. 1,5.

Křidlo se šípem 3° a vzepětlm do W bylo 
vprostřed dělené a mělo v té době dost 
nezvyklý profil — upravený 20% MVA 123. 
Poloviny se nasouvaty na výsuvný jazyk 
z letecké překližky tl. 3. Středová žebra, 
v nichž bylo zalepeno pouzdro pro jazyk, byla 
z gabonové překližky tl. 2, ostatní z topolové 
dýhy tl. 1,5. Všechny podélnlky křidla byly 
z borovice: náběžná lišta o průřezu 3x6, lišta 
hlavního nosníku 4x8, pomocného nosníku 
4x6 a odtoková lišta, sbroušená do úkosu, 
3x10. Lišty obou nosníků se od lomeni uš! 
plynule ztenčovaly až na průřez 3x3. V místě 
lomeni byly na lištách obou nosníků z obou 
stran výkližky z letecké překližky tl. 2. 
Náběžné a odtokové lišty byly v místech 
lomeni zpevněny trojúhelníkovými výkližky 
z gabonové překližky tl. 2. Ze stejného 
materiálu byly i koncové oblouky. Střed 
křidla byl oboustranně potažen gabonovou 
dýhou tl. 1.

VOP podobné konstrukce jako křidlo měla 
klasický profil Clark-V. Žebra byla z topolové 
dýhy tl. 1,5, všechny podélnlky opět

z borovice: náběžná lišta měla průřez 3x5, 
pásnice nosníku 3x6 a odtoková lišta 2x10. 
Střed byl shora i zdola polepen gabonovou 
dýhou tl. 0,7. Koncová žebra byla z gabonové 
překližky tl. 2; na nich byly nalepené SOP 
kapkovitého tvaru z topolové dýhy tl. 2.

Trup měl přepážky z gabonové překližky tl. 
2, borovicové podélnlky měly průřez 3x8 
horní a 4x4 spodní. Hlavice byla z topolo
vého dřeva. Prostor pro dováženi byl vydla
bán zezadu do hlavice a zakryt první pře
pážkou z překližky tl. 3. Přistávací lyže 
z gabonové překližky tl. 3 byla opatřena 
posuvným kovovým vlečným háčkem.

Výsuvný jazyk byl vprostřed dělený, zače- 
povaný v patřičném vzepětf a dobře zalepený 
do přepážek. Přechod trupu do křidla vytvá
řely bočnice z gabonové překližky tl. 2,. 
nalepené na bočnf hrany přepážek.

. Hlavni SOP, podle tehdejší módy spodní, 
byla z vylehčené gabonové překližky tl. 
2 a natupo nalepená na spodní podélnlk 
trupu. Stavitelná klapka na SOP z tenkého 
hliníkového plechu byla ke kýlovce přinýto
vána.

Celý model byl potažen bílým pergameno
vým papírem (na uzavíráni zavařovacích 
sklenic) a dobře vylakován. Na zmíněné 
soutěži v Medlánkách mi při třetím startu 
uletěl, neboť nebyl vybaven determallzáto- 
rem. Časoměřičům zmizel z dohledu po 
dvanácti minutách. Za týden byl nalezen 
v katastru obce Ořechov, což je vzdušnou 
čarou z Medlánek asi 30 km. Čs. rekord byl 
v té době 33 km.

Alois dild. Modelklub Rousfnov
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Analogový indikátor stavu 
baterie vysílače Modela

■ Rodinné týmy stále „na špici"! 
V kategorii F3A tato tvrzení platí již 
léta — ve světě i u nás. Poslední 
mistrovství světa F3A ve Wangarattě 
to opět potvrdilo: Chip a Merle Hyde 

— 1. místo, Quique a Mario Somenzini — 2, 
místo, Hanno a Hans Prettner — 5. místo atd. 
Skutečnou raritou bylo tentokrát umístění 
družstva Lichtenštejnská, které v minulosti 
obvykle nebývalo kompletní, a i když se 
Wolfgang Matt pohybuje v absolutní špičce 
již bezmála 20 let, obvykle se ve výsledkové 
listině jméno této země objevovalo hodně 
vzadu. MS 91 tuto tradici zbouralo: Wolfgang 
Matt skončil 7., jeho bratr Norbert 32. 
a Wolfgangův syn Roland 20., družstvo pak 
celkově na 5. místě, což bylo velkým překva
peními
■ Přibližně před čtyřmi léty se objevily jako 
velký hit vrtule ASANO, každý ji chtěl mít, 
nebo alespoň její laminátovou kopii. Tato 
horečka odezněla, na loňském MS ji použili 
jen 4 závodníci. V současné době jsou 
nejpoužívanější vrtule APC 12x11 či 12x12 
(ve spojení s motorem OS Hanno) nebo APC 
14x13 pro čtyřdobé motory. Jak pro dvoudo- 
bé, tak pro čtyřdobé se tedy používají 
s ohledem na stoupání „těžké" vrtule, nedo
volující vytáčení motoru do vysokých otáček. 
Rezonanční výfuky se „ladí" tak, aby při 
normálním vodorovném letu nedocházelo 
k plné rezonanci; výfuk je v tomto režimu 
poněkud delší než při optimálním naladění, 
aby začal rezonovat až ve svislých stoupa- 
vých obratech, v nichž je plný výkon motoru 
nejvíce potřebný.
■ Z celkového přehledu účastníků MS 91 
v kategorii F3A lze také vyčíst zajímavé údaje 
ve sloupcích „věk" a „léta v RC“ . Tak 
například nový mistr světa má v těchto 
kolonkách uvedena čísla 19 a 16 — což 
znamená, že začínal s RC modely již ve 
3 letech! Byl spolu se Stephenem Johnso- 
nem z Nového Zélandu také nejmladším 
účastníkem MS. Na druhé straně k nejstar
ším patří Holanďan Van Vliet, jemuž je 56 let. 
Skončil na 50. místě, ale stejně jako W. Matt 
měl v soutěži svého syna Danny ho, kterému 
je 25 let a skončil 37. Jen pro zajímavost 
a srovnání uvádím věk některých známých 
závodníků: Somenzini 24, Kristensen 44, 
Prettner 39, Matt senior 43, junior 21, 
Lossen, 30, Sinks 43, Kronlachner 34, Evang 
31, Akiba 35, Naruke 42 atd.
■ Údaje o měření hlučnosti modelů F3A na 
MS jsem zatím nikde neobjevil, ale z technic
kého přehledu vyplývá, že výrazná většina 
účastníků použila pružné upevnění motoru 
na gumových silentblocích tovární anebo 
vlastní výroby. Bohužel stávající pravidlo 
o subjektivním hodnocení hlučnosti bodo
vými rozhodčími je málo účinné, a dopadá to 
tak, že všichni většinou píší „normál"; pokud 
se některému zdá, že je model opravdu tichý, 
nezdá se tak těm ostatním, a bonus se 
neuplatní. Někdy se při dodatečné analýze 
bodů udělených jednotlivými rozhodčími do
konce zjistí, že některým z nich se zdají jako 
velmi tiché zejména modely účastníků 
z jejich země. . .

O v #  /řízeni
rádiem

Jako mnohý majitel vysílače Modela 
AM/FM 27, i já jsem měl možnost ocenit vý
hody kontroly zdroje svítivou diodou. Také se 
mi podařilo „díky" této kontrole havarovat 
s nízkoletícím modelem. Je jisté, že jakákoli 
světelná indikace je ve slunečném počasí 
zbytečná, neboť ji lze jen špatně rozlišit. 
Jediný spolehlivý způsob je měřeni digitál
ním nebo analogovým voltmetrem. Zvolil 
jsem dostupnější analogový (ručkový) 
způsob. Po pečlivém měřeni a hledání se mi 
podařilo najít vhodný Indikátor, který je 
dostatečně přehledný a do vysílače se ještě 
vejde. Bohužel se mi nepodařilo zjistit typ ani 
výrobek, pro který je tento indikátor určen.

Vlastní úprava: Po otevření vysílače jsem 
z desky kodéru odpojil vodiče vedoucí ke 
svítivé diodě. Tu jsem opatrně vytlačil 
i s držákem ven. Indikátor musí být usazen 
od dolního okraje vzniklého otvoru směrem 
k anténě. Zde jsem přiložil Indikátor 
a obrýsoval jeho tvar. Otvor jsem vyřízl 
zlomeným skalpelem, neboť lupenkovou pil
ku v těchto místech použít nelze. Je potřeba 
měřit a řezat velmi přesně, neboť rozměry 
indikátoru odpovídají volnému místu mezi 
ovladači 5 a 6. Po vyříznutí okénka jsem na 
držáku koncového stupně vyznačil šířku

Úprava táhel 
pro snadné seřízení 

kormidel
Popsaná úprava umožňuje rychlé a přesné 

nastavení kormidel. Vše je jasné z obrázku. 
Z elektrikářské lámací svorkovnice (čoko
lády) vyjmeme mosaznou svorku. Ustřihne
me pásek hliníkového plechu tloušťky asi 
0,5 mm, šířky 16 mm a délky zhruba 40 mm. 
Uprostřed provrtáme dva otvory o ø 3 mm 
pro šrouby ze svorky. Rozteč otvorů je 
10 mm. Pásek plechu přišroubujeme ke 
svorce: Musí být přitaženi Jsou-li šrouby 
příliš dlouhé, musíme je zkrátit. Celek přilo-

a výšku indikátoru, a takto vzniklý obdélník 
jsem vypálil hrotem páječky. Protože se tím 
držák koncového stupně zeslabil, ponechal 
jsem vzniklé otřepy, které jej dostatečně 
zpevňují. Dále je potřeba upravit držák 
antény, který již lze řezat pilkou. Ani tento 
držák neztratil příliš na své pevnosti; je stále 
dostatečná. Vodiče vedoucí pod držákem 
kon. stupně je potřeba přepojit tak, aby 
nepřekážely zasunutému Indikátoru. Indi
kátor jsem do skříňky vysílače lehce přilepil 
lepidlem na plastikové modely. Způsob při
pojení a ocejchování stupnice je, myslím, 
zbytečné popisovat. Modeláři znalí elektro
techniky si poradí sami a ostatním pomohou 
kamarádi z radioklubu.

Vestavěný indikátor dává dostatečný pře
hled o stavu zdroje a nijak nenarušuje vzhled 
vysílače. Výsledný dojem může každý posou
dit podle připojené fotografie.

Těm, kteří by neměli odvahu nebo 
možnost tento poměrně složitý zásah do 
vysilače uskutečnit, jsem ochoten po pře
dešlé dohodě takto vysílač upravit. Informa
ce proti ofrankované obálce s adresou.

žlme na táhlo ze smrkové lišty, k němuž 
plech přihneme. Vše mírně stáhneme ve 
svěráku a provrtáme otvor o ø 2 mm. Stáh
neme šroubem M2 a zastřihneme přesahujíc! 
okraje plechu u táhla. Délku táhla zvolíme 
takovou, aby okraj svorky byl vzdálen asi 
60 mm od ramene serva.

J. šoupal, Havl. Brod

Stanislav Stuchlý, 
739 41 Polkovice 538
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Technika na MS F3A a F3D v Austrálii
O tom, jak probíhalo mistrovství svéta 

v kategoriích F3A, F3C a F3D v australské 
Wangarattě, jste se mohli dočíst v článku G. 
Revela, upraveném O. Šatíkem, v minulém 
sešitu Modeláře. V tomto článku využívám 
technických přehledů a poznámek téhož 
autora k zamyšleni nad trendem v katego
riích F3A a F3D a k rekapitulaci použité 
techniky zejména u špičkových pilotů obou 
kategorii. Úmyslně se věnuji pouze akroba
tickým modelům a modelům pro závod 
kolem pylonů, s nimiž se u nás létá na 
přijatelné evropské úrovni. Kategorii akroba
tických vrtulníků jsem vynechal z toho důvo
du, že mi osobně není příliš blízká, a hlavně 
pak proto, že technika a úroveň pilotáže 
v této kategorii je a ještě hodně dlouho u nás 
bude jen v oblasti snů a iluzi.

Kategorie F3D
Při neúčasti Švýcarů, Italů, Švédů, Belgiča

nů a našich reprezentantů se boj o druhé 
a další mista odehrál jen mezi Japonci, 
Australany, Jihoafričany, Novozélanďany, 
Brity a Němci, kteří mistrovství obeslali 
kompletními družstvy. První místo obsadili 
naprosto bezkonkurenčně Američané a jen 
pro zajímavost uvádím sérii časů mistra 
světa D. Jetta v létaných 14 kolech: 75,3; 
71,4; 74,4; 71,6; 72,1; 76,3; 79,7; 70,1; 71,0; 
200; 69,0; 69,2; 66,6 (svět. rekord!); 67,7 s. 
Z této řady je zřejmé, že Jett letěl v prvních 
kolech vice na jistotu a teprve ke konci 
pilotáž „utáhl" těsně k pylonům. Výsledkem 
byl titul a nový světový rekord.

Na Američany tentokrát nikdo neměl, druzi 
Japonci se proti MS 89 v USA posunuli opět 
o jedno místo dopředu. Jihoafričané obsadili

třetí mfsto s výsledky, jakých naši piloti 
dosahuji zcela bez problémů, těžko bychom 
se jim ale mohli vyrovnat spolehlivosti: ze 42 
letů pouze 3 „spálené", tedy dvoustovkyl 
(Pro zajímavost USA 4, Japonsko 4, Nový 
Zéland 8, Británie 6, Německo 8, Austrálie 
13).

Z hlediska konstrukce modelů bylo vidět 
typy Stiletto (5x), Miss R. J. (4xJ, Tsunami 
(4x), Midget Mustang (4x), Little Toni (2x) 
atd. Vítěz létal s modelem Bummers Bullet 
(konstrukce Jerry Small). Profily křidla ob
vykle vlastni, tl. 8 %, hmotnost modelů od 
2197 do 2400 g. Zatahovacl podvozek měly 
jen 3 modely!

Motory — jejich výkon a spolehlivost 
— jsou u této kategorie základem úspěchu. 
Jejich stručný přehled: Nelson 8x (celé 
družstvo USA až na vítěze), STX-40 2x (D. 
Jett s vlastni úpravou), Rossi 4x, OPS 6x, OS 
40 4x (z toho 3 byly prototypy používané 
Japonským družstvem). Převládaly rezo
nanční výfuky Nelson 11x, Rossi 4x, OPS 3x, 
MAC 2x. Žhavicí svíčky: Glo-Bee 8x, Nelson 
11X, OPS 3x.

Použité řidiči soupravy byly vesměs japon
ské výroby, a sice Futaba 22x, JR 11x, 
Sanwa 1 x (vítězi), KO Propo 1 x a Multiplex 
1x. Evropští výrobci tedy definitivně vyklízejí 
bitevní pole v oblasti RC souprav i v této 
kategorii.

Kategorie F3A
Na nejvyššfch místech v této kategorii se 

opět „usadili" reprezentanti amerického kon
tinentu — první a třetí Američané, druhý 
Argentinec, čtvrtý Kanaďan a teprve pátý 
Evropan — bývalý dlouholetý mistr světa H.

Prettner. Evropanům Wangaratta jaksi „ne
sedla": Matt skončil sedmý, Němec Lossen 
jedenáctý a náš dobrý známý z Bratislavy, H. 
Kronlachner, skončil až na 33. mlstěl Z 13 
finalistů byli 3 Američané, 3 Japonci,
3 Kanaďané, 1 Argentinec, 1 Rakušan,
1 Němec a 1 reprezentant Lichtenštejnská.

Z hlediska způsobu létáni to opět vyhrály
velké obraty „přes celé nebe". Jediný Pret
tner létal menši obraty v relativně menším 
prostoru, ale byla to částečně z nouze ctnost, 
neboť jeho model byl na méně výkonný 
čtyřdobý OS 120 poměrně těžký. Opět se 
potvrdilo, že piloti létají způsobem, za jaký 
rozhodčí nejlépe „platí", a tak se kategorie 
F3A ubírá vesele dál směrem, který se llbl 
rozhodčím, ale který vlastně vůbec není 
směrem žádoucím! Celá subkomise F3A (až 
na vzácné výjimky), většina pilotů, diváci, 
ochránci životního prostředí — všichni by 
chtěli relativně pomalé, lehké modely létajlcf 
na malém prostoru s běžnými, levným! 
motory, ale nejde tol Páni rozhodčí vědomě 
či bez jakéhokoliv záměru „fandi" ohromným 
obratům vytahovaným do nedohledných vý
šek a členům subkomise F3A se bohužel 
dosud' nepodařilo formulovat pravidla tak, 
aby pomalé a na malém prostoru létajlcf 
modely získaly výhodu. Tato bezvýchodná 
situace trvá již bezmála 10 let, a jsem 
opravdu zvědav, zda se v dalších 10 létech 
povede s tímto rozporem pohnout ve smyslu 
zdravého rozumu!

Konstrukce modelů F3A, které byly 
k viděni na MS, má opět zřetelný trend 
k zvětšováni rozměrů, rozpět! kolem 
1900 mm se stává běžným a model Matador
2 (Peter Evang, Německo) má dokonce - 
rozpět! 2100 mm při hmotnosti jen 3650 g! ψ

Označovanie elektronických zariadení
Rózne elektronické zariadenia můžeme 

označovat tvarovými štftkami, na ktorých 
vyznačíme pomenovanie, značky, číslice, 
plsmená apod.

štítky vyřežeme zo samolepiacej plastikovej 
tapety (zvlášť výrazná je tapeta oranžověj 
farby). Tvar štítku má zodpovedať ploché 
a tvaru miesta, kde bude nalepený.

Tapetu odmastíme handričkou navlhčenou 
syntetickým llehom a tvar budúceho štítku na 
nej vyznačíme popisovačem Centrofix 1736. 
Do vnútra vyznačenej plochy odtláčame 
z listu odtlačkov Propisot jednotlivé znaky 
například hrotom vyplsaného poplsovača. 
Nakoniec všetky znaky zabezpečíme voči 
otěru vrstvou priehladného laku vo sprayo- 
vom baleni. Pěkný lesk získáme prl použiti 
lesklého laku na nábytok. Prvú vrstvu nane- 
sieme velmi jemne, druhá vrstva může byť 
hruběla a tretla najhrubšla.

Po riadnom zatvrdnuti laku oddellme žilet
kou štltok z tapety odloženej na drevenej 
podložke. Řežeme podťa kovového 
prfložnlku (hliníkového pásiku), ktorým tape
tu súčasné na podložke pridržlavame. Žilet
ku pri tom vedieme po vnútorných stranách 
ryslek, aby na vyrazenom štítku nezostali 
žladne stopy značenla. Zo zadnej strany 
štítku oddellme ochranný papier a štltok 
nalepíme na rovnú, hladkú a odmastenú 
plochu. Pozor — nerovnosti z pod štftku 
sú pozorovatel nél

Hladkými štltkami bez laku možno pekne,

vkusné a jednoducho opraviť aj rčzne kazy 
skrfniek zariadení, zasleplť nepotřebné otvo
ry v paneloch atď. Nepotřebné otvory zo 
spodnej strany podlepfme leukoplasťou, kto- 
rú podložíme doštlčkou, a zhora dutinu 
otvoru vyplníme tmelom; po jeho zatvrdnuti 
hornú plochu zarovnáme, obrúsime, odma
stíme a nalepíme štltok. Lepšie držia štítky 
váčšlch rozmerov a so šikmo zastřihnutými 
rohami.

Popis zariadenia vytlačíme v plnom zněni 
a s příslušným označením, napr. stabilizova
ný napájaci zdroj pre číslicové integrované 
obvody TTL (1). U splnačov vyznačujeme 
štftkami zapnutú polohu I a vypnutú polohu

CD DEl
A B

θ  E D
A Obr. 1 C O

STABILIZOVANÝ ZDROJ 
5 V =

fa*v-l
E•4

Obr. 3 f+ 6V -j

G

i - w - j  *
Obr. 4

0 (2 A, B). Svorky jednosměrného výstupu 
s kladným pólom +, záporným — (2 C, D). 
Svorky striedavého výstupu majú vyznačenú 
napáťovú hodnotu a značku striedavého 
napätia (2 E). Jednotný štltok jednosměr
ného výstupu mčže mať označenie napšťo- 
vej hodnoty a polarity na prlslušnej straně 
svoriek (2 F). Připojované kontrolované polo
vodičové súčiastky dioda, tranzistor, triak, 
tyristor majú označené poradie připojova
ných elektród na svorky pre tranzistor 
v porad! C, B, E (kolektor, báza, emitor
— horná rada 2 G), pre triak A2, G, A1 (druhá 
anóda, riadiaca elektróda, prvá anóda
— středná rada 2 G ),, pre tyristor A, G, 
K (anóda, riadiaca elektróda, katóda
— dolná rada 2 G). Kolfskový spínač 
A znázorňuje, že zatlačením hornej polohy 
páčky je zapnutý a zatlačením dolnej polohy 
vypnutý (3). Orientáclu u skušobných zaria
dení například dvoch antiparalelne zapoje
ných světelných diód označujeme štltkami so 
schematickou značkou diódy (4). Nalepíme 
ich po vonkajšfch stranách týchto diód 
v směre podra ich pólového zapojenia anóda
— katóda (A, K). Pohradom na štltok vždy 
zistlme, že rozsvietená je Iba tá z diód, ktorá 
má na anódu připojený kladný pól a na 
katóde záporný, obe diódy svletia súčasne 
prl pripojenom striedavom napětí na Ich 
elektródy.

„Dulo-
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RC akrobatický model

E X P E R T
Konstrukce: Ivan čáni, Velké Opatovice

Model Expert jsem navrhl podle svých 
představ o létáni s RC akrobaty, o němž jste 
se mohli dočíst v minulém sešitu Modeláře.
Proto se nepodobá běžným akrobatům: je 
odlišný prakticky ve všem.

V modelu byly postupně zamontovány 
motory Webra Speed, Webra Racing, Webra 
Racing Long, OS Max a konečně prototyp 
MVVS 10 cm3 ABC. Jen s posledně jmenova
ným motorem model nalétal zatím 105 h bez 
nejmenšlch problěmů. Ze srovnáni výkonů 
jednotlivých motorů vychází nejlépe motor 
MWS 10, který točí s vrtulí o rozměrech 
340/145 10 800—11 200 otáček za minutu.
Například Webra Racing dává se stejnou 
vrtuli asi o 400 otáček méně. Svíčky pou
žívám Webra 3, mohou být i jiné s delší 
tepelnou setrvačností, tedy s delším vlák- λ 
nem, které vydrž! déle žhavé Sériový karbu 
rátor, dodávaný s motorem, nesplňuje rňé 
požadavky, a tak létám s karburátorem 
konstruovaným a vyrobeným ing. Horáčkem 
z Liberce. Jeho konstrukční řešeni se lišt ode 
všech, které jsem měl zatím možnost vidět.
Karburátor dává naprosto stejné složení /  (podle~5ablopf jsou k sobě/óbě 
palivové směsi — od volpoběhu až p o /
maximální otáčky, navíc je /ta  n&n možně 
nastavit bohatost sm£si nezávTšte/ina 
otáčkách. Létám na bohatší / r nés ve.stfed- 
nlch otáčkách. Proti karburátorům 0S Mí 
Dynamlx, Super Tigre ar HP, které jsef 
rovněž zkoušel, má s ^Horáčkovým karbu
rátorem motor také j ó 20 a^/25 °/y
menši spotřebi

K řízeni svých iřiodelů použjyám irtrale 
přijímač Kraft KPT y  FM4Q, serv i jsou 
KPS-15. Serva ^přijlmačepYmajKza sebou 
zhruba 26Q' hodin .provpzu, z .icho nejméně 
200 hodin při akrobacff, což prokazuje nejen 
spoletHlyopt soupravy,_»re i modelu. Vysilač 
i přijlAaíoíápéjÍ.CB^'zásadně akumulátory 
1,2 An. VygUAčlf5oužlvám Multiplex.

Při návrhu a stavbě modelu jsem využít 
náhodně získaný trup modelu Sultan, na 
němž jsem upravil přechody, umístěni křidla 
a SOP.

POPIS MODELU (neoznačené m l$  
v milimetrech)

Trup má poměrně velké přech 
vené z překližky tl. 0,8. K stavbě tri 
možné použit i balsu, pak bude kon] 
takto má zhotoven trup svého Exper 
Smejkal z Valašského Meziříčí. Je h· 
pouze dodržet délku' trupu, polohu 
a VOP, dále pak.dhel náběhu/křfdla 
Pokud postavíte Experta, s úfílem náběhu 
křidla 0°, je nutné já  letu natahovat výšjrov- 
ku. /  /  /  \

Podvozek z^ďuralu tl./3 je dvoudílný. Obě 
polovipy se zasouvají přes sebe do Schránky 
v trdpu,yttde jsou přišroubovány čtyřmi 
šjeuby M3. Schránku je nutné k trupu dobře 

rilarafnovat, neboť je tg jednáz nejnamáha- říjhi 
nějjfch částl.^Pevná ostruha z pružinového §
,.„tu  o 0 2,6 je přišroubována k trupu dvěma^ 
rouby M3. Tyto šrouby/áržl i závaží, potř^Jjíj 

né k podélnému dováženi modelu.
Křidlo bez rjosnfkuje vyříznuto z pěrtoVShp 

styrénu. Polotovar je nejdřlyé v os 
přoTH^ rphrlznur a vylehčen. P.<5 vylehčen

ny
přilepeny LAr tmelem nebo jihým kontakthmak 

)n. 7lepidiem.nerozpouštějícli 
ve potom je vyříznut 
vých šablon, přilepených 
lepidlem z polystyrénu rozpuštěného v ače- 

iu. Hustota lepidla by měla být „hustší 
voda". Polotovar výřezu nrtugfjtfyt náka idé  
straně asi or 20 mm délšl, neboť čela se 
musejí po odlOLfpnpUŠablon zarovnat.

Vyříznuté jádro Je potřeba lehce přebrouslt 
brusnýjň paøfrere'zrnitosti TÍ0 až 220. Pak 
se odřízne náběžná a·’ odtoková hrana 
a přilepí se náběžná lišta z balsy o průřezu 

y odtoková lišta z balsy tl. 5. Po 
itf jsou obá podélnlky částečně za

pal: se na odtokovou lištu přilep! 
ifková lišty pro zapuštěni vztlako- 

ipek a křidélek, jež se zabrousí podle 
povrchu polystyrénového jádra. Na obou 
koncích křídla jsou koncová žebra z balsy tl. 
3. Potah tvoři dýha Vava nebo Samba tl. 0,45,

lepená Epoxy 1200 zředéným metylalkoho
lem v poměru 1 :2  nebo LA tmelem zře
děným opět metylalkoholem v poměru 1:1 . 
Pokud lepím LA tmelem, natřu jim jádro 
i potahovou dýhu, nechám asi třicet minut 
zaschnout, pak oba díly znovu natřu. Zhruba 
po dvaceti minutách — lepidlo nesmi být na 
omak lepivé — pokládám potah na jádro 
smérem od odtokové hrarly dopředu. (LA 
tmel Je vhodné přibarvit náplni z kuličkové 
tužky). Při lepení je třeba postupovat opatr
ně, neboť po přiloženi na sebe už není možné 
oba díly oddělit! Potah musí jádro asi o 5 mm 
přesahovat. Stejným způsobem potahuji 
i klapky a křidélka, pouze u prototypu byly 

díly konstrukční a potažené papírem. Při 
penl je ' třeba dbát na to, aby se křidlo 

nezkroutilo. Pokud se tak přece jen stane, lze 
je vyrovnat za nahříváni žehličkou. Je-li 
z|<roucenj/př(liš velké, je vhodné před tímto 

/rovnáním potah navlhčit metylalkoholem. 
Křidélka je nutné zhotovit co nejlehčí, 

jsou staticky vyvážena. Vyvažuji- se až 
'pp^alakovánl. Délka vyvažovaclhg ramene 

patrná z nákresu koncového žebra. Vyvá
leni jednak zabraňuje kmitáni křidélka, jed

nak méně zatéžuje servo, JjmdÅe zmenšuje 
spotřeba. Vyváženi křidélek /korm ldel při
spívá k prodloužení životnost! serv.

Nábéžná část kř(dla/je,.Vlastně dutá: po
slední dfl náběžné lišty Z/Oalsy tl. 5 se lept až 
po nalepeni potahu.

Obě poiovlny/icřídlá’ jsou slepeny natupo 
pětiminutovým epoxidem. Střed křidla je 
přel^rňinován skelnou tkaninou o plošné 

itnostj/éo g/m2, celé křidlo pak tkaninou 
/m 2', jejíž vlákna jsou orientována 

ižné hraně pod úhlem 45°. K lamlno- 
používám E 1200, E 1500 nebo BF 110, 

o u /metylalkoholem v poměru 1:2.
potah lepen LA tmelem, je před 

’áním nutné povrch křídla nalakovat 
syntetickým lakem a přebrouslt. LA 

ii by totiž při prosáknuti metylalkoholu 
voli!.
Ve středu křídla je vyhloubena schránka 

pro servo ovládánf klapek. Klapky jsou 
otočně uloženy na čepech o ø 2,5, které se 
otáčej! v texgumoldových ložiskách. Vše je 
řešeno tak, aby bylo možné křidélka a klapky 
v případě poškozeni snadno vyměnit. Konco
vý čep křidélek se po nasunuti zajisti přele- 
pením Izolepou. Společný čep křidélek 
a klapek je na pevno zalepený v křidélku.

VOP a SOP jsou konstrukčně shodné 
s křídlem. Výškovka je konstrukční, potažená 
papírem. Náběžné lišty všech kormidel jsou 
duté. Výškovka a směrovka jsou vyvážené 
staticky a částečně i aerodynamicky. Výš
kovka je ovládána vidlici ve tvaru V (každá 
polovina zvlášť), zhotovenou z drátu do 
jízdního kola o ø 2. Podobné je ovládána 
i směrovka. Závěsy tvoři čepy o ø 2,5, které 
se otáčej! v texgumoldových ložiskách. Výš
kovka i směrovka jsou rovněž demontova-

Tato „zvětšovací" tendence je pochopitelně 
možná jen s výkonnými motory; znovu se 
potvrdilo, že čtyřdobé „dvacítky" jsou již 
mnohem výkonnější než dvoudobé „desítky" 
a dovoluji jit s hmotnosti až na 4600 g 
(Prettnerův „Mystik"). Těžké modely 
s výkonnými motory mají obvykle výhodu 
v silně turbulentním povětří, ale v krásném 
počasí jl ztrácejí. Model mistra světa „Jekyll" 
výše popsaný trend nepotvrzuje, je kon
strukčně „normální" s rozpětím 1676 mm, 
hmotnosti 3740 g ,a motorem Webra LS 
Competition. Pokud jsou podklady zpraco
vané G. Revelem správné, pak na všech 
modelech byly zatahovacl podvozky, nejča
stěji firmy MK.

Do první desítky se tentokráte prosadily 
hlavně motory Yamada, na prvním místě je 
sice Webra a na 5. místě OS 120, ale ostatní 
jsou YS 120 AC (6x) a YS 61 (2x). Celkový 
přehled vypadá takto: OS Hanno Special 
23x, YS 120 AC 19x, YS 61 5x, Webra LS 
Comp. 3x, OS 120 SP 5x atd. Obecně lze 
vypozorovat opět odklon od evropských 
motorů, japonské motory zcela jednoznačně 
dominují.

Stejná japonská nadvláda je i v oblasti RC 
souprav, kde suverénně převládá Futaba 
(42x) před JR resp. Graupner JR (16x) 
a z evropských výrobců jen Multiplex (2x) 
a Simprop (1x). Tato čísla jen dokladuji 
kvalitu, přesnost a spolehlivost velkosério

vých japonských výrobků!
Jak se bude vyvíjet dál tato kategorie? 

Evropa se určitě nesmiř! s krutou porážkou či 
lekcí od reprezentantů amerického kontinen
tu a jistě zajímavé budou výsledky mistrov
ství Evropy, které by se mělo konat letos 
v říjnu na ostrově Rhodos v ftecku. Prav
děpodobné tam budou jako hosté pozváni 
opět Američané, a tak uvidíme, jak dopadne 
toto další porovnáni. Ano, snad opravdu 
uvidíme, neboť tohoto ME by se mělo 
zúčastnit i reprezentančnl družstvo ČSFR.

Ing. Jiří Havel

12 MODELÁŘ · 3/1992 ■ 76



vý filtr dost často čistím. Palivová hadička, 
stejně jako hadička k tlakovánf nádrže, je 
přivázána tenkým vázacím drátem. Při za
hřátí a otřesech za letu by se totiž v místech 
jejího napojení mohl přisávat falešný vzduch, 
nekontrolovatelné ovlivňující chod motoru.

Jako palivo používám metylalkohol s 10 až 
15 % ricínového oleje. Připravuji je nejméně 

iy před létáním, nechám je ustát a před 
létáním přesfiltt stočím do zásobníku, který 

ám na letišti. Podle teploty ovzduší do 
paliva přidávám 3 až 5 % benzínu normal 
nebo super: Benzín lépe udržuje provodí 
teplotu. V phladnu tedy lze přidat až 

itví benzínu by mohlo i 
ivotnost motoru. Při tankován 
palivo ze zásobníku znovu/přěs 
podle mnohých zbytečné 
alíva se ml vyplácí: zatím jsén 

s motorest neměl jediný problém.
K povrchové úpravě modelu používám 

polyuretanový lak, vyráběný závodem kojor- 
lak Uherské Hradiště již v pastelových bar
vách. Lak najmodel nanáším štětcem, tak ho 

úji néjméně. j
Před létáním model nejprve vyvážím. Polo- 

:iště je udána na výkrese, pro začátek je 
posunout asi o 10 mm dopřede. Po 

podéláém Vyvážení je nutné model vyvážit 
i příčně. Nejednodušší je model zavějbit za 

a uchopit jej za vršek/SOP. Začné-li se 
naklánět na stranu, je nutné dát do jconce 
opačné poloviny křídla závaží.

Létání s modelem je/vellee jednoduché. 
Díky použitému profilu jp schopen létat velice 
pomalu. Při létání npní záludný ani při 
prudkém potlačení výškovký. V jakékoliv 
poloze přesně reaguje na pohyby kormidel. 
Létám s ním I dokonalou plochou vývrtku na 
zádech; Předtírg"' je ovšem model nutné 
dobře zalétat, ale o tom zas někdy příště.

i l  I I
ltělně. Krajní čep výškovký se nasouvá zvenčí 

a opět zajišťuje izolepou.
Řízení. Křidélka mají každé své servo, 

klapky jsou ovládány jediným servém, umís
těným ve středu křídla. Výškovka a směrovka 
jsou ovíádáný dutými táhly o průřezu 25x12 
uprostřed a 10x8 na koncích, zhotovenými 
z balsy tl. 2. Táhla jsou přelamlnována 
skelnou tkaninou 30 g/řňSrzakončena dráty 
do jízdního kola o ø 2, na něž Jsou našroubo
vány koncovky Modela s plastikovými če
pem. Proti případnému vypadnutí jsou kon
covky zajištěny tzv. Céčkem, zhotoveným 
z ocelového drátu o ø 0,5. Na stranách 
ovládaných prvků jsou vyvedené dráty do 
kola zakončeny koncovkami Modela s kulo
vým kloubem; k zajištění slouží podložky 
0 0 2. Klouby jsou k ramenům přišroubovány 
šrouby M2, zajištěnými dvěma maticemi 
zakápnutýml kyanoakrylátovým lepidlem. 
Stejně je řešen I náhon ke křidélkům.

Motor, uložený na ležato na pravém boku, 
je uchycen na silentbloclch. Je vyosen asi 
o 1 až 2° vpravo; přesné vyosení je třeba 
doladit až při zalétávání. Laděný tlumič je 
upevněn až na konci pružným gumovým 
páskem tl. 4 a j lřk y  25, opleteným tkaninou. 
Pásek je vsunut do podélného lože ve tvaru

písmene C z duraiového plechu tl. 1, které je 
přišroubováno k boku trupu dvěma šrouby 
M3. Uložení jé d lo uh é  60 mm, aby býlo 
možné tlumič posouváním dolaďovat. Vpře
du je tlumič upevněn černou opTedénou 
hadicí pro automatické pračky, zajištěnou 
sponami náhadice, koupenými v Mototech
ně. Uvnitř hadice je ještě duraíová trubka, 
neboť právě v těchto místech sěTvýfukové 
plyny často znovu zažehávají, a samotná 
hadice by to nemusela vydržet. Tlumič je 
umístěn na boku trupu nad křídlem, jhla 
vývodu z tlumiče jsou nasunuté silikonové 
hadičky, ohnuté šikmo dolů, aby výfukové 
plyny byly odvedeny mimo ocasní plochy. 
Stupeň tohoto ohnutí je nutné při zalétávání 
doladit, neboť při svislém stoupavém letu na 
pírrý-plyn by mohiy odcházející výfukové 
plyny ovlivňovat směr letul 

Nádrž, umístěná v polystyrénovém loži, je 
tlakována plyny, odebíranými V výfuku, 
v místě jeho maximálního průřezu. Vlastní 
nádrž o objemu 280 cm3 je umístěna tak, aby 
ji osa jehly karburátoru dělila zhruba na 
polovinu. Vývodu z nádrže jsou tři: jeden 
slouží k plnění, druhý k odvzdušňování (po 
naplnění nádrže jej zazátkuji) a třetí je přes 
filtr na stálo připojen ke karburátoru. Palivo

Úplně jednoduše vyTěšHt Ame
ričané problém uskladněnímo- 
delů. Stačí tlustší drát, z nějž 
ohneme závěs podle obrázku 
a obě „účka" opatříme gumo
vými nebo nylonovými trubička
mi, abychom nepoškodili nábéž- 
nou hranu VOP. Obě ramena 
závěsu musejí být co nejblíž tru
pu. —ff—
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malý racer 
pro rychlou 
stavbu a ještě 
rychlejší let
Konstrukce: Michal Bischof,
SAGAC C helles, Francie

Když modelář posbírá trosky svého letadla 
mezi ostružinami, sotva je příliš nadšen. 
Pokud se mu to navíc přihodí hned na 
počátku léta, je to nepříjemné dvojnásob.To 
se stalo právě mně: akrobatický Baxter 
skončil zapíchnutím do země nechtěnou 
vývrtku, zaviněnou rušením. Postavit ještě 
během sezóny poměrně složitý model se za- 
tahovacím podvozkem nepřicházelo v úvahu.

A tak se zrodil malý racer Fox o rozpětí 
980 mm, inspirovaný v Anglii stále oblíbenou 
kategorií „Klub 20" a poháněný třiapůlkou 
MWS. Při troše zručnosti jej lze postavit za 
jeden víkend a při nejbližším hezkém dni už 
pak pocítit silné zážitky, jaké vyvolá model 
dosahující víc než 200 kilometrů za hodinu. 
Z toho ovšem vyplývá, že přes svoji kon
strukční nenáročnost není Fox určen majite
lům slabých nervů a ještě méně za
čátečníkům. Prototyp létá s motorem vyba
veným RC karburátorem (není nezbytný) a se 
zadním výfukem, ale při malé úpravě lze 
použít i motor s výfukem bočním.

K STAVBĚ:
Trup je tvořen dvěma bočnicemi z balsy tl. 

2 mm. Po jejich vyříznutí na okraje přilepíme 
podélníky o průřezu 5x5 mm. Od úrovně

motorové přepážky až k přepážce T3 je balsa 
zesílena překližkou tl. 1, odlehčenou několi
ka výřezy.

Mezi bočnice vlepíme kolmo přepážky T1 
až T3 a poté slepíme zadní část trupu zároveň 
s přepážkou T4: pozor na souosost trupu! 
V případě použití motoru se zadním výfukem 
spodní část trupu polepíme balsou tl. 2 mm 
od ocasu k přepážce T3. Prostor pro serva 
(ovládající křidélka, výškovku a případně 
motor), přijímač, zdroj a nádrž zůstane 
přístupný odspodu a bude v závěru montáže 
překryt balsovým prkénkem, připevněným 
jednoduše samolepicí páskou. Při druhé 
verzi vše zalepíme až do úrovně vrtulového 
kužele. Vršek trupu přijde na řadu až 
později.

Motor je upevněn na kovovém loži. Do 
rohů prostoru pod motorem vlepíme zbytky 
měkkých balsových bloků — jaké má každý 
modelář mezi odpadky, které je mu líto 
vyhodit — aby se přední část trupu dala 
vybrousit do kulata podle použitého vrtulo
vého kužele. V úrovni motorové přepážky 
však už trup necháme přejít ve čtverhraný 
a jen trochu zaoblíme hrany.

Křídlo vyřízneme odporovou pilou z pěno
vého polystyrénu a polepíme balsou tl. 1 mm. 
Náběžná lišta a zakončení křídla jsou balso- 
vé. Kvůli omezenému místu uvnitř trupu jsou 
půlky křídla připevněny na bočnicfch. Tru
pem prochází jen duralová spojka o průměru 
10 mm a celkové délce asi 250 mm. Vzhle
dem k malým rozměrů Foxe, díky kterým 
odpadají problémy při přepravě, je křídlo 
přilepeno k trupu nastálo epoxidem.

Poté potáhneme vrchní stranu trupu včet
ně prohlubně pro výfuk balsou tl. 2 mm. 
Použijeme-li motor v boční úpravě, prostor 
nad křídlem a nádrží zůstane odklápěcí. 
Estéti mohou v této verzi Foxe vybavit malou 
kabinou, ale mně osobně to u striktně 
funkčního modelu připadá zbytečné.

Vodorovnou a svislou ocanf plochu vyříz
neme z balsových prkének tl. 5 mm. Výškov
ku sbrousíme do klínovitého profilu, hrany 
stabilizátoru a SOP zaoblíme. Křídlo a ocasní 
plochy polepíme nejlépe nažehlovací fólií, 
trup je lepší nastříkat barvou a čirým lakem, 
chránícím proti účinkům paliva; zvláště pečli
vě je třeba chránit prostor pod výfukem.

Fox není vybaven podvozkem, takže je 
nutné jej vypouštět z ruky. Po zalétání sl jej 
může modelář házet sám, ale při prvních 
letech je bezpečnější o to někoho požádat. 
Házíme na plocho, jen mírně nahoru. Při plné 
rychlosti model vyžaduje značné soustře
dění, ale je nezáludný. Se zastaveným moto

rem celkem dobře klouže. Po ztrátě rychlosti 
je však přece jen vhodné držet letadlo na 
plocho a vyhnout se výraznějším manévrům, 
které by mohly mít za následek přetažení.

Chování modelu závisí přirozené na jeho 
celkové hmotnosti a přesnosti stavby. Pro 
začátek použijeme vrtuli 9x4, později 8x5 
a po dobrém zaběhnutí motoru (i pilota), 
chceme-li dosáhnout maximální rychlosti, 
7x6. Výškovka má výchylky 5 mm na obě 
strany. Výchylky křidélek jsem po zalétání 
postupně zvětšil až na +10 mm a —10 mm. 
Efekt se dostavil: i při stoupavém letu je Fox 
schopen udělat sérii za sebou jdoucích 
výkrutů, které si mnoho nezadají s otáčkami 
vrtule. . .

Pokud jde o rychlost, učinit spolehlivý 
odhad je těžké, ale 200 km/h určitě není 
daleko pravdě. Při jednom klubovém setkání 
jsem Foxe předváděl po ukázkách dmycha
dlem vybavené efektní stíhačky F-20 a řada 
diváků tvrdila, že moje letadlo bylo mnohem 
svižnější.

Z PRAXE PRO PRAXI
Při práci v modelářském kroužku velice 

často potřebujeme pracovat s Epoxy 1200. 
Pokud připravujeme malé množství lepidla, 
přesnou dávku odměříme poměrně přesně. 
Větší množství už tak přesně neodhadneme 
a většinou nám něco zbude. Aby nic nepřišlo 
nazmar, zhotovili jsme si v kroužku jednodu
chou formu a ze zbytků epoxidu zhotovuje
me modelářské špendlíky.

Formu zhotovíme tak, že do odřezku 
balsového prkénka napícháme prodávané 
modelářské špendlíky, prkénko oblepíme 
lepící páskou a zalijeme odlévacím Luko- 

prénem až 
po konce dr
žáků špen
dlíků. Po za
tvrdnutí špen
dlíky vyjmeme, 
do středů 
vzniklých otvo
rů zapícháme 
malé jehly ne
bo špendlíky 
se sklenénou 
hlavičkou a za
lajeme zbyt
kem epoxidu.
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Plovákový Curtiss N9-H se zrodil ve stejné 
době a ze stejných předků jako JN-4 (viz MO 
8/87), ale popularity Jenny nikdy nedosáhl, 
ačkoliv až do druhé svétové války byl 
nejrozšlřenějšfm cvičným letadlem americ
kého námořnictva.

Společným pradědečkem obou letadel byl 
Curtiss Model J z roku 1914. Historie vývoje 
obou verzi však sahá až do roku 1912, kdy 
začali i američtí konstruktéři opouštět přetr
vávajíc! koncepci motoru v tlačném uspo
řádáním (Pusher) a stále častěji navrhovali 
letadla s motorem v přídi a tudíž v uspo
řádáni tažném (Tractor). Curtissův pokus na 
toto téma měl označeni Model G, ale příliš se 
nepovedl, a tak byly postaveny jen dva 
letouny.

Aby Glenn Curtiss neobjevoval objevené 
a vyhnul se slepým cestám vývoje, obrátil se 
s voláním o pomoc do Velké Británie. Pro 
spolupráci získal B. Douglase Thomase, 
který se podílel na vývoji letadel u renomova
ných firem Avro a Sopwith.

Aby neztrácel čas, zahájil Thomas práci na 
Modelu J už v Británii a po příjezdu do USA 
pokračoval ve vývoji letadel jak pro 
námořnictvo (Modely N, K. M), tak pro 
armádu (Modely J a L). Jako první byl 
dokončen Model J a o něco později Model 
JN, spojujíc! osvědčené konstrukční uzly 
modelů N a J. Dílo se mu skutečně zdařilo 
a Jenny, což byla přezdívka nejrozšlřenějšl 
verze JN-4, byla postavena v počtu 6759 
kusů.

Když bylo v roce 1916 zřejmé, že USA se 
světové válce nevyhnou, začalo se námořnic
tvo intenzfvně zajímat o kvalitní námořní 
cvičný letoun a vypsalo konkurs, na jeho 
návrh. Curtiss využil svého náskoku, a aby jej 
ještě zvýšil, rozhodl se opět spojit vyzkouše
né a ověřené prvky pozemní JN-4 s pokus
ným námořním N8. Profil křídel změnil na 
RAF-6, ale jejich konstrukci ponechal bez 
výrazných změn, dokonce i se stejnými 
výřezy pro ovládací plochy. Aby eliminoval 
odpor plováků, zvětšil rozpětí vložením dílů 
o délce 10 stop, mezi křidla přidal další dva> 
páry vzpěr a plochu křidélek zvětšil jejich 
prodloužením v zadní části. Také SOP zvětšil 
bez složitějších konstrukčních úprav.

Za pohonnou jednotku byl zvolen motor 
Curtiss OXX-6 o výkonu 74,5 kW, vyvinutý 
z osvědčeného OX-5. Výkon motoru a po
měrně nízká letová rychlost plovákového 
letadla sí vynutila instalaci rozměrného čel
ního chladiče o objemu 761, experimentova
lo se i s dvojici chladičů na bocích trupu.

Do modelu N9-H byl vestavěn motor 
Wright-Martin A, což byl Hispano-Suiza 
o výkonu 112 kW, licenčně vyráběný auto
mobilovou divizf Simplex. Dlouhý úzký chla
dič o objemu 87 I byl umístěn za motor nad 
trup. Pro zlepšeni prouděni kolem členité 
přídě byly sériové letouny opatřeny širokým 
vrtulovým kuželem, ale nebyl příliš často 
používán.

Celkem bylo do konce války postaveno na 
560 letadel N9 a N9-H, z toho 100 u Curtisse, 
většina pak u firmy Burgess v Marblehead 
v Massachusetts. Několik desítek letadel bylo 
dodatečně zkompletováno ve výcvikovém 
středisku námořnictva Pensacola na Floridě.

V roce 1918 byl do jednoho N9-H 
s prodlouženým trupem pokusně vestavěn 
kapalinou chlazený šestiválcový motor Cur- 
tiss-Kirkham K-6 o výkonu 112 kW, dva 
upravené letouny sloužily k výcviku střelců. 
Námořní N9-H s upraveným podvozkem 
z JN-4H byl po válce námořnictvem používán 
k prvním pokusům s instalací rádia. Poslední 
z Curtissů N9 a N9-H, které si navzdory 
svému rozšířeni nezískaly ani přezdívku, ani

bojové jméno, byly námořnictvem vyřazeny 
v roce 1927 a dosloužily u civilních uživatelů.

TECHNICKÝ POPIS
Curtiss N9 (N9-H) byl dvoumístný plo

vákový námořní cvičný letoun celodřevěné 
konstrukce.

Křidla bez vzepěti s úhlem náběhu 4° měla 
profil RAF-6. Konstrukce s dvěma nosníky, 
žebry a drátěnými výztuhami byla potažena 
plátnem, stejně jako křidélka, umístěná jen 
na horním křidle. Mezi křidly bylo šest párů 
hlavních profilovaných vzpěr, kratší spojova
ly horní křídlo s trupem.

Ocasní plochy měly celodřevěnou kon
strukci zpevněnou strunami a potaženou 
plátnem. VOP byla s trupem spojena dvojici 
profilovaných vzpěr.

Trup přlhradové konstrukce byl vyztužen 
lanky a potažen v přední části překližkou, 
v zadní plátnem. Okraje pilotních prostorů, 
chráněných malými větrnými štítky, byly 
čalouněny kůži.

Pohonná jednotka. Curtiss N9 byl poháněn 
osmiválcovým dvouřadovým kapalinou chla
zeným motorem OXX-6 o výkonu 74,5 kW. 
Model N9-H poháněl dvouřadový kapalinou 
chlazený motor Wright-Martin A o výkonu 
112 kW.

Přistávací zařízeni tvořil hlavni dřevěný 
plovák, spojený s trupem šesti vzpěrami 
a drátěnými výztuhami; pod konci spodního 
křidla byly na krátkých vzpěrách plechové 
vyvažovači plováky, na spodní straně opatře
né lyžemi pro lepši klouzáni po hladině.

Zbarveni. Letouny byly dodávány v barvě 
materiálu, chráněné před účinkem slané 
vody ochranným lakem. V létech 1918 až 19 
byly na všech plochách natřeny světlou 
šedou, jejíž odstín se však mírně lišil podle 
výrobců. Od roku 1920 byly námořní letouny 
na všech plochách natřeny stříbrnou barvou, 
horní plocha křidla (u dvouplošnlků jen 
horního) byla jasně žlutooranžová. Poznávací 
značku tvořila v létech 1917 až 1924 sériová 
čísla, napsaná na bocích šedého trupu bíle, 
na stříbrném podkladě černě. Mnohá 
námořní letadla byla zejména v prvním 
období označována na směrovce a často 
i spodní straně křidla modrou kresbou kotvy. 
V dubnu 1917 byly jako výsostný znak 
zavedeny charakteristické hvězdy na mo
drém kruhu, nakrátko je v roce 1919 ještě 
vystřídaly kokardy podobné carským.

Technická data a výkony N9 (N9-H): 
Rozpětí horního křidla 16,25 m, rozpětí dol
ního křidla 13,12 m, hloubka křidel 1,48 m, 
hloubka horního křidla přes křidélka 1,82 m, 
vzdálenost křidel 1,5 m; nosná plocha 46 m2; 
zatíženi na jednotku plochy 27 kg/m2; délka 
9,1 (9,38) m; výška 3,3 m; hmotnost prázd
ného letounu 860 (970) kg, letová hmotnost 
1090 (1250) kg; největší rychlost 112 (124) 
km/h; nejnižšl rychlost 64 (72) km/h; dostup 
2700 m; dostup za 10 min 600 (1000) m; 
vytrvalost letu 3,75 h.

M. Salajka
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Model kategorie S4B

RACEK
Jan Pukl patři k nemnoha českosloven

ským modelářům, kteří se Intenzlvnöjl věno
vali vývoji raketoplánů s rozklápěclm kří
dlem. Model Racek už má za sebou „dětské 
choroby", jež se projevovaly například neod- 
klopenlm ucha v nejdůležitějěl soutěži roku. 
Je však třeba zdůraznit, že rozklápěcf raketo
plány se hodf jen do určitých podmínek: 
Nejlepšfch výsledků dosahuji v klidném 
beztermlckém počasí, kdy jsou schopny 
neklouzat výborný čas diky velké ploše, 
a tedy malému plošnému zatíženi.

K STAVBĚ (neoznačené míry jsou v milime
trech):

Trup 1 z balsy tl. 4 s rovnými léty 
sbrouslme směrem ke konci až na tl. 3. 
Vpředu nalepíme pylon 2 motorového kon
tejneru z balsy stejné tloušťky. Slepený 
a obroušený trup nalakujeme jedenkrát 
čirým zaponovým nebo vrchním lesklým 
nltrolakem, lehce obrousíme a polepíme 
tenkým Modelspanem. Pak trup třikrát laku
jeme čirým nltrolakem; každou vrstvu po 
zaschnuti lehce obrousíme Jemným brusným 
papírem.

Motorový kontejner zhotovíme z trubky 3, 
navinuté běžným způsobem na trnu o ø 15 ze 
čtyř vrstev papírové lepicí pásky. Hlavici 4 
vytočíme ve vrtačce z balsového hranolu, 
odlehčfme ji vydlabáním a zalepíme do 
trubky 3. Slepený kontejner vytmellme směsi 
dětského zásypu a nitrolaku, obrousíme do 
hladka a nastříkáme nltrolakem. Na trnu 
o 0 11,8 navineme další trubku 5 ze tři vrstev 
lepicí pásky. Zařízneme ji na délku 35 a ve 
vzdálenosti 3 od obou okrajů na ni navineme 
zesíleni z pásků lepenky šířky 3 tak, aby šla 
těsně zasunout do kontejneru. Na předním 
konci trubku zaslepíme kolečkem, vyříznu
tým z tvrdší balsy tl. asi 1,5.

Křidlo β vybrousíme z lehké, ale pevné 
balsy tl. 4. Výška profilu se smórem ke

koncům křidla snižuje až na 2,3. Vybroušené 
křidlo odlehčíme a zalepíme do něj diagonál
ní výztuhy 7 z balsy tl. 1,5, které po zaschnuti 
lepidla obrousíme do tvaru profilu. Pak křidlo 
jedenkrát nalakujeme čirým nltrolakem 
a lehce přebrouslme. Potah křidla je 
z tenkého Modelspanu. Potahujeme zvlášť 
střední část a uši, přičemž v místech lomeni 
ponecháme vždy 20 mm na každou stranu 
nepotažených. Potah v místech odlehčeni 
lakujeme zředěným napínacím nltrolakem, 
až se dokonale vypne. Pak celé křidlo 
nalakujeme třikrát až čtyřikrát zaponovým 
nltrolakem. Každou vrstvu po zaschnuti 
opatrně přebrouslme.

Klapky 8 zhotovíme tak, že prořízneme 
boční okraje, podélný řez pak vedeme 
zespodu tak, aby klapka zůstala spojena 
s křídlem horním potahem. Shora přilepíme 
na křfdlo přítlačné pružiny 9 z pružinového 
drátu o 0 0,3, které po skončeni motorového 
letu a rozevřeni pohyblivých části tlač! klapky 
do polohy pro klouzavý let. Ve středu křidla 
prořízneme otvory 10. Takto připravené 
křidlo v místech lomeni rozřízneme a styčné 
plochy sbrouslme do úkosu.

Pohyblivé části křidla spojíme se středem 
pásky Mlkalenty o šířce 40 a délce 140. 
Vlákna papíru musejí být orientována rovno
běžně s odtokovou hranou křidla. Papír 
přllakujeme na spodní stranu obou části 
přiložených k sobě v požadovaném vzepětl. 
Přečnívajíc! část papíru uprostřed rozřízne
me, přehneme přes náběžnou hranu 
a přilakujeme na části křidla shora. Zespodu 
ještě spoj přeleplme páskem tenké samole
picí fólie. Ve styčných plochách zhotovíme 
výřezy, do nichž vlepfme obdélníky 11 
z plastikové psací podložky tl. 0,7, které bráni 
otlačeni styčných ploch.

Z ocelového drátu o ø 0,5 zhotovíme háčky 
12 a zalepíme je epoxidem do křidla. Na 
háčky napneme smyčky gumy 13 o průřezu

1x1, jež drží uši v patřičném vzepětl. Zespo
du přilepíme na křidlo zarážky 14 z ocelo
vého drátu o 0 0,3 ve tvaru širokého písmene 
U, které po sklopeni uši odtlačujl klapky 8, 
čímž se dociluje rotace modelu v motorovém 
letu. Velikost výchylek klapek je nutné 
doladit při zalétávánf, pohybuje se kolem 
3 mm. Na konce uši zespodu nalepíme očka 
15 z ocelového drátu o 0 0,5 tak, aby po 
sklopeni procházela výřezy 10 ve střední 
části křidla. Očka musejí vyčnívat nad povrch 
křidla jen tak, aby do nich šla zasunout 
závlačka 18 z ocelového drátu o ø 0,5, která 
drží v motorovém letu uši sklopené.

SOP 17 a VOP 18 vyřízneme z lehké, ale 
pevné balsy tl. 1,3 a jejich hrany zaoblíme 
brusným papírem. Oba díly lakujeme třikrát 
čirým nltrolakem. Každou vrstvu laku po 
zaschnuti lehce přebrouslme jemným brus
ným papírem.

Sestaveni. Na pylon 2 přilepíme kontejner 
3, na konec trupu přilepfme VOP a SOP. Na 
háčky 12 napneme gumu 13 a křidlo přile
píme k trupu. K trupu přilepíme vodítka 18, 
zhotovená z hliníkové fólie tl. 0,3. Olůvkový 
determallzátor 20 připevníme k pevné niti, 
jejíž volný konec přilepíme mezi trup a VOP. 
Poutači kolik 21 gumičky determallzátoru ze 
špendlíku vetkneme do trupu, zkrátíme na 
potřebnou délku a zalepíme.

Zalétánl. Model zaklouzáme za bezvětří na 
mírném svahu. Chyby v klouzavém letu 
odstraníme dovážením do hlavice. Potom 
vsuneme do kontejneru redukci 5 motoru 
a buď ji zalepíme, nebo zajistíme špendlíkem 
proti vypadnuti.

Před startem sklopíme uši a jejich polohu 
zajistíme závlačkou 18, kterou prostrčíme 
očky 15. Volný konec tenkého drátu, upev
něného k závlačce, připevníme k motoru 
tenkou samolepicí páskou šířky 20 tak, aby 
po zasunuti do kontejneru páska nepřesaho
vala přes konec redukce 5. Streamer zhoto
víme z velmi tenkého hedvábí, jeden konec 
zastřihneme do špičky a kovovou samolepicí 
fólii jej přilepíme k motoru. Pak streamer 
složíme do „varhánků" a pevně jej přitiskne
me k motoru tak, aby šel společně s nim 
zasunout do kontejneru, před redukci 5.

K pohonu slouží motor FW B2-5. Pokud 
použijeme jiný, musíme přizpůsobit průměr 
kontejneru. Model startuje z prutové rampy 
o délce vedeni 1200 mm. Po výmětu motor 
vytrhne závlačku 18, uši se rozklopl tahem 
gumových niti 13 a model přejde do klouza
vého letu.

Jan Pukl, RMK Zbrojovka Vyškov

Měřicí
přípravek

Přesné zjištěni rozměrových charakteristik 
raketového modelu v polních podmínkách 
a za pomoci běžných měřidel je obtížné 
a časově náročné. Zejména „streamerovky", 
vyšlechtěné na minimální hmotnost, připo
mínají na pohmat spíše kynutý knedlík než 
trup rakety a pod dotykem posuvného 
měřítka se deformuji.

Technickou přejlmku při soutěži raketo
vých modelů zrychli a usnadni sdružený 
přípravek pro měřeni předepsaných roz
měrů. Sestává z dřevěného hranolu 1 
o rozměrech 30x30x50 mm, na němž jsou 
upevněny měřici dotyky 2, 3, zhotovené 
z rovných lišt o průřezu 10x3. Dotyky 
přesahuji nad povrch hranolu o 25 mm. 
Pouhým přiložením modelu ke dvěma doty

kům 2 lze kontrolovat celkovou délku těla 
modelu (minimálně 350 mm). Další čtyři 
méřicf dotyky 3 slouží ke zjištěni, zda model 
splňuje požadavek pravidel, aby průměr 
trupu byl nejméně 30 mm v délce minimálně 
175 mm. Méřidlo funguje jako dvojitý strojař

ský obkročák: Při položeni modelu na měřici 
dotyky 3 nesmi model vlastni hmotnostf mezi 
nimi propadnout. Měřidlo ovšem musí být 
zhotovené s odpovídajíc! přesnosti. Dopo
ručené tolerance jsou uvedeny na obrázku.

Alois Rosenberg
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Tunelový kluzák 
s elektropohonem

K návrhu tunelového kluzáku poháněného 
elektromotorem mě Inspirovala série článků 
o tunelových kluzácích se spalovacími moto
ry v předchozích ročnicích Modeláře. Při 
stavbě jsem vyšel ze základní studie 
a postupně jsem vyzkoušel různé postupy 
a vybaveni, až jsem dospěl k modelu E. T. 
2 s dobrými jízdními vlastnostmi.

K STAVBĚ (neoznačené rozměry jsou 
v mm):

Trup stavíme na rovné podložce dnem 
dolů. Žebra 0 až 4 přilepíme na podložku 
pomocnými plochami (na výkrese tenkou 
přerušovanou čarou). Žebro 3 vlepíme do 
trupu odkloněné od svislé osy o 7,5° 
a připevníme na ně desku 20 z  hliníkového 
plechu tl. 1, která slouží jednak k přesnému 
ustaveni motoru, jednak Jako chladič.

Žebra 5A a 5B nalepíme na bočnice tunelu 
S. Po ustaveni žeber sllcujeme bočnice 0 
a dno tunelu 7, přičemž dbáme na to, aby 
bylo dno řádně přilepeno ke všem žebrům.

Žebra v plovácích spojuji vždy tři podélnlky 
o průřezu 3x3 a jeden o průřezu 1 x5. Při 
jejich lepeni dbáme na dodrženi přesného 
tvaru přední volné části. Nesouměrnost plo
váků by vedla k zatáčeni modelu, které Je 
sice možné vyrovnávat kormidlem, ovšem za 
cěnu značné ztráty rychlosti.

Plováky vyplníme polystyrénem a celý trup 
potáhneme houževnatou balsou. Špičky plo
váků a trupu vybrousíme z balsy.

V prostoru trupu jsou žebra spojena čtyřmi 
podélnlky o průřezu 3x3, z nichž horní jsou 
protaženy až k zrcadlu 8. S ohledem na 
dlouhý hnací hřídel je třeba věnovat zvýše
nou pozornost zpevněni střední části trupu 
kvůli vibracím: Výztuhy o průřezu 3x3 jsou 
mezi žebry 1 a 2 (13) a 2 a 3 (14); mezi dno 
tunelu 7 a hnací hřídel vlepíme výztuhy 15 
a 18.

Prototyp měl ve špičce trupu otvor pro 
přívod chladicího vzduchu, ale v průběhu 
zkoušek jsem jej zaslepil, neboť nebyl nutný.

Při stavbě zadní části trupu dbáme na 
řádné ustaveni držáku kormidla 9 a zrcadla 8

(lepí se samozřejmě Ještě před potažením 
trupu balsou). Držák kormidla 9 můžeme 
vybrousit z hranolu nebo slepit z několika 
vrstev překližky. Zadní část trupu vyztužíme 
u dna lištami 10 o průřezu 3x3.

Tvar vlka trupu je dán žebry 0 až 4,11 a 12. 
Žebra bodově přilepíme k trupu a podélně 
spojíme špejlemi kruhového průřezu. Ne- 
máme-li dostatečně dlouhé špejle, seřízne
me šikmo jejich konce a nastavíme je. Víko 
slepíme ze zbytků balsy a obrousíme do 
požadovaného tvaru. Po řádném proschnutl 
spojů víko v dělicí rovině oddělíme ostrým 
nožem od trupu.

Trup odřízneme od podložky a oddělíme 
z žeber pomocné plošky. Trup znovu upev
níme na podložku, tentokrát dnem vzhůru, 
a dokončíme spodní plochy plováků. Potah

z balsy v zadní části přetáhneme tak, aby se 
vytvořila na spodnr ploše plováků odtrhová 
hrana.

K pohonu je použít motor Qraupner Speed 
600 (8,4 V) s dvoulistou vrtuli o průměru 
35 mm a stoupánf 47 mm.

Zdroj tvoři sedm NICd článků Sunrise 
Rapid Charge P-130 SCR (1,2 V/1200 mAh). 
Původně použitý rozjezdový rezlstor jsem 
v průběhu zkoušek odstranil.

Pro napájeni přijímače jsem nejprve použil 
samostatné baterie, umístěné v prostoru 
mezi zrcadlem a servy, ale v průběhu 
zkoušek jsem je nahradil stabilizátorem 
napětí firmy Horst (vstupní napětí 7 až 9,8 V, 
výstupní napětí 5 V). Těžiště modelu se po 
tomto zásahu posunulo kupředu a zlepšilo se 
klouzáni člunu po hladině. Stabilizátor přitom 
umožňuje jízdu s modelem až do úplného 
„vyjeti" baterii.

Posunuti těžiště se nepříznivě projevilo při 
jízdě na neklidné (zvlněné) hladině, kdy 
docházelo k odlehčovánl vrtule a tlm ke 
ztrátě rychlosti. Tento nedostatek lze odstra
nit dovážením modelu, kdy do prostoru mezi 
zrcadlo a serva umístíme zátěž 15 až 30 g.

Ing. Jaroslav Kokoška 
Hlavni materiál (rozměry v mm):
Překližka tl. 0,8 — 250 x 450; tl. 3 — 250x550 
Balsa tl. 2:100x1000 — 1 ks; 50x1000 — 4 ks 
Ušty smrkové dl. 1000: 3x3 — 5 ks; 1x5 
— 1 ks
Špejle, Kanagom, epoxid, brusný papír, 
brusný tmel, nátěrové hmoty.

Výkres modelu ve skutečné velikosti (je
den list formátu A1) obdržíte, poukážete-li 
čitelně vyplněnou poštovní poukázkou typu 
C 14 Kčs na adresu Redakce Modelář, 
Jungmannova 24,113 88 Praha 1. Do zprávy 
pro příjemce napište zřetelně název modelu 
E. T. 2. Výkres vám zašleme do 15 dnů po 
obdrženi poukázané částky.

Jednotka spolehlivosti -  Graupner
Modelářství se věnuji od sedmi let. Po s nimž jsem mimo jiné získal 20 titulů

prvních krocích s gumáky, větroni mistra republiky a ustavil 16 českoslo-
a upoutanými modely jsem začal koncem venských rekordů a s nimž také můj syn
padesátých let stavět také RC modely vybojoval několik titulů mistra republiky
letadel a počátkem šedesátých let jsem a vytvořil tři nové rekordy. Diky RC
zcela propadl lodím. Po prvních poku- soupravě Graupner, která nás nikdy
šech a zklamáních se mé výsledky nezklamala!
zlepšily a probojoval jsem se do repre- Přestože už jsou na trhu modernější 
zentačnlho družstva. zařízeni, zůstanu věrný staré šestce

V roce 1971 jsem získal proporcionální a dvanáctce Variopropu. 
šestikanálovou soupravu Graupner, a ta Jaroslav Bolek, Plzeň
je také důvodem, proč vám píši. Soupra
vu Graupner jsem totiž používal celých Rýhovaný „protiskluzový" plech v mě- 
uplynulých dvacet let bez jediné elekt- řltku 1:50 nebo 1:100 je často potřeba
rlcké závady. Pro údržbu bylo třeba jen pro modely lodi. K jeho napodobeni
čas od času očistit konektory, vyčistit potřebujeme pilník na kov (nejlépe nový)
serva (po vniknuti vody) a přlletovat a grilovacl fólii (je podobná Alobalu, ale
uvolněné vodiče. má větší tloušťku). Do svěráku vložíme

Elektronice se věnuji celý život, a tak pilník podložený plastikovou fólii a otlsk-
vlm o čem mluvím, když prohlašuji, že neme jej do ústřižku grilovacl fólie,
pokud by měla být stanovena jednotka kterou podložíme pryži (například starou
spolehlivosti, měla by se jmenovat duši). „Rýhovaný" plech pak přilepíme
Graupner. na požadované místo kyanoakrylátovým

Skláním se před spolehlivosti zařízeni, lepidlem. Z. Sekyrka
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Novinky z ÍEĚJičín
O výrobcích a obchodních záměrech Li

sovny plastických hmot v Jičíně, stejně jako 
o připravované spolupráci LPH s německým 
podnikem Berliner TT-Bahnen Zeuke, jsme 
vás informovali v MO 11/91. Jak už jste se na 
vánočním trhu asi sami přesvědčili, Jičínští 
svému slovu dostáli a v obchodech se po 
dlouhé době objevily první tuzemské želez
niční modely.

Výsledkem spolupráce s tradičním ně
meckým výrobcem jsou v LPH vyráběné 
modely otevřeného dvouosého nákladního 
vozu řady Vte a zavřeného vozu řady Z ve 
velikosti TT. Otevřený vůz je dodáván prázd
ný nebo s nákladem uhlí, štěrku, pisku či 
dřeva. „Zetka" se objevila s šedou střechou 
a skříni hnědou, bílou, modrou a zelenou, 
nebo s hnědou skříni i střechou, vše ve 
zbarveni ČSD.

V době, kdy budete čist tyto řádky, už asi

bude na trhu vůz řady Z s reklamou 
čokoládovny Orion na skříni a časem přibu
dou také dalši barevné mutace obou vozů.

Koncem prvního čtvrleti se má rovněž 
objevit první jičínská lokomotiva — T435 
ČSD. Nejprve bude vyráběna s modrou 
skřfnl a střechou nastříkanou šedou, bílou 
nebo stříbrnou barvou, dalšim krokem pak 
má být T435 s červenou skříni, šedou 
střechou a odlišným uspořádáním podvozku.

O připravovaných novinkách pracovnici 
LPH, stejně jako zástupci jiných podniků, 
nechtěj! předem příliš hovořit. Prozradili nám 
však, že na řadě je další lokomotiva ČSD, 
kterou zatím žádná firma nevyráběla, 
a zřejmě není daleko ani doba, kdy se 
dočkáme tuzemského kolejlva. O všech 
novinkách vás budeme na stránkách Mode
láře včas informovat, už teď se máte na co 
těšit.

LPH Jičín získala výhradní práva na zastu
pováni Berliner TT-Bahnen Zeuke v Česko
slovensku, a tak obchodní odděleni podniku 
dodává obchodníkům i jednotlivým modelá
řům všechny modely a doplňky uvedené 
v katalogu německého výrobce. Neomezili 
však ani vlastni produkci a pokračuji v dobré 
tradici, že trh každoročně obohatí o novou 
stavebnici železničního modelu ve velikosti 
TT. Letošní novinkou, která se bude prodávat 
po prázdninách, bude čtyřnápravový výsyp- 
ný vůz řady Sas.

Diky aktivitě pracovníků LPH sl po dlou
hých létech čekáni mohou železniční mode
láři v tuzemských obchodech vybrat ze 
skutečně pestré nabídky a provozovat na 
kolejištlch ucelené nákladní soupravy ve 
zbarveni ČSD. Také stavebnice, jež už 
někteří podnikatelé prodávají sestavené, na
barvené a s popisem, pomohou modelářům 
oživit kolejiště osobními soupravami ČSD 
a rozšiřuji škálu hotových nákladnfch vozů. 
Přitažlivá je i cena, která je u stavebnic 
bezkonkurenční a u hotových modelů z LPH 
výhodnější než u podobných dovážených 
modelů. M. Salajka

Malá železnice v pohybu
Železniční modeláři z Juniorklubu 

Hradec Králové uspořádali tradiční vý
stavu železničních modelů a kolejišť na 
přelomu listopadu a prosince. Přes 
omezený prostor, který tentokrát měli 
k dispozici, ožilo celé kulturní středisko 
ČSD modelovou železnicí.

Dominantou výstavy bylo klubové ko
lejiště ve velikosti TT, na němž byly 
v provozu nejrůznější soupravy. Za
jímavé byly také vystavené novinky fi
rem Auhagen a TT-Zeuke. Nechyběl 
ani nový tuzemský výrobce modelové 
železnice ve velikosti TT, LPH Jičfn, 
který představil výrobu nových modelů 
z forem TT-Zeuke, od surovin až po 
hotový výrobek. Tim jsou pro začátek 
lokomotiva T435.0, krytý vůz Z a uhlák 
řady Es/Vte. Trochu stranou byly tento
krát stavebnice, i když v expozici ne
chyběl nový vůz Raj/Uacs v několika 
barevných variantách.

Pro mnohé z návštěvníků byla pře
kvapením ukázka modelů od velikosti 
I až po modely ve velikosti Z. Znalci 
modelářství i obdivovatelé si přišli na 
své v expozici práci hradeckých mode
lářů. V loňském roce oslavili 10 let tr
váni klubu, a tak na výstavě předvedli, 
co za tu dobu dokázali. Jednak počtem 
vystavených modelů (205), jednak kva
litou celé výstavy.

Jak už je dnes samozřejmostí, ne
chyběly na výstavě ani reklamy sponzo
rů, bez jejichž příspěvků už se asi 
v budoucnu žádná větší výstava neo
bejde. Jedním, jenž byl přítomen všu
de, ale reklamu nikde neměl, byly ČSD. 
Přitom byl nejdůležitější, neboř bez je
ho podpory by se výstava neuskutečni
la.

Výstavu navštívilo přes 10 tisíc di
váků, nechyběli ani novináři a televizní 
štáby regionální i tehdy ještě Českoslo
venské televize.

Dobrý dojem narušovaly jen hrací au
tomaty, byř od výstavních prostorů od
dělené provizorní příčkou, kterou mu
seli modeláři na svůj náklad urychleně 
vybudovat. Patři jim za to dik, stejně 
jako za celou výstavu, jíž přispěli 
i k další exištenci železničních modelá
řů v Hradci Králové.

AHA

na odlitky 
odlitků

Již delší dobu se věnuji stavbě modelů 
vozidel v modelové velikosti TT a jejich 
odlévání, na svém kontě mám i několik 
modelů ve velikosti HO. Společně 
s Pavlem čižem zaformováváme I mode
ly jiných modelářů a jejich odlitky pak 
nabízíme ostatním modelářům. Bohužel 
jsme se setkali i s tlm, že někteří

„takémodelářl" bez našeho soul 
z našich odlitků zhotovuji další ko „.. 
pak prodávají. Je mi lito modelářů, 
často z nevědomosti od těchto podvod
níků — jiné označeni si nezaslouží 
— modely kupuji, aniž by věděli, že jsou 
to již kopie kopli, tudíž jejich kvalita je 
podstatně horši. Navfc podnikavé) za 
kopie odlitků požaduji mnohdy podstat
ně vyšší ceny.

Pokud máte zájem o původní epoxido
vé odlitky železničnfch modelů a ne
chcete naletět padělatelům, napište si 
o informace na adresy P. Molata, Na 
kopečku 1091, 747 14 Ludgeřovice, nebo 
Pavel Čfž, Na větérce 2/12, 715 00 Ostra
va 15.

Pavel Molata
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Digitální řízení 
modelové železnice
Ing. Martin Kejhar, Ing. Pavel Kalina, CSc.

Každý z nás má své sny. Snem mnoha 
železničních modelářů je systém ovládáni 
modelového kolejlště, který umožňuje:
*  Naprosto nezávislé řízeni jízdy libovolného 
(nebo alespoň dostatečně velkého) počtu 
vozidel na kolejlšti, a to bez ohledu na děleni 
kolejlště na úseky (tedy například i jízdu 
dvou lokomotiv na jedné koleji různými 
směry i rychlostmi s možnosti jejich nezávislé 
změny)
*  Ovládat další funkce vozidel (osvětleni, 
spřáhla)
*  Obsluhovat veškeré příslušenství a bez 
velkých změn v kolejlšti volit systém stavěni 
a zabezpečeni jízdních cest podle momentál
ního zájmu modeláře (od naprosto nezá
vislého ovládáni všech prvků až po model 
nejmodernějšího počítačem řízeného zabez
pečovacího zařízeni)
*  Zvolit, která vozidla bude modelář řídit 
sám a která má ovládat systém
*  Jednoduché zapojeni (nejlépe jen dva 
vodiče, nebo možná o něco málo vlče, ale 
určitě ne tlusté svazky kabelů)

Moderní elektronika nám dává možnosti 
tento sen splnit. Systémy, které splňuji 
uvedené vlastnosti, vyrábí několik výrobců 
modelové železnice. Nejznámějšf jsou sys
témy Märklin Digital, Arnold Digital, Selec- 
trix nebo Fleischmann Mehrzugssteuerung 
(FMZ). U nás však jsou málo známé a jen 
několik modelářů zná jejich princip a mož
nosti jejich využiti. Proto chceme vyplnit 
mezeru a seznámit čtenáře se základními

principy těchto systémů a zejména s jejich 
provozními možnostmi. S ohledem na možný 
rozsah článku a vzhledem k tomu, že 
konkrétní řešeni jednotlivých výrobců se od 
sebe liší (zařízeni většinou nejsou vzájemně 
kompatibilní), použijeme v dalším popisu 
jako přiklad systém slučitelný se systémem 
Märklin Digital, respektive Arnold Digital, 
které jsou totožné.

Přenos informací po kolejích
Na rozdíl od tradičního modelového kole- 

jiště slouží kolejnice digitálně řízené modelo
vé železnice nejen pro napájeni, ale I pro 
přenos řídicích informaci pro vše, co je na 
kolejnice připojeno (vozidla i příslušenství). 
Kolejnice jsou tedy stále pod napětím, a aby 
za této situace nejezdilo vše, co má kola 
a motor, musí být v každé lokomotivě 
vestavěn „strojvedoucí" (dekodér) a jízdní 
regulátor. Obdobnými dekodéry je vybaveno 
I příslušenství.

Dekodér řidl činnost podle pokynů centrál
ního řízeni. Tyto pokyny jsou dekodérům 
sdělovány přes kolejnice datovým signálem, 
modulujícím stejnosměrné napájecí napětí. 
Data jsou na kolejnice dodávána v soubo
rech impulsů. Základní informační jednotku 
(slabiku) představuji vždy dva impulsy, je
jichž možné průběhy a logický význam 
ukazuje obr. 1A.

Data jsou na kolejnice vysílána v podobě 
slov o devíti slabikách. Struktura datového 
slova určeného pro lokomotivy a pro výhyb-

Obr. 2 Blokové schéma digitálně řízeného modelového kolejiitě
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Obr. 1 Formát dat: a) možné kombinace 
impulsů v rámci slabiky, b) řfdici slovo pro 
lokomotivy, c) řidiči slovo pro přlsluienstvf

ky, respektive návěstidla, se llšl, jak ukazuji 
obr. 1B a 1C.

Adresové slabiky navrženého systému vy
užívají všech čtyř kombinaci logických úrovni 
uvedených na obr. 1A, zatímco zbývajíc! 
slabiky (řidiči) pouze první a poslední. Z obr. 
1B je patrné, že datové slovo, určené pro 
řízeni lokomotiv, se skládá ze čtyř slabik 
adresy (256 možných adres pro lokomotivy), 
pátá slabika slouží k ovládáni přídavné 
funkce, například osvětlenf nebo spřáhla, 
a čtyři zbývajíc! slabiky určuji rychlost a směr 
jízdy (je tedy možno nastavit 15 rychlostních 
stupňů).

Tvar řídicího slova pro příslušenství je 
patrný z obr. 1C. V tomto případě je adresa 
tvořena prvními pěti slabikami (1024 adres 
dekodérů příslušenství). Další tři slabiky tvoři 
vnitřní adresu, určující, které ze zařízeni 
připojených k dekodéru bude ovládáno. 
Každý dekodér má osm výstupů pro ovládáni 
například cívek výhybek nebo návěstidel. 
Poslední slabika je výkonným povelem typu 
zapnout/vypnout. Možnosti adresováni lze 
rozšířit použitím vlče přenosných rychlosti, 
třeba jedné rychlosti pro lokomotivy a Jedné 
pro příslušenství. Blokové schéma digitálně 
řízeného modelového kolejlště Je na obr. 2. 
V dalším textu se budeme věnovat jednotli
vým prvkům tohoto systému.

Dekodér pro příslušenství
Blokové schéma dekodéru je na obr. 3. 

Napětí získávané z kolejnic je dvoucestně 
usměrněno a je použito pro napájeni logiky 
dekodéru a koncového stupně. Na každém 
dekodéru je nastavena adresa. Vzhledem 
k tomu, že celkový počet dekodérů může být 
4® (1024), potřebujeme pro tento účel při 
binárním nastaveni adresy celkem 10 vstupů. 
Logika dekóduje přijatá sériová data, porov
ná přijatou adresu s adresou nastavenou, 
a pokud jsou totožné (tj. informace je určena 
tomuto dekodéru), aktivuje výstup určený 
vnitřní adresou. Existuji dvě varianty konco
vého stupně: impulsní pro ovládáni zařízeni 
s mžikovým spfnánlm (výhybky, mechanická 
návěstidla), nebo trvale spínající pro ovládáni 
žárovek apod.
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Lokomotivní dekodér
Lokomotivnl dekodér vestavéný do loko

motivy pracuje podobné. Blokové schéma 
ukazuje obr. 4. Na vstupu dekodéru je na 
rozdíl od dekodéru příslušenství navíc detek
tor, který zajišťuje správnou polaritu dat 
vstupujících do logiky (u dekodéru příslušen
ství není tento detektor nutný, neboť vstupy 
dekodéru jsou pevné připojeny ke kolejnicím 
a nemohou být přepólovány, zatímco 
u lokomotivy může dojit k přepólovánf při 
jejím nasazeni na koleje nebo průjezdu 
smyčkou). Přijatá sériová data jsou dekódo
vána a adresa je srovnána s adresou 
nastavenou (pro 256 adresovatelných loko- 
motlvných dekodérů potřebujeme při binár
ním nastaveni adresy osm vstupů). Když obé 
informace souhlasf, je následujících pét 
řídicích slabik uloženo do pamétl a je 
provedena odpovídajíc! činnost (zména 
sméru jízdy nebo rychlosti, zapnuto osvétlenl 
nebo aktivována přídavná funkce, například 
rozpojeni spřáhla). Lokomotiva dále udržuje 
nastavenou rychlost a smér jízdy až do 
okamžiku zpracováni nové informace. Spolu 
se smérem jízdy může být elektronicky 
přepínáno také přední a zadnf osvétlenl.

Lokomotivnl dekodér je doplnén nízkona
pěťovým detektorem, který zabezpečuje, že 
v připadé poklesu napájecího napétl pod 
určitou hodnotu, například když se lokomoti
va dostane na kolesový úsek bez napétl, jsou 
od výstupního stupné ihned odpojeny všech
ny signály a logika je nastavena na úsporný 
režim. V tomto stavu mohou obvody logiky 
po určitou dobu uchovávat naposledy přijatá 
data. Když Je napájeni obnoveno, lokomotiva 
Jede (nebo stoj!) s naposledy přijatými 
řídicími daty dále. To je zvlášť důležité 
u kolejlšť s tradičním blokovým řízením, kde 
vlak vjiždf na kolejové úseky bez napétl.

Vzhledem k nutnosti udrženi malých roz
měrů dekodéru je nutné pro jeho konstrukci 
použit speciálních integrovaných obvodů.

Vagónový dekodér
Do každého vozidla může být vestavén 

vagónový dekodér, který může ovládat čtyři 
nezávislé spínači funkce typu zapnu- 
to/vypnuto, například zapnout osvétlenl vo
zu, generátory kouře, vyvolat zvukové efekty 
nebo otevřít dveře. Vagónový dekodér, který 
je kombinaci lokomotivnlho dekodéru 
a koncového stupné dekodéru pro příslušen
ství, je adresován jako lokomotivnl dekodér.

Napáječ
Digitální modelová železnice se podstatně 

liší od konvenčního provozu způsobem na
pájení. Místo proměnného napájecího napétl 
je na kolejnice připojeno pravoúhlé střídavé 
napětí s konstantní amplitudou, které sloužf 
jako napájeni a zároveň nese řidiči informaci. 
Bezprostřední napájeni kolejnic zajišťuje 
napáječ (booster), který je konstruován jako 
spínaný koncový stupeň ovládaný daty 
z řidiči Jednotky.

S ohledem na zkraty způsobené například 
vykolejenlmi je absolutní nutnosti spolehlivé 
elektronické jištěni napáječe. Vedle jištěni 
proti zkratu proudovým omezením lze 
v systému zavést další ochranné opatřeni 
— zpětné hlášeni řidiči jednotce při trvalém 
zkratu. Zkrat bude řidiči jednotkou ihned 
rozpoznán a odpovědí na něj bude přerušeni 
řízeni napáječe, který pak zablokuje do
dáváni proudu.

Není účelné, aby výstupní výkon napáječe 
byl příliš vysoký, neboť při velkém výkonu by 
mohlo dojit k poškozeni některých zařízeni 
na kolejišti i při krátkodobém zkratu. Při 
vyšších výkonových požadavcích je vhodné 
rozdělit kolejiště na několik úseků a pro 
každý z nich použit samostatný napáječ. 
Použiti vlče napáječů také umožňuje jedno
duché zapojeni smyček a trianglů na kole
jišti.

Obr. 3 Blokové schéma dekodéru příslušenství (skupina výhybek, návěstidel)

Obr. 4 Blokové schéma lokomotivnlho dekodéru

Řídicí jednotka
ftldicl jednotka je srdcem celého systému. 

Její základní funkci je přijímáni příkazů 
z ovladačů lokomotiv, ovládacího pultu 
a počítače, jejich zpracováni, zakódováni 
a vysíláni do kolejiště. Tato jednotka před
stavuje mikropočítačový systém, pro který je 
vedle standardní konfigurace charakteristic
ký značný počet obvodů pro vstup a výstup. 
Jednotka je vybavena stykovými obvody pro 
ovladače lokomotiv, ovládací panel pro pří
slušenství, napáječ! stupně a pro připojeni 
externího počítače také sériovým rozhraním 
RS232.

K řidiči jednotce lze připojit několik ovla
dačů, které slouží k ovládáni trakčních 
vozidel a vagónů vybavených spínacími de
kodéry. Každý ovladač umožňuje volbu 
ovládaného vozidla nastavením jeho adresy 
(z čehož vyplývá možnost ovládat vlče loko
motiv současně jedním ovladačem), ovládáni 
různých funkci (osvětleni) a u lokomotiv 
samozřejmě též nastaveni směru a rychlosti 
jízdy.

ftldicl jednotka přijímá signály z ovladačů, 
zpracovává je podle programu uloženého 
v paměti, kóduje je a předává napáječům. 
Programy pro zpracováni signálů z ovladačů 
mohou být rozmanité. V nejjednodušším 
případě program zakóduje a vyšle signál 
přijatý z ovladače do kolejiště. Složitější 
programy pak mohou simulovat různé jízdní 
režimy. Můžeme mlt naprogramovány napří
klad rozjezdy a zastavováni lokomotiv buď 
společně pro všechna trakční vozidla, nebo 
jednotlivě pro různé typy lokomotiv a pro 
různé zátěže vlaku, který lokomotiva táhne.

Druhým prvkem, který je nutný k ovládáni 
kolejiště, je ovládací pult příslušenství. Ten je 
k řidiči jednotce připojen prostřednictvím 
programovatelného propojovacího pole, ke 
kterému jsou připojeny jednotlivé ovládací 
prvky z pultu a který přiřazuje stisknuti 
jednotlivých prvků kódy, které předává řidiči 
jednotce ke zpracováni. ftldicl jednotka 
vyhodnocuje tyto kódy na základě programu, 
který určuje způsob zpracováni Informace 
přijaté z ovládacího pultu. Může buď přímo 
ovládat prvky na kolejišti, nebo může pro
vádět kontrolu proveditelnosti daného příka
zu, případně může předávat řidiči data 
počítači k dalšímu zpracováni. Programova
telné propojovací pole umožňuje modeláři 
jednoduché připojeni různých ovládacích 
pultů k jednomu kolejišti a spolu se změnou 
programu tak poskytuje široké spektrum 
způsobů ovládáni a zabezpečeni kolejiště.

Ovládací pult může být buď v podobě řady 
tlačítek, kolejového plánu, nebo číselnice. 
V prvním případě stisknutím jednoho tlačítka 
přestavíme jednu výhybku nebo návěstidlo. 
Tlačítka lze pro přehlednost uspořádat na 
ovládacím pultu ve tvaru kolejového plánu, 
což usnadňuje obsluhu kolejiště.

Druhou možnosti je ovládací pult ve tvaru 
kolejového plánu, kde však každá výhybka 
nemá své tlačítko, ale jednotlivá tlačítka jsou 
přiřazena kolejím a volba vlakové cesty se 
provádí postupným stisknutím tlačítek „od
kud—kam". Jak takový pult uspořádat a co 
na něj patři, zjistíme nejlépe na skutečném 
reléovém zabezpečovacím zařízeni při ex
kurzi.

Třetí možnosti je číselnice, na které se voli 
číslo vlakové cesty.

Konkrétní uspořádáni ovládacího pultu 
závist na modeláři a na jeho volbě způsobu 
ovládáni a zabezpečeni kolejiště.

(Pokračováni)
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Podvozek MiKv 10/01
je určen pro RC elektry v měřítku 1:10 
pro asfaltové tratě. Vznikl v mé kon
strukční kanceláři MiKy, z níž vzešla už 
mimo jiné řada úspěšných podvozků 
RC eiekter v měřítku 1:12.

Při navrhování podvozku MiKy 10/01 
pro RC elektry v měřítku 1:12, který 
v provedení odlišujícím se od prototypu 
drobnými vylepšeními slavil úspěch na 
mistrovství ČSFR 1991 v rukách J. 
Ondruše (2. místo v amatérských pod
vozcích, 6. místo celkově).

Práci na novém podvozku jsem si 
úmyslně zkomplikoval tím, že jsem si 
rozhodl k jeho stavbě použít ze stroj
ního vybavení pouze soustruh a vrtačku 
s křížovým stolem a na dokončovací 
práce základní modelářské nástroje 
a nářadí, tedy vybavení, jež může 
použít většina automobilových mode
lářů.

Základní deska 1 je vyřezána 
z duralu tl. 2 až 2,5 mm nebo 
z laminátové desky, vyztužené podélně 
i příčně tkaninou z uhlíkových vláken.

Přední náprava 4 je z duralu tloušťky 
2,5 mm a je navržena podle systému 
Corally. Pružení ramen je zajištěno 
vinutými pružinami. Jeho kvalita je 
dána vlastnostmi pružiny umístěné pod 
ramenem a nastavením tuhosti pružení 
seřizovači maticí M3. Páky řízení 7 jsou 
výrobkem ing. J. Janovce, stejně jako 
řada dalších prvků. Přední kola ovládá 
servo opatřené servosaverem TAG.

Zadní náprava je tvořena nosnou

trubkou 21, do níž jsou vsazeny ložiska 
20 o průměru 5/11x5 a hřídel kol 25. 
Nosná trubka je uložena pomocí 
výstředných vložek 22 z alkamidu 
v duralových domcích 23. Systém ulo
žení zabezpečuje rychlou změnu světlé 
výšky podvozku.

Zadní náprava je odpružena centrál
ní vinutou pružinou, doplněnou olejo
vým tlumičem 35 a uložením v silent- 
blocích.

Motor je uložen na pravém domku; 
točivý moment je přenášen diferen
ciálem Tamiya 27 se 70 zuby modulu 
0,6 (výroba lng. Janovec).

Disky kol 11 a 30 jsou upraveny 
z disků pro elektřu v měřítku 1:12 (ing. 
Janovec). Na původní disk je nasunut 
zesilovací prstenec 29, proti posunutí 
zajištěný o-kroužkem. Na prstenec je 
nalepena obruč z mikroporézní pryže. 
Tato úprava umožňuje na zadních 
kolech velmi rychlou výměnu obručí 
různých kvalit bez použití nářadí. Na 
předních kolech je výměna obručí 
možná po otočení kol na unašeči 9.

Umístění dvou sad NiCd článků po 
stranách tlumiče zadní nápravy zvyšuje 
stabilitu podvozku. Pokud se rozhod
neme pro klasické umístění neděle
ných článků, musíme upravit držák 
tlumiče 13 tak, aby byl tlumič umístěn 
nad články.

Na držáky přišroubované na základní 
desku 1 doporučuji nasadit karosérii 
z Lexanu, kterou lze koupit například

ve Vídni za 320 až 360 šilinků.
Podvozek MiKy 10/01 odpovídá plat

ným stavebním pravidlům EFRA i RC- 
MCC ČSFR kategorie RC E 1:10 pro 
okruhové asfaltové tratě. Jeho před
nostmi jsou dobré jízdní vlastnosti, 
možnost seřízení geometrie přední ná
pravy, nastavení tuhosti pružení, malá 
hmotnost a jednoduchá technologie 
výroby z dostupného materiálu. Zane
dbatelná není ani odolnost proti poško
zení a využití dílů z podvozku MiKy 
12/04. Další informace a kompletní 
výkresovou dokumentaci můžete získat 
na mé adrese (Frenštátská 1369, 
742 58 Příbor).

Ing. Miloslav Kotraba

Opravte si: V MO 10/91 v článku RC 
elektry v měřítku 1:10 pro asfaltové 
tratě byly chybně uvedeny rozměry 
kol. Správná znění je: Rozměry disků 
kol jsou stanoveny nejmenším 
průměrem 40 mm a největším 
průměrem 51 mm . . .  Za podstatnou 
nepřesnost, způsobenou nepřesným 
počítačovým překladem původního 
anglického textu pravidel EFRA, se 
čtenářům omlouvám.

Ing. M. Kotraba
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IFM Miinchen oslavoval
Na sklonku minulého roku slavil ietecko- 

modelářský klub v Mnichové třicet pét let 
svého trváni. Sjela se spousta příbuzných 
a strýčků. Každý s sebou přivezl svoje dítko 
— RC model. Celé dva dny trvalo, než 
příbuzenstvo své ratolesti předvedlo. Bylo se 
na co dfvat.

Krátká pozvánka v mnichovském místním 
rozhlase stačila zcela naplnit parkoviště na 
našem modelářském letišti, čtyři členové 
našeho LMK měli co dělat, aby auta pěkně 
srovnali.

Vstupné požadováno nebylo, ale dobro
činnosti se meze nekladly, a tak do klubové 
pokladny přibyl slušný obnos. Vftacl dvojice 
prodávala klubové znaky a nášivky a pro 
pivaře poháry s emblémem klubu.

Na řidiči věži seděl zkušený modelář, který 
divákům komentoval děni na zemi I ve 
vzduchu. Každý účastnfk show měl startovní 
číslo, a startér v roli režiséra řadil modely 
citlivě za sebou, aby program byl pestrý.

Výjimku v letovém pořádku měl Lothar 
Messer, který s třlmetrovým Piperem létal 
nad diváky a sypal dětem pro radost bon
bóny. Ve svém modelářském životě jsem 
viděl hodně, ale Tiger Moth v měřítku 1:2 
s motorem Sachs 140 cm3, létající v neuvěři
telně malém prostoru, to je zážitek.

Pro někoho je však i měřítko 1:2 málo, 
a tak třeba rodinný klan pana Zahna 
z Obernburgu přivezl dva větroně ještě větší.

Grunau Baby o rozpětí 8,14 m byla třlčtvrti- 
nou skutečného éra, se kterým jsem v roce 
1950 na Točné letěl své první sólo. Pilot. 
Walter Zahn měl na prsou vedle vysilače 
pověšený i přijímač varia s reproduktorem, 
a slyšel tak změnu tónu, udávající stoupáni 
nebo klesáni. Vypínačem mohl přepnout na 
displej, kde odečítal výšku modelu v met
rech. V Bejbině seděla figura pilota, ovláda
ná další soupravou, která rukou kynula 
davům a pohybovala ústy, přičemž bylo 
slyšet její hlas, neboť měla v prsou zamonto
vaný magnetofon. Pilot — devítiletý kluk 
— řídil perfektně a sedal s modelem jako do 
peřin.

Rodinný klan Zahnú, to jest děda, táta 
a zmíněný devítiletý vnuk, létají aerovleky 
s Wilgou v měřítku 1:3. Děda, který pilotuje 
akrobatický LO 100 za zvuků reprodukované 
hudby, opatřil model dýmovnicemi na kon
cích křidla.

Do hudby, provázejíc! velebný let větroně, 
zařvaly motory devíti Phantomů členů mode
lářského klubu z ftezna. Phantomy, hnané 
tlačnými desítkami, se několikrát přehnaly 
nad letištěm, vystřílely rakety a pěkně jeden 
za druhým přistály na trávníku, na který 
zrovna vyjel další ze showmanů se sekačkou 
trávy. Sekačka se mu ale vysmekla, rozjela 
se sama a vznesla se do vzduchu, poháněná 
desítkou. Létala určitě lépe, než by sekala 
trávu.

Suchoj Su-26 v mě
řítku 1:3,4 autora 
článku má celobal- 
sový trup a křidlo 
polystyrénový sen
dvič. Poháněn je 
motorem 3 W o 
zdvihovém objemu 
60 cm3
Messerschmitt Me 
109 G10 o rozpětí 
3,3 m je poháněn řa
dovým dvouválcem 
Solo 110 cm* a vy
baven pneumatic
kým zatahovacfm 
podvozkem. Posta
vil jej JUrgen Sickin- 
gerz Hechingenu 
(nahoře)

Začátky modelářské éry leteckého mode
láře, konstruktéra a výrobce benzinových 
leteckých motorů Alko Aloise Kordy sahají 
do let 1934 až 1935, kdy začal létat s modely 
poháněnými gumovým svazkem ve Vršovi
cích na velké travnaté ploše pod nynějšími 
Vršovickými kasárnami.

Když na začátku války ztratil zaměstnáni 
taxikáře, pustil se z existenčních důvodů 
v malé dílně na Žižkově do výroby rybář
ských vrhaclch navijáků. Protože pouhé 
poletováni s modely A. Kordu plně neuspo
kojovalo, začal ve stejné dílně nejprve ze 
záliby, ale později také pro obživu, stavět 
benzínové letecké motory.

Během doby postupně postavil celou řadu 
leteckých motorů Alko: Alko 725 a 726 
o zdvihovém objemu 7,25 cm3 v roce 1941, 
Alko 4,5 (4,50 cm3, 1942), Alko 2,5 (2,50 cm3,
1943) , Alko 750 Speciál (7,50 cm3, 1943), 
Alko 10 (10,00 cm3, 1943), Alko 14 (14,00 cm,
1944) . Vynikaly na tehdejší dobu velmi kva
litním zpracováním a dobrou povrchovou 
úpravou. Hliník odléval do přesných ocelo
vých forem, některé motory Alko 750 Speciál 
byly na přáni zákazníků vyleštěny do vyso
kého lesku.

Kordový motory sloužily především k po
honu modelů letadel, byly však také použity 
k pohonu hydrogllzérů v pěti velikostech 
podle zdvihového objemu použitého motoru 
od 2,5 do 10 cm3.

Bezesporu nejlepšlm Kordovým motorem 
byl Alko 750 Speciál. Tímto motorem byl také 
poháněn model Biko, s nimž v létech 1941, 
1942 a 1943 vyhrál závody o Modrou stuhu, 
pořádané sportovním klubem s. k. Aero na 
modelářském letišti v Kyjích (Plán poloviční 
repliky tohoto modelu na pohon motorem 
Modela CO2 byl uveřejněn v Modeláři 6/91 a 
lze si jej objednat v redakci).

Vzduchem chlazený dvoudobý jednoválec 
Alko 750 Speciál se zapalováním jiskřivou 
svíčkou, sáním řízeným klikovým hřídelem a 
s příčným yyplachováním měl zdvihový ob
jem 7,5 cm , vrtáni 21 mm, zdvih 22 mm 
a s vrtuli 340/220 výkon 0,22 kW při otáčkách 
6500/min. Jeho hmotnost byla 270 g. (Po-

Na betonové vzletové dráze zatím od
startoval CAP 21 z Rosenheimu. Pěkně mě 
vyděsil, když půl metru nad zemí přešel do 
kopaného výkrutu! Neuvěřitelná odvaha, 
uvědomfme-li si, že kopal s věci za zhruba tři 
tisíce marek. Pilot však uměl: dělal si ve 
vzduchu přesně to, co chtěl. Přemet 
v nožovém letu předvedl lépe, než já umím 
normální. Ve stoupavém letu zůstal stát jako 
vrtulník a pak perfektně pomalu couval. Co 
nedokáže motor 3W 60 cm3!

Jiný pilot vzlétal s dvakrát zvětšeným Big 
Liftem s koncem křidla taženým po zemi. 
Nerozbil ho, také to uměl a diváky moc 
pobavil. Viděli jsme I dopravní Caravellu se 
dvěma desítkami a zatahovacfm podvozkem, 
a pak nádherné Súčko 26 s devftiválcovým 
motorem o zdvihovém objemu 96 cm . Motor 
brachu za 4200 DM. Pak s tfm létejte!

V podvečerním klidu vzlétla Etrichova 
Taube, mistrovsky zhotovená podle předlohy 
z muzea. Jediný rozdíl proti předloze byl 
dieselový motor — klenot modelářské práce, 
vodou chlazený řadový čtyřválec s funkčními 
chladiči po stranách trupu, které vypadají 
jako valcha. Taube ještě neměla křidélka, 
a tak i u modelu se nakrucovaly konce křidla. 
Model létal perfektně.

Koho už z modelů začala brnět hlava, mohl 
se občerstvit v klubové restauraci. Naše 
manželky podávaly chutné krmě, což při
neslo další peníz do naši klubové pokladny.

Viděl jsem mnoho podnětného, budícího 
inspiraci. Cestou domů jsem přemýšlel, člm 
se vybavit na přfští rok. Asi by to chtělo RC 
parašutistu, který letos skákal z Wilgy. 
Doskočil pánovi k noze a vysloužil si potlesk. 
Stejně jako celý modelářský letecký den 
k narozeninám klubu IFM MUnchen.

Alexander Mika

drobný výkres i s popisem výroby motoru lze 
zfskat u J. Kaliny.)

Po válce Alois Korda opět získal zaměst
náni jako taxikář, stal se předsedou Žižkov
ského aeroklubu a současně místopředse
dou Aeroklubu Praha. Plachtařině se také 
upsala jeho dcera, které věnoval veškerý 
svůj volný čas. Z těchto důvodů také 
s výrobou motorů Alko skončil.

Ing. A. Kostfk
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Kalendář celostátních 
modelářských soutěží 1992
(doplněk)
Mistrovství ČSFR leteckých modelářů
20. až 21. 6. F4B, Kladno
5. až 6. 9., F3A, Holič
18. až 20. 9., F1A, F1C, Plasy
záři, F3D, Liberec
3. až 4. 10., F1E, Březno

Kajendář mistrovských soutěží 
v České republice 1992
Letecké modelářství
1001 29. až 30. 8., Praha, RC V2

J. Suchomel, K rovinám 2, 158 00 Praha 5
1002 5. 9., Slaný, A1-junioři, F1A-juniořl

V. Fuxa, Smečenská 775, 274 01 Slaný
1003 2. až 4. 10., Hornf Branná, F3F

L. Koudelka, 543 41 Lánov 126
1004 12. až 13. 9., Svitavy, F2A, F2B, F2C, F2D, F4B 

J. Samek, kpt. Nálepky 3, 568 02 Svitavy
1005 8. až 9. 8, Chotěboř, F3J

M. Knobl, Severní 1142, 583 01 Chotěboř
1006 5. až 7. 6., Krnov, F3A

Ing. M. Lapíš, Rooseveltova 24, 794 01 Krnov
1007 8. až 9. 8., Uherské Hradiště, F4C 

Ing. O. Vávra, 687 07 Tupesy 383
1008 5. 9. Hranice, A1, B1

Z. Grossmann, 1. máje 1279, 753 01 Hranice
1009 1. 5., Hradec Králové, SUM

Ing. J. Ženlšek, U střelnice 1150, 500 09 Hradec Králové
1010 červen (?), Jihlava, F3E/7, F3E/10, F3E 

O. Kostka, Zižkova 87, 586 01 Jihlava
1011 15. 8., Podhořany u Ronova nad Doubravou, C02, 

COí-makety
V. Kalhous, Školní 325, 538 45 Třemošnice

Raketové modelářství — seriál mistrovství:
RA-C-04 25. 4., Hradec Králové, S3A, S4B, S6A

Ing. E. Souček, S. Allende 268, 500 06 Hradec Králové 6 
RA-C-05 23. 5., Senov, S3A, S4B, S6A

T. Indruch, Mírové náměstí 3, 703 00 Ostrava-VItkovice

RA-Č-06 11. 7., Mladá Boleslav, S3A, S4B, S6A
Ing. J. Zapletal, Husova 325, 293 01 Mladá Boleslav 

RA-č-07 12. 9., Sazená, S3A, S4B, S6A
K. Urban, Vrbenského 40, 170 00 Praha 7 

RA-č-08 3. až 4. 10., Rajhrad, S3A, S4B, S6A, S5C-čas, S7
L. Ruber, Ostrůvky 344, 664 61 Rajhrad

Lodní modelářství:
LO-č-21 23. 5., Trutnov

J. Fapšo, Daliměřice 219, 511 01 Turnov 
LO-C-22 14. až 15. 8., Vysoké Mýto

J. Lejsek, Pivoňková 946, 517 41 Kostelec nad Ohři 
LOČ-23 19. až 20. 9., Břehy u Přelouče

J. Navrátil ml., Dr. Krpaty 1389, 530 00 Pardubice 
LO-Č-24 13. až 14. 6., Kolin, F5

Ing. B. Kohlfček, Tyršova 766, 280 00 Kolín 2

Železniční modelářství:
květen, Olomouc
Ing. V. Londin, 17. listopadu 60, 772 00 Olomouc

Plastikové modelářství:
9. až 11. 10., Slaný, Ib, Ic
Ing. V. Štěpánek, Na vinici 458, 274 01 Slaný

Multiplex cup 1992
Mezinárodni soutěž pro RC svahové větroně kategorie F3F, jejímž 

pořadatelem je Libeňský modelářský klub a oficiálním sponzorem 
pražský obchodník s modelářskými potřebami Jan Pecka, se 
uskutečni ve dnech 1. až 3. května na Rané u Loun. Zájemci o účast 
mohou zaslat své přihlášky do 15. dubna na adresu: Ing. Radek 
Tangl, Vysočanská 232, 190 00 Praha 9 (tel. 02/88 98 52) nebo Jiří 
Kohout, Luhovská 1736, 182 00 Praha 9. Poznamenejme ještě jen, že 
startovně činí 300 Kčs.

Terminy jednotlivých soutěži 2. ročníku RC buggy ŮR:
26. dubna Most, 23. května Most, 6. května Kadaň, 27. června 
Praha, 27. srpna Praha, 10. řfjna Kadaň (+ celkové 
vyhodnoceno

s 0 MmHmM E
Inzerci přijímá Vydavatelství Magnet-Press, 
inzertní odděleni (inzerce Modelář), Vladi
slavova 26,113 66 Praha 1, telefon 26 15 51, 
linka 294.

PRODEJ

■ 1 Lam. trup na B-25 na rozpétl 2,20 m a trup na 
Avro Lincoln na rozpětí 2,40 m. Vyměním umělý 
horizont za výškoměr, rychloměr nebo varlo 5n. 
P. Hrabák, Živnostenská 18, 312 02 Plzeň
■ 2 Uhlíkovou tkaninu šíře 220 mm, hmotnost 
100 g/m2 (90/bm). Při objednávce nad 10 m 
obdržíte 2 m zdarma. Kevlarovqy tkaninu ělře 
980 mm, hmotnost 88 g / ir r  (220/mz), při objednáv
ce nad 10 m obdržíte 2 m zdarma. Vyřizuji objednáv
ky nad 200 Kčs. Ing. T. Mejzllk, Jurkovlčova 19, 
638 00 Brno, tel. 05/52 94 00
■ 3 Nové motory OS-Max 40 — 4takt (4100), Mokl 
60 RC (1500) aj. Seznam za známku. R. Groň, 
Jurkovlčova 1536, 733 09 Karviná 6
■ 4 Spolehlivé RC soupravy Kraft KPT-5C a Futaba 
7 MAG. Obě 40 MHz. Lam. trup Supra F)y. Věe levně 
— dohoda jistá. F. Fráňa, 373 82 Boršov n. Vit. 212
■ 5 Vysilač Modela Dlgi 27 MHz, kanál 30 (900). 
H. Janka, Březinova 5, 772 00 Olomouc
■ 6 Soupravu Modela 6 FM27 2 r. stará + 2x servo 
ST-1 + NICd zdroj pro přlj. + vyp. (2600); polomake- 
tu mot. modelu s mot. 2,5 cm3, kar., tlumič + 2x 
servo Futaba S 7 a 1x ST (1400). J. Kadlec, Lhotka 
191, 560 02 Česká Třebová
■ 7 Vysilač a přijímač Graupner Expert Modul 
System FM-6014/PCM-18, pásmo 35 MHz, kanál 77, 
se 3 moduly a systémem bezpečného návratu 
s procesorem pro 9 serv. Původní cena 900 DM, 
málo používaný, nevhodný dar se slevou (8000), 
dohoda možná. Olovo na závaží (30/kg), startér 
12/24 V (400), NICd 24 Ah (200), NICd 1,2 Ah sada 
(500). Koupím motor 0,8 a konektory Futaba. M. 
Kasal, Jugoslávská 43, 613 00 Brno, tel. 52 9188 
večer
■ 8 RC soupravu Modela 6 AM27 — vysilač + NICd 
900, přijímač + vypínač + NICd 600, nabíječ a 4 ks 
serva FP-S28 (3900). V. Kroupa, Třeboňská 221, 
378 16 Lomnice nad Lužnici
■ 9 RC soupravu Robbe Compact proporcionální 2- 
kanál s příslušenstvím bez bat. (2200), mírná sleva 
možná. St. MUller, J. Slmy 769, 551 01 Jaroměř

■ 10 Nepoužívánu RC súpravu Acorns MK227 
(2400). J. Slávlk, Skultétyho 52, 949 01 Nitra, tel. 
087/41 24 54
■ 11 Porsche 934 1:12 el. (500), Junior 2 DFS + tl. 
+ n. (300), M K 17 (100), mot. Modela C02 nový (100), 
vrtule k mot., kufr SRC — Lotus 91, TOJ 306 žl. atd. 
+ plány, souč. (600) spěchá. D. Trávniček, 
17. listopadu 51, 350 02 Cheb
■ 12 Přijímač Modela R6 AM27 -  krystaly + kabel 
přijímače s vypínačem (550), 2 serva Futaba S-22 
(po 250), létaný Trenér, křidélka, motor do boku 
(350), Cessna 177 rozestavěné (350). M. Fojclk, 
543 41 Lánov 54
■ 13 Záv. elektru 1:12 + 6 sad kol a jiné ND (1100), 
motor LeMans AP36 (1050), 2x Sunrise

NOVINKA, KTEROU POTŘEBU
JETE:

KATALOG VÝROBCŮ. 
SLUŽEB A OBCHODU  

PRO MODELÁŘE II.
Nejúplnějšl přehled adres 

a nabídek
čs. modelářských firem!

Katalog žádejte ve své modelářské 
prodejně nebo poukažte 18 Kčs na 
níže uvedenou adresu; do rubriky 

Zpráva pro příjemce na rubu poštov
ní poukázky napište Katalog II. Ob

jednaný katalog dostanete poštou do 
21 dnů.

OBCHODNÍCI, vyžádejte si naši 
nabídku plánků, základního mo
delářského materiálu a informa
ce o kontraktačních setkáních!
M-INFO, p. s. 48,170 00 

Praha 7
Tel./fax: (02) 37 59 91

Model-hobby
Rakovník
*  Plastikové stavebnice našich i zahra

ničních výrobců
*  Balsa, lišty, překližka, potahové mate

riály, laky
*  Laminátové trupy, polystyrénová křidla 

polepená dýhou
*  RC soupravy Futaba, stavebnice Robbe
*  Motory MWS, akumulátory Panasonic
*  Modelové železnice velikosti 0. HO. TT
* Katalog zasíláme obratem, objednané 

zboží zasíláme na dobírku
Model-hobby 

Radek Qebturt 
Malcova 1723 

269 01 Rakevnfk 
tel. (0313) 7121 po 19. h.

otevřeno po—pá 10—12,13.30—18.30 
*0 8-12

7,2 V/1,2 Ah (á 150), stabilizátor nap. pro přlj. (100), 
transp. bednu (140). P. Herold, Bezručova 1272, 
256 01 Benešov
■ 14 RC soupravu Modela 4 AM27 — Tx, Rx, 
vypínač, pouzdro bat., popruh (1490) — možno I s 
NICd zdroji Panasonic, serva S-17 (po 480). 
M. Stuchlík, Jeseniova 120, 130 00 Praha 3
■ 15 Prakticky nepoužitou stavebnici modelu letadla 
Akrobat s motorem MWS 6,5 GFR včetně RC 2 
karburátoru a tlumiče výfuku (2300). K. Pohnětal, 
Kodaňská 15, 101 00 Praha 10
■ 18 Nové servo ST-1 se spínači el. motoru vpřed a 
vzad do 12 A (360). Tel. 02/472 58 71
* 17 Aku NICd Varta RS114 1,24 V — 4Ah (45), 
velký monočlánek. Tel. 02/84 92 14
■ 18 Teleskopické antény Modela d. 135 nové (po 
50). M. Llchtenberg, Jihlavská 519, 140 00 Praha 4
■ 19 Nepoužitý regulátor otáček dle MO 3/88 (290). 
J. Procházka, Na Václavce 37, 150 00 Praha 5, tel. 
02/537 86 83
■ 20 Soupravu Modela RC, AM6, vys. + přijímač 
+ zdroje ,,Saff' 1800 mAh, 4,8 V (2000), 5 ks serv 
FP-S7 (kus 450), vše málo použfvané. Dále celobal-
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BønøsaEHi sa
(Pokračování ze str. 27) 
sový model akrobatický Safír rozpětí 1800 mm 
+ motor 10 cm3 61 FRC (ABC) Gold Cup (4500). 
R. Vondráček, Podolská 48/158, 147 00 Praha 4
■ 21 Slmprop PCM 20, 40 MHz. 7x revers, 3x DR, 
Dlff, 5x mixér, vys. pult, 3x přijímač, 2 sady 
kryátálov, aku, yyp. a servokáble, výhodné. 
E. Arbert, A. Trajana 4753/20, 921 01 Pleáfany
■ 22 Střlkacl pistoli z mosazi fy Plfrllrg, celá 
z mosazi, obsah 50 ml, regulovatelná tryska, aran
žérská (500), loď Renáta II před povrchovou úpravou 
(400). M. Demek, Vel. nám. 34, 767 01 Kroměříž, tel. 
k sousedům 208 00
■ 23 Soupr. Varloprop C8 40 MHz, serva 2x CL, 
2x C05, 20A spínač, zdroje, nabíječ Titan (5100), RC 
kerb. Junior 2 (90), RC nádrž 50 ml (15), chlorid 
železltý 1 kg/14 Kčs + dob. J. Chlád, Družstevní 314, 
538 43 Třemošnice
■ 24 Krystaly 27 FM 2. kan. (150), dvouplošnlk 
Wayfawer na 6,5 F (600). J. Chvallna, 463 43 Český 
Dub 25/4
■ 25 T4 AM27 (980), R4 AM27 (390), bat. 4,8 V, 
500 mAh (240), mot. MW S 3,5 GFS RC nový (680), 
MWS 6,5 GFR ABC nový (780). Ing. A. Pelikán, Míru 
545, 337 01 Rokycany
■ 28 T6 AM27 + R6 AM27 + 3x servo Futaba 
+ kabel s vypínačem + zdroje + nabíječ (2300), 
motor MWS 1,5 (100), MK-17 (70), plánky 
a časopisy Modelář, drobný mod. mát., váe levně 
— končím. L. Večeřa, Rousfnovská 22, 627 00 Brno
■ 27 Raketové motory prům. 17 mm, typ 
RM-5-1,2—5 (12), RM-10-1,2—7 (15) na dobírku 
zašlu + poštovné. J. Vymazal, K. H. Máchy 3, 792 01 
Bruntál
■ 28 T6 AM27 (800), R6 AM27 (320), R4 AM27 (280). 
St. Zapletal, Máchova 638, 768 11 Chropyně, tel. 
93 26 36
■  29 Katalog Conrad 92 (150), mot. jacht., délka 480 
(200), lod. Pilot 24 pred dokon. (150), Landrover 
Toyota 4x4 + 2-kan. RC soupr. 1:10 (2600), ložlská 
7x22x7 (8), převody 1:3,8; 1:5,3; 1:2,5; 1:2,9; 1:4,3 
(po 15), snackové převody 10:1; 2:1; 20:1 (po 15). 
J. Beke, Školská 122, 946 12 Zlatná na Ostrove
■ 30 Plány modelů různých kat., pište o katalog 92 
pošt. poukázkou „C". cena kat. 23 Kčs. J. Benc, 
Smetanovo n. 1866, 580 01 Havlíčkův Brod
a  31 Loko vagón -  bohaté doplňky, vše na HO, 
seznam zašlu. P. Jenlš, TGM 1068, 29301 Mladá 
Boleslav
B 32 Knihu Htstorlsche Schlffsmodelle — příručka 
pro lodní modeláře — Wolfram von Mondfeld a jiné 
knihy. Piany modelarskle — seznam proti známce 
(280). M. Mařlk, Choceradská 3/2949, 14100 
Praha 4
■ 33 1-kan. amat. RC soupr. vč. serva (450), RC loď 
Melodla vč. motoru a serva (150), RC model Hop 
nelátaný (250). J. Hlrman, Krásnohorské 19, 323 11 
Plzeň
a 34 RC auto 2WD 1:8 s nov. mot. 3,5 cm3, lex. 
karos. V1 (2300), RC soupravu Acorns AP-227 Mk-ll 
(3000), RC el. Lancia Beta 1:12 s mot. Mabuchl 540 
(800), nabíječ 45/50/90 mA (500), nabíječ 45/500 
mA (120), NICd 4 čl. 1.2 V/450 mA (po 50), NICd 7 ČI. 
Sunrise 1,2/500 mAh (po 50). R. Široký, M. Horá
kové 269, 500 06 Hradec Králové
■ 35 Nepoužívaný RC karburátor pro 1,5 MWS, 
původní cena 125 (90). M. Kohoutek, 582 93 Kožll 80 
a  38 Amatérská souprava 4-kanál, přijímač 3-kanál, 
4 serva, 3 servozesllovače, zdroje, nabíječ (2000).
J. Pelant, Havlíčkova 956, 293 01 Mladá Boleslav
■ 37 Časopisy Modelář, ročník 1963—1990 — levně.
K. Lexa, Podsrpenská 98, 386 01 Strakonice

^ o r i t o r a s

Vyrábíte modely, stavebnice, mode
lářské potřeby a příslušenství? 

Domníváte se, že Vaše zboží obstoil 
na zahraničních trzích? 

Potřebujete zajistit dovoz zahra
ničního zboží nebo strojního zaříze

ni?

Jestliže ano, obraťte se na násl 
Naše firma Vám zajisti v ie  potřebné 

v oblasti dovozu a vývozu.

Coridoras 
Export—import 

Tylovo náméstf 4 
120 00 Praha 2 

tel./fax: (02)203 99 78

X lM IÍIM

Predajne:
•  Kapitulská 27,
Banská Bystrica 

tel./fax: (088) 246 70 
•  Nám.SNP 

Banská Bystrica 
tel./fax: (088) 244 05 
•  Radlinského ul. 23 

Dolný Kubín

Ponuka na april: RC súpravy Graup- 
ner; stavebnice Kyosho; balza; lišty; 
stavebnice Matchbox, Italeri; farby 
Humbrol, Model Master

Velkoobchod 
Zásilková služba 

Výroba, poradenství
Autorizovaný prodejce LPH Ji

čín VÁM NABlZf

Hotové m odely - z dovozu 
i dom ácí produkce 

Stavebnice, dop lňky m odelové 
železnice, m odelářské vrtačky 

Conrad a další zboží. 
Seriózní ceny, seznam na po

žádání zašleme!

500 02 Hradec Králové, Rosen- 
bergových 1034 
ie l/fa x . 01 00 50

Obvodní atanloe mladých technlkfl, Bartákova 1290, 
140 OP M m 4-flx -ΛΛ. M Λ Λpui emam uwzu ΜΜηοπ ιποορη w  απ·βπ % %
1002 a 20.4.1002 od 0-12 hod.

Nikoliv kity a příslušenství.

Najdete n4a aai 100 m od aervteu Flat, zastávka 
autobuau c. 193 Krčský hřbitov H t»  5 minut chúza 
ze stan ic  matra Pankrác.
Vstupné S Kčs. «01 IS  Kčs. m lá d  do 18 M zdsrm a. 
R szsrvsc* stolů: p. álm áCk, M . «9224 28, vsčsr 
28390 94

■ 38 4x servo Futaba S-28, přijímač Robbe AM 27, 
NICd nabíječ -  rychto, sada x-tal AM27, podvozky 
elektry odpružená, 4 ks karosérie, 10x sada pneu, 
pastorky atd. 1 x  motor 540 + 4x 380, z toho 3 nové, 
3x motor Kyosho Le Mana 480, z toho 1 nový, 20 x 
NICd články 1,2V/1200mAh nepoužité — komplet 
(6500). M. Boukal, Zahradní 495, 262 72 Březnlce
■ 39 Odb. leteckou a raket, literaturu — českou 
I zahraniční. Vše jako nové. Seznam všem záiemcům

Erotl známce zašlu. Jen pro náročné. R. Mohyla, 
vermova 663, 783 91 Unlčov 
■ 40 Nabízím velký výběr epoxidových odlitků žel. 

vozidel HO, TT. Seznam zašlu. P. Molata, Na 
Kopečku 1091, 747 14 Ludgeřovlce 
■ 41 Z 90 % hotový obři model Autoplane (MO 1 /88) 
+ 2 ks Raduga 10 cm3 nové, upravené + 2 ks servo 
na plyn * pneu podvozek · vše na dokončeni. Celé 
(2200). Ing. P. Klusáček, Na spravedlnosti 3225, 
580 01 Havlíčkův Brod, tel. 0451/326, 6—14 h 
■ 42 Levně modely Novo: Avenger, Hellcat, Blen
heim, SB2 atp. (35, 15, 30, 35) — možná výměna za 
zahr. liter. — téma 1939—45 na moři, případně 
koupím — též model Richelieu. P. Šeda, Radová 
281, 687 08 Buchlovice
■ 43 Celkově sestavenou železnici TT osvětlenou 
s veškerým vybavením a ovládáním — rozměry jsou 
1,5 m a 1 m. Je k tomu 44 vagónů a 10 mašinek. 
Některé vagóny jsou osvětlená a 5 mašinek taky svitl 
— cena dohodou. J. Raóák, Mírové nám. 1, 38411 
Netollce
■ 44 Serva FPS-28, F3A + HP + RC, vrtule TF — vše 
nové. A. Pavlík, 751 05 Kokory 283 
■ 45 RC soupravu T6 AM27, 2x R6 AM27 + 3 páry 
krystalů, 6 ks serv S-7 a S-12 (4500), motor MWS

6,5 GRRT ABC nový (800), vše perfektní stav. Ing. J. 
Valo, Nedvěda 1, 772 00 Olomouc 
■ 48 Model bit. lodi Bismarck měř. 1:200 — detailně

gropracovaný — cena dle dohody. J. Smola, 
vermova 168, 562 03 Hylváty 
■ 47 RC 4 až 5-kan. soupravu Graupner JR SSM 40 

rozšířenou o jedno servo + 3 serva + nabljeó (4700). 
P. Mazura, Čermákova 4810, 430 03 Chomutov 
■ 48 Súpravu Varloprop C4-R SSM 40 MHz (2600) 
— ašte v záruka. M. Blgoš, Daxnerova F2, 050 01 
Revúca
■ 49 Nové motory MWS 3,5 GFS ABC + chl. hlava 
+ tah. karb. + vzduch, filtr (1200), motor Raduga 
10 cm3 RC (700), př. Acoms 227 — Tx, Rx (550) 
— vše nové. I. Bureš. ČSA 2310, 530 02 Pardubice 
■ 50 Nevyužité věci pro RC automodely — velmi 
levně. M. Klimeš, 261 05 Příbram 8-108 
■ 51 RC buggy 1:8 4WD kvalitní s mot. a náhr. díly 
(6000) + další mot. a jiné dle dohody. J. Kolman, 
Sarajevská 15, 120 00 Praha 2 
■ 52 Models T4 AM27 + R6 AM27 + 4x servo 
Graupner C-507 + bat. box v celku (3500), 2x servo 
S-15 (300). T. Kozáček, Hornická 971, 592 31 Nové 
Město na Moravě

CEIÖ
spol. s r. o. 

Veleslavlnská 26/4 
162 00 Praha 6 

tel. 316 62 21

ČETO nabízí kvalitu a okamžité k dodání 
přímým a dobírkovým prodejem:

s dani bez daně
Přijímače: R4 AM27 bez 525,-480,— 

krystalů 
R6 AM27 bez 
krystalů 
R4 AM35 bez 
krystalů 
R6 AM35 bez 
krystalů 
R4 FM35 bez 
krystalů 
R6 FM35 bez 
krystalů

Přijímače AM-FM MHz lze použít k soupra
vám Acoms a Futaba 

(vyjma PCM)
Vysílače: T4AM27 1310,— 1180,—

T6 AM27 
T4 AM35 
16 AM35 
T4 FM35 
T6 FM35

575,-540,-

595,-540,-

665,-600,-

685,-625,-

760,-685,-

1415,- 1275,— 
1790,- 1620,— 
1890,- 1710,- 
1895,- 1710,— 
1975,— 1800,-

Sada 4 AM35 3690,- 3330,-
Sada 6 AM35 3980 -  3590,-

3735,- 3370,- 
4080,- 3680,—

Sada 4 FM35 
Sada 6 FM35 

Sada 4 obsahuje: T4 vysilač 1 x, R4 přijímač 
1x, kabal, pouzdro, sada krystalů, servo 
Japan 2x
Sada 8 obsahuje: T6 vysilač 1 x, R6 přijímač 
1x, kabel, pouzdro, sada krystalů, servo 
Japan 3x
Zástrčka serva 
Kabel přijímače 
Pouzdro baterie 
Sada krystalů AM27 
Sada krystalů AM35 
Sada krystalů FM35 
od 1. 1.92
Serva Multiplex MS- 
s konektory Modela

13,— 12,—
80,- 75,—
70,- 60,—
130,— 117,—
150,— 135,—
150,- 135,—

11
485,—

Dále přelaďujeme RC soupravy AM27 MHz 
na AM-FM35 MHz. Cena včetně opravy, 

nového dilu, 1 sady krystalů je cca 
750-850 Kčs

Od 1. dubna do konce června (start do 
nové sezóny) sleva na sady a doplňky 5 %, 

na vše ostatní 10% z uvedených cen

N0VáČ6k 130 00 Praha 3, Krásova 34 
Prodejní doba 9-12, 13-18 h

Mábtdkx na duben: NIC« akumulákxy rycMonsbás- 
d  800 mAh 9β Kč·; koíejívo a vagóny TT; RC 
soupravy Futaba Robbo; motory, karburátory, tlu- 
mióe M W 8  a Micro; R C  buggy

Zasíláme táž na dobírku, voikoodbératoiúm do
dáváme za obchodní ceny. O aktuální nabídce se 
Informujte na tel. (02) 627 87 80.
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Lisovna plastických hm ot 
Koněvova 304 

506 11 Jičín 
Telefon (0433) 212 45 

Fax (0433) 236 45

Výhradní zástupce firmy Berliner TT-Bahnen 
Zeuke GmbH pro ČSFR

nabízí

jednotlivcům i obchodníkům za výhodné ceny 
v modelové velikosti TT (1:120)

* veškerý sortiment železničníph modelů 
a příslušenství dosud dovážených ze SRN

a z vlastní výroby
* stavebnice železničních vagónů ve velikosti TT

* modely vagónů a lokomotiv T435 v různých
mutacích

Vybrané zboží můžete získat
* u výrobce za hotové, na fakturu i na dobírku 

* ve vybraných modelářských prodejnách

Informace získáte v obchodním oddělení LPH 
Jičín.Tel, (0433) 212 45, fax (0433) 236 45

POSPA MODEL 
P. O. Box 4« 

120 00 Prah« 2

Nabídka jednotlivcům i obchodníkům

Kromě stálého sortimentu jsme pro vás vybrali na veletrhu v Norimberku:

MARVI: buggy Junior 4WD od 189 Kčs; plast, modely lodí; modely zbraní 
1:1 i s imitací střelby; RC modely i se soupravou

COX: špičkové maloobjemové motory a náhradní díly; 2 a 3-listé vrtule; 
plastikové U-modely letadel a volné modely vrtulníků; RC modely 
letadel a automobilů

FRIWO: sortiment NiCd aku od 43 Kčs

GREVEN: sortiment kyanoakrylátových lepidel; 5-minutových epoxidů; ae- 
rosil (bílé saze) apod.

ROSSI: svíčky od 68 Kčs; sortiment motorů

Dále nabízíme kata
logy '92, za výhodné 
ceny také katalogy '91 
(např. Kyosho za 
45 Kčs)

Již dnes si můžete 
ob jedna t náš katalog 
IV Jaro— léto (15 Kčs), 
který vyjde v březnu 
1992

RC SERVIS
Z. Hnízdil, Veleslavínská 26, 
162 00 Praha 6, tel. 36 03 03.

Opravy a přelaďování RC 
souprav

včetné zahraničních.
Též opravy dálkové řízených 

hraček.

a  53 Nový nejetý podv. E12 + nová kar. Porsche 917 
LeMans (850), lož. pr. 5/16 (20), dural, plech 800 
X 200 X 1,5 (25). J. Šprta, U vodojemu 1283, 897 01 
Kyjov
B 54 Nová tlmlče podTa MO S. 5/89 upravené na 
buggy, lož., refaze, aut. sú£. L. škorlk, Zarec 3/16, 
022 01 Čadca
B 55 4k. soupravu Acorns FM 40 MHz, 2 páry 
X — 50, 52 k. +5 serv — 3 nepoužitá (4800), Rx 
2kan. Acoms + 2 páry X — 9, 14 k. nepoužité (850), 
mot. Raduga 10 RC — nepoužitý (800), MWS 1,5 
(120), anténa 135 cm (60), Rx FM27.12 — Multiplex 
(300), regul. napétf 220 V (400). B. Průžefc, 250 82 
Tuklaty 130
a 58 Spolehlivou komplet 5kanál. soupravu Expert
— USA AM 27,095 MHz (1800), nepoužité přijímače 
Modela 4 AM27 (500), Acoms ARC 227 (350), serva 
4 ks Acoms S-5, 1 ks Robbe RS-10 (po 350), pér 
krystalů Acoms 14. kanál (150), motor Enya 09-III 
(300), RC model pro motor 6,5 (550), starší přijímač 
Rowan SRN 4kanál. (300). J. Kučera, Bořivojova 2, 
772 00 Olomouc
a 57 Z důvodů specializace prodám naše I clzf knihy 
a modelářské časopisy o lodích a letadlech, výkresy, 
plastikové stavebnice, motory a další zajímavé věci 
a materiály. Seznam za známku. M. Kratochvil, 
Sázavská 582, 582 91 Svétlá nad Sázavou 
B 58 NabIJač 50/120 (120), serva S-100 s ložíš. 3x 
(470) nový M-550 (250). I. Korytár, VÚ 1540, 026 01 
O. kubln
a 59 FutPba 5kan. 35 MHz, ρΠ). Acoms 4k. 35 MHz, 
buggy + BMW elektry, tov. tel. hry, MWS 2,5 GR, 
HB 20, výbrus 2,5 + hlava bat., serva, prop. reg., MF 
7x7, ΙΟ SN74LS164N, větroň s 08 Stryž + 2 serva
— přlp. přlj., QB 15, cvič. akr. na 6,5, motory CO2, el. 
naviják. J. Zeman, 28911 Pečky 343. tel. 
032/49 45 29
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•  Nej úspěšnější firmou v prestižních soutěžích časopisů Model Fan 
a Kit na norimberském veletrhu byla firma Reveli.
•  Také z katalogu firmy Monogram jsme pro vás vybrali to nejlepší.
•  Stavebnice létající makety stíhacího letounu Messerschmitt BF 
109E v měřítku 1:15 čs. firmy Flying Styro Kit prošla úspěšně prvními 
testy v Evropě i USA. Dodáváme ji samostatně i 8 motorem Modela 
CO2
•  Sběratele upoutala na veletrhu v Norimberku pestrá nabídka firmy 
SQlido. Milovníky veteránů potěší nabídka automobilů „L’age’d'or" či 
vozů z šedesátých let „Sixties". Automobily ze současnosti nabízíme 
v sérii „To day" a vojenskou techniku ve dvou kolekcích „Les milital- 
res". Pozoruhodná je série vrtulníků „Héllcoptéres"
•  Lego si můžete poprvé vybrat z celosvětového katalogu, ve kterém 
je pamatováno i na děvčata. V sérii Legotechnic najdete nové zajíma
vé stavebnice
•  Modely Matchbox jsou odborníky hodnoceny jako ideální výrobek 
na rozhraní techniky a umění. Z populární kolekce nákladních auto
mobilů „Convoy" a „Team Convoy" nabízíme typy: Kenworth Rocket 
Transporter, Scania Petrol Tanker, Mack Aircraft Transporter, Ken- 
worth Tipper, Fire Engine Mack Container Truck. V měřítku 1:43 jsme 
pro vás zajistili tyto atraktivní modely ze série „Action Emergency": US 
Police Car, Matra Rancho, Range Rover (Police), Fire Engine, BMW 
7 (Police), Helicopter Transporter, Power Launch Transporter. Pro 
náročné sběratele jsme dovezli moděly ze sérií „Models of Yeste
ryear" a Dinky Collection".

Novinky, které zaujaly odborníky i veřejnost, vám budeme dodávat 
postupná tak, jak se budou objevovat v nabídce výrobců

Veikoodběr pro státní Zásilková služba pro
a soukromý sektor jednotlivce a kluby
MPK Mattanelli HORYP
Karlštejnská 162 Fantova 1757
252 25 Ořech 155 00 Praha 5
fax/tel. (02) 52 85 93

HONDA RC 30

Délka 410 mm, M 1 : 5
RC závodní motocykl s vynikajícími jízdními vlast
nostmi s elektropohonem.

Zásilkový prodej pro jednotlivce i velkoodběratele zajišťuje 
obchodní zástupce pro ČSFR URBANIEC

Brožíkova 10/1105
735 06 Karviná-Nové Město
tel. 069 93 /  459 003

Záruční i pozáruční servis zajištěn.

gøcoacjøiaii
(Pokračováni ze str. 29)

KOUPĚ

■ 60 Rčznu literaturu o stavbě a lletanf s RC 
vrtuTnlkml a leh plány. F. Paplk, Střed 470, 023 54 
Turzovka, tel. 0824/201 kl. 313, od 8—14 hod.
■ 61 Motor o obsahu 10 cm3 typu OS Max 60 FSR, 
Mokl 10, Raduga 10 a jiné. VI. Chládek, 561 14 
České Llbchavy 20
■ 62 Kvalitní RC podvozek 4WD 1:8 s mot. 3,5 cm3 I 
bez, Lexan. karos. V2 Sport s kabinkou 1:8. R. 
Široký, M. Horákové 269, 500 00 Hradec Králové
■ 63 Plán lodě — stlhač ponorek Daphne. J. Elgr, 
Těšínská 17, 301 20 Plzeň
■ 64 Miniaturní motorek na CO2 menši než 0,1 cm3, 
např. Brown Junior, Gašparln atd. J. Šotek, 735 71 
Détmarovlce
■ 66 Kvalitní RC vrtulník na motor 10 cm3 s 
kolektivním řízením. Nabídněte. Mohu platit v DM. J. 
Hrubý, PS 349, 358 01 Kraslice
■ 66 Transformátor F21 a posunovaclu lokomotivu 
rady BN 150 (veřkost N) alebo T 211.0. D. Hanzel, 
Srnlanská 9, 915 01 Nové Mésto η. V., tel. 4765
■ 67 Tlumič na MW S 3,5 GFS, jakoukoli balsu 
a model Asterlx — jen dobrý stav. M. Ryž, Křižíkova 
17, 746 01 Obava

Λ  JAN PECKA — PRODEJ 
t y y t  MODELÁŘSKÝCH p o tReb

Nabídka na duben: RC soupravy a serva 
Multiplex; spouštěče, vrtule a příslušenství 
firmy Kavan; balsová prkénka a smrkové 
lišty, nože s odlamovaclm! čepelemi, plasti
kové modely Matchbox a Reveli.
Ul. Karolíny Světlé 3, 110 00 Praha 1 
tel. (02) 26 83 74
Po—Pá 9.00—18.00 So 9.00—13.00

HVP Modell
Arbesovo náměstí 9 

150 00 Praha 5 
tel. (02) 537 6711

•  Kvalitní broušená balsa
Firma HVP Modell vám nabízí balsu 
v tloušťkách od 0,8 do 25 mm, v šířkách 
80 až 100 mm a délkách 1100 až 
1400 mm. Na přáni dodáváme balsové 
lišty, hranoly i prkénka nestandardních 
rozměrů

•  Stavebnice balsových kluzáků 
házecf kluzák Cloud (rozpětí 280 mm) 
polomaketa akrobatického kluzáku Pila- 
tus (rozpětí 444 mm)
házedlo typu kachna Duck (rozpětí 
505 mm)

•  Konstrukční celodřevěný kluzák 
Simple (rozpět! 525 mm)

Velkoodběratelům
dodáváme v krátkých dodacích Ihůtách za 
výhodné ceny. Nabídkový list zasíláme 
obratem.

Zásilkový prodej
Individuálním zájemcům vyřídíme objed
návky již od 250 Kčs, ceník vám zašleme na 
vyžádáni.

Osobní odběr
Pro velkoodběratele I Individuální zájemce 
je možný na naši adrese po předchozí 
telefonické nebo písemné domluvě.

Pavel Bosák 
modeling products

výrobky pro letecké, lodní a vrtulníko
vé modeláře najdete v novém 

katalogu 1992.
Cena 45 Kčs + poštovné 

Zahradní 731/111, 339 01 KLATOVY

Mimořádná nabídka balsy
Odprodáme libovolné množství ba(sy v 

specifické hmotnosti 250—300g/dm3 za 
velmi výhodné ceny. Dodáváme v hranolech 
26 Kčs za dm3, na přáni zpracujeme na 
prkénka I lišty. Objednávky a Informace na 
tel. č. (02)537 67 11.

■ 66 Anténu Acorns AP-227 MK III a regulátor ot. do 
lod. modelu místo serva. K. Frčml, 783 83 Troubelice 
301
■ 68 Zachovalou RC soupravu Acorns AP-227 MK III 
komplet. R. Jelínek, Kosmonautů 13. 772 00 Olo
mouc
■ 70 Vyslelač + přijímač T4 AM27. Navrhnlte cenu, 
odpovlem každému. M. Švec, Nábrežná 97, 940 01 
Nové Zámky
■ 71 Kompletní stavební dokumentaci RC vrtulníku 
Helix, I kvalitní fotokopie. V. Ručka, Gončarova 1, 
704 00 Ostrava 3, tel. 069/37 16 18
■ 72 AM vyslelač najmenej 4 funkcie, aj amatérsky 
27 MHz. P. Poliak, ŠLN 22, 977.01 Březno
■ 73 El. motor Mabuchi 380.1. Čapkovlč, Cukrovar- 
ská 147/7, 92601 Serecř
■ 74 Skelet nebo záv. motorový člun na NiCd 
baterie. K. Štěpánek, Opuková 172,163 00 Řepy. tel. 
02/301 34 84
■ 75 Klikovou skříň, kliku, zadní víko na mot. Evra 
190 nebo vyběhaný motor anebo zadám výbrus
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BRNO -  intershop BOBY 
Dominikánské nám. 2, pasáž Jalta 
Po-Pá: 8.30-18.30, So: 9.00-12.00 
Tel.: (05) 22 155

Ze širokého sortimentu modelářských po· 
třeb vyjímáme:
HITEC:

ROBBE:
WEBRA:

Novinka na našem trhu! RC soupravy, 
serva, přijímače, příslušenství. Vynikající 
kvalita a cena, dodávky přímo od výrob
ce. Vyžádejte si katalog a ceník!
Celý sortiment výrobků
Přijímače MICRO (16 g); ukazatel napětí 
LED

KAVAN:

JAMARA:

MODELBAU
LINDINGER:
Zásilkový
prodej:

Superlehká kota, elektrostartér, špičkové 
příslušenství k RC modelům 
Vteřinová a pětiminutová epoxidová lepi
dla v balení 100, 200 a 300 g. RC buggy
Serva již od 399 Kčs, serva MICRO jen 
900 Kčs, epoxidy pro laminování

Ing. J. Rumreich 
664 31 Lelekovice 416 

Fax: 05/22 156

SVOR
modeláfské potřeby 
Paleckého 10,41002 

Lovosice 
tel. č. 0419/2174

Novinka:
Albert — školní RC model 
motorového letadla pro 
úplné začátečníky, na mo
tor 1,5—2,0 cm3, cena 

395 Kčs

Dále nabizime stavebni
ce:

Leon — školní model vě- 
troné, cena 315 Kčs 

Alien — školní model na 
1.5—2,0 cm3 s lam. tru

pem, cena 460 Kčs 
Banji — rekreační akro
bat model na 2.0 cm3 s 
lam. trupem, cena 

650 Kčs
Danny — školní a re
kreační model na 3,5—5,0 

cm3, cena 795 Kčs

Stavebnice zasíláme na 
dobirfcu, pro velkood- 

bératele sleva

+ karburátor W. V. Richter, Dvořákova 667/23, 
360 17 Karlovy Vary
■ 76 Plán na RC maketu F4U Corsair na 10 cm3 a 
podklady. P. Skoupý, Lelekovice 198, 664 31 česká
■ 77 Rx ARA 540 FM 51. k. J. Pavlík, 742 31 Starý 
Jičín 108
■ 78 RC V2 v dobrom stave — ponúknlte. P. Mikula, 
Alexyho 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
■ 79 I nefungujúce časovače Graupner, KSB. V. 
Zválený, 913 21 Trenč. Turná 386
■ 80 Převodová kola Futaba S-22, motor Enya 19. J. 
Mašin, Vondroušova 1159, 163 00 Praha 6
■ 81 časopisy Modelář č. 12/62, roč. 63 celý, č. 2. 5, 
11/64, č. 12/65, č. 5, 9, 10/66, č. 1. 2, 4, 5, 6, 7/67. 
Odměním zapůjčení jednotlivých nesvázaných čísel. 
J. Kladiva, Terronská 51, 160 00 Praha 6, tel. 
02/327 96 29, fax 02/72 94 24
■ 82 Sběratel motorů ze SRN hledá staré dieselové, 
benzínové nebo žhavicí motory, výměna za modelář
ské artikly jakéhokoliv druhu je možná a vítána. N. 
Koch, Weissenfelser Strasse 5, D 4070 Halleis, BRD
■ 83 Staré dieselové nebo benzínové motory 
německé výroby z r. 1939—70, výměna za modelář
ské potřeby možná. D. König, Korner, Hellweg 53, 
4600 Dortmund 1, BRD. tel. 0049/231 514 216

VÝMĚNA

■ 84 Vyměním modely Novo, Novoexport, Alfa, Alfa 
2 za modely jenom KP, Směr. J. Obuhov, D. 
Kovalchuk 18 — 132, Novosibirsk, 630 001 Rossia
■ 85 Sadu golf. holí 10 ks, vozík, míčky, přísi. za 
motory 3,5; 6,5; 10; mot. modely; startbox, přlj. 
Varioprop, 3 ks dvojkostka, balsu, překl. 1, 2, 3, 5. K. 
Čapík, Konečná 899/13, 360 19 Karlovy Vary

Dobré zboží potřebuje také dobré obchodníky.
Prodej jen přes obchodníky.

Obchodníci obratle se přímo na KYOSHO DEUTSCHLAND
nebo na kontaktní adresu Josef JANOVEC, Šumavská 462,344 01 DOMAŽLICE, tel. 0189/2689

N E W S
+++ První m istrovství Č SFR  +++

+++ 1. Martin Kořínek, Kolín KYO SHO  LAZER +++

+++ 2. Rom an Kořínek, Kolín KYO SHO  SPORTS LAZER +++ 

+++ 3. Josef Janovec, Dom ažlice, KYO SHO  LAZER +++

KYOSHO DEUTSCHLAND
D · 2358 Kaltenkirchen, Nikolaus-Otto Str. 04, tel. 0049 4191 88826

Katalog 
obdržíte 
na výše 
uvedené 
adrese

N E W S  N E W S

LAZER ZX SPORT 4 WD, Bestell-Nr. 3148
LAZER ZX-R ekonomická varianta

SUPER LAZER (ZX-R) 4 WD, Bestell-Nr. 3147
Sériový model připravený na mistrovství 
světa 1991
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Nové modely od nové firmy

Airfix, Heller, Humbrol, Aca
demy, Esci, Italeri, Dragon 

Fujlmi, Matchbox

Určitě sl vyberete z pestré nabídky devíti předních 
kltafských firem, kterou v přímých dodávkách zajistili na 
letošním norimberském veletrhu experti naši nové firmy.

*  Alrflx — Výčet novinek v oblíbeném měřítku 1:72 
zahrnuje MIG-29, F-14A Tomcat, Tornado GR. 1 čl 
Mirage 2000
a Heller — se systematicky věnuje letadlům Armée de 
l'alr. Letos nabízí v měřítku 1:48 letadla Mirage 2000, 
Etendard IV M, Super Etendard a Rafale A
*  Humbrol — Další odstíny osvědčených a oblíbených 
barev, dokonalé štětce, lepidla a tmely
*  Academy — Mezi šesti novinkami v měřítku 1:48 
nechybí ani MIG-29 v Jednomístné I dvoumístné verzi. 
Letošním překvapením Je v měřítku 1:72 Boeing B-50 
D Superfortress, který stoji opravdu za to
*  Esc: — získal v Norimberku zlatou medaili v soutěži 
časopisu Klt za model Fokker F-27 Friendship v měřítku 
1:72
*  Italeri — Kvalitu tohoto výrobce dokládají tři „zlaté" 
tituly Model roku za nákladní automobil MAN F90 (1:24), 
vrtulník PAH-2 Tiger (1:72) a ruský tank T-80 (1:35)
*  Dragon — V testech renomovaného časopisu Modell 
Fan byl raketový komplex SS-1C Scud B na tahači 
MAZ-543 v měřítku 1:35 hodnocen Jako výborný
*  Fujlmi — série velmi kvalitních kltů Ju 87 Stuka B až G
*  Matchbox — Obnovená premiéra dlouho nevy
ráběných klasiků z II světové války Arado Ar 234 Blitz 
s pumou V-1 a Dornler Do 17Z, oba v měřítku 1:72

Novinky budeme na náš trh dodávat postupně tak, jak 
se budou objevovat v nabídce výrobců.

Velkoodběr pro státní 
a soukromý sektor 
LAMA 90 
Karlštejnská 162 
252 25 Ořech 
fax/tel. (02) 528 593

Zásilková služba pro 
jednotlivce a kluby 
HORYP 
Fantova 1757 
155 00 Praha 5

r

AXATOUR 
OSTRAVA
KOTS

h o ín A, U  to, co maAie, w u k te  n f n í  u nás

Stačí navštívit nově otevřený velkoobchodní 
sklad a vzorkovnu naší firmy. Ve spolupráci 
s MPK MATTANELU nabízíme všem modelářům, 
soukromým i státntn organizacím za výhodných 
podmínek výrobky modelářských firem ITALERI, 
FUJIMI, MONOGRAM,ACADEMY MINICRAFT, 
MATCHBOXJNabízfrne rovněž široký sortiment 
hraček.

m im e  nás, napiíje, zAieutowne m
TAXATOUR - MODEL HOBBY KITS - OSTRAVA 
Černá louka, 70100 Ostrava 1 
n  069/2318 24

IM ú á U y  Lm  ίϋ  y s j  y y P I
(Pokračování ze str. 31)

R0ZNÉ

■ 88 Zhotovím lukoprenovú alebo sadrovú formu 
(prlp. odlíatok z epoxidu) na akýkorvek model, platí 
stále. P. Kožlk, Budatlnska 35, 851 01 Bratislava

PILOT SHOPPING 
6s. armády 9

787 01 Šumperk, tel. 0849/4193

zahajuje již nyní prodej modelář-^ 
ských potřeb pro všechny leteckomo-* 
delářské kategorie i RC. Prodej mo
torů MVVS všech typů, motory CO2, 
drobný modelářský materiál, balsa, 
nosníky, nažehlovací fólie, potahový 
papír, stavebnice letadel různých fi
rem. RC soupravy, serva, celé kom
plety i jednotlivosti. Stavební mode
lářské plány.
Individuální požadavky zajišťujeme 
objednávkově.

Koupím letecké přístroje, pře
pínače, části i součásti letadel, 
radiosoučásti, vrtule, kužely, ple
chy atd. Rovněž koupím letec
kou výstroj (kukly, boty, bundy, 
padáky, kysl. masky atd.). Tech
nickou dokumentaci, knihy 
a náhradní díly. POUZE LUFT
WAFFE DO ROKU 1950! Cenu 
respektuji, výše nerozhoduje. 
Jiří Silhánek, Za mlýnem 25, 
147 00 Praha 4, tel. 76 57 57 
P o -p á  8 -1 7  hod

Výzkumný a zkušební letecký ústav
Beranových 130
199 0$ Praha 9-Letftany

hledá dodavatele materiálu 
T Bu 7 (jednosměrná buková překližka 

v letecké kvalitě)
12 až 20 m3 ročně za smluvní cenu 

Bližší informace: Ing. Lubomír Benda 
telefon 684 75 80, linka 502 
fax (42) (2) 88 51 76

Plánky modelář č. 128 na soutéžní 
kluzák Z 75 kategorie A1 a č. 131 
cvičný RC model na motor 1,5 cm® Ka- 
JaKo obdržíte, poukážete-li čitelně 
vyplněnou poštovní poukázkou typu 
C po 8 Kčs na adresu Redakce Mode
lář, Jungmannova 24, 113 66 Praha 1. 
Do zprávy pro příjemce napište zřetel
ně název modelu „Z-75“ nebo „KaJa- 
Ko“. Výkres vám zašleme do 15 dnů po 
obdržení poukázané částky.

HACKER
V naší nové prodejně nabízíme:

*  stavebnice RC modelů letadel,
lodí, buggy

*  RC modely vrtulníků HIROBO
a náhradní díly

*  špičkové RC soupravy Hitec
*  serva Hitec mini až Jumbo
*  nabíječe a regulátory Hitec
*  stříkací pistole Aero-pro
*  vteřinová lepidla, 5 min. epoxidy
*  barvy a lepidla Humbrol
*  broušenou balsu, kvalitní smrkové

lišty
*  leteckou překližku
*  palivo žhavicí a detonačnl
*  motory MWS, HB, Brat, CO2,

raketové
*  veškeré náhradní díly k motorům

MVVS
*  malá železnice 0, HO, TT
*  autodráhy
*  plastikové stavebnice Italeri, Match

box, Revell, Airfix, Hasegawa, 
Fujimi

*  Lego
*  modelářské příslušenství od A do Z

U nás si vybere každý
Prodejna: Husitská 68,

130 00 Praha 3 
Tel./Fax.: 02/27 47 51 

Otevřeno: Po—pá 9.00 až 18.00 
So 9.00 až 12.00 

Zboží zasíláme též na dobírku 
Za výhodných podmínek dodáváme 

též obchodníkům
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Snímky: O. Šaffek

4 Firma Hacker se předsta
vila s novým RC modelem 
Faster 20 v provedení „A l
most ready to Fly“ (takřka 
připraven k letu). Model 
o rozpětí 1300 mm je určen 
pro motory do 3,5 cm3

► K tradicím norimberského veletrhu hra
ček a modelářských potřeb patří i vyhla
šování modelů roku. Letos se této pocty 
dostalo firmě Simprop za stavebnici sou
těžního šestnáctičlánkového elektroletu 
Tesá SE 100 a americkému výrobci Mid
west za stavebnici makety Mustang 40. 
Ceny vítězům „Model of the Year" pře
dal zakladatel této tradice, náš stálý spo
lupracovník z Francie, Guy Revel

▼ Úspěšným vystavovatelem byla naše 
firma Gonio. O modely vojenských vozi
del z plechu v měřítku 1:24 jevili velký 
zájem obchodníci, sběratelé i novináři

-*■ Na Stánku německé fir
my KDH vystavovala Mik
rotechna Holešovice nový 
motor na CO, GM 120 
o zdvihovém objemu 0,12 
cm3

▼ Dalším úspěšným vystavovatelem z ČSFR byla pražská firma ETS s. s r. o. Její 
modelová železnice ve velikosti 0, která má rozchod kolejí 32 mm, je zpracována 
na vysoké úrovni a pravděpodobně si otevřela cestu do světa



Eraupner
Z bohaté nabídky tradičního dovozce do ČSFR -  firmy Graupner -  

na letošním 43. mezinárodním veletrhu hraček a modelářských potřeb 
v Norimberku jsme pro vás vybrali novinky, které si budete moci za
koupit v modelářských prodejnách PM Jana Pecky a Mišiak model 
šport. Můžete si je také objednat u obchodního zástupce firmy 
Graupner pro ČSFR Jiřího Urbaniece. O katalog novinek Graupner 
roku 1992 si můžete napsat na níže uvedené adresy.

Modelářský prodejny:
*  PM Jan Pecka -  prodej modelářských potřeb 

ul. Karolíny Světlé 3,
110 00 Praha 1 
tel. 02/26 83 74 

*  Mišiak model šport 
Náměstí SNP 13 

974 00 Banská Bystrica 
tel. 008/244 05

Obchodní zastoupení Graupner pro ČSFR
Jiří Urbaniec 

Brožíkova 10/1105 
735 06 Karviná -  Nové Město 

tel. 06993/45 90 03

*  Velký zájem mezi návštěvníky veletrhu budila maketa letou
nu Klemm L 25 o rozpětí 1300 mm, poháněná buď motorem 
Speed 400 7,2 V s převodem 1,5:1, nebo Speed 400 6 V s pře
vodem 1,85:1

Z novinek v lodním modelářství představujeme závodní člun Mambo. 
Model je dlouhý 548 mm a pohání jej jednotka Multispeed-mono 1, která 
je napájena 7 akumulátory Sanyo 7 N -  1400 SCR 1,5 Ah

i  Elektrolet Biene o rozpětí 1600 mm je vybaven pohonnou jednotkou 
Direct-drive Ecofold D600 7,2 V; je dodáván takřka hotový i s transportní 
krabicí

Elektrobuggy Radicator byla představena ve dvou verzích. Červená 
nese označení Radicator 2 WD a může být poháněna jedním ze sedmi 
motorů od typu Speed RX 540 BB VZ po špičkový Speed 88 Competition 
Expert. V černé mutaci nese model jméno Radicator Expert 2 WD a je ur
čen pro závody. Má grafitové šasi, olejové tlumiče a polykarbonátovou ka
rosérii

·*  Pozoruhodnou novinkou je model závodního 
silničního motocyklu Honda RC 30 VFR 750 R 
v měřítku 1:5. Model je poháněn motorem 
Speed 400; jeho celková hmotnost je 1950 g
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