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► Nelátající maketu letounu Jak-28P zhotovil 
ing. Jan Moravec z Prahy 2 převážně z balsy 
a polystyrénových desek

•a. Ing. Dušan Garba z Fryčovic je známým 
expertem na venkovní házedla. V uplynulé 
sezóně se mu však dařilo i v hale

i Obří maketu akrobatického letounu Suchoj 
Su-26 postavil Pavel Fencl z Řeže. Model má v mě
řítku 1:3,4 rozpětí 2300 mm a hmotnost 11 300 g; 
poháněn je motorem 3 W o zdvihovém objemu 
60 cm3

▼ RC hydroglizér 
Vodouš podle 
plánku Modelář je 
prací Jiřího Skle
náře z Tábora. 
Model je poháněn 
motorem Enya 09 
s RC karburáto
rem a ovládán 
soupravou Acoms. 
S plastikovou 
nádrží Modela 
120 cm3 vydrží 
jezdit kolem deseti 
minut



K TITULNÍMU s n ím k u
RC makety legendárního čs. větroně VT-125 Šohaj M. 
Vostrého a VI. Perglera z Prahy mají rozpětí 3310 mm 
a letovou hmotnost 3000 g, resp. 3200 g. Hlavně při vytáčeni 
termiky Jsou k nerozeznáni od své předlohy!
Snímky: VI. Hadač
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Lide přicházejí 
a odcházejí, 

práce zůstává
Když jsem v roce 1980 nastoupil do redakce Modeláře, 

bylo to ke starému kamarádovi. S Vláďou Hadačem jsem se 
tehdy znal už snad patnáct let: Spolu jsme jako kluci honili 
es-dvojky po pražské Letenské pláni, spolu jsme prožívali 
chvíle úspěchů i porážek na prvních raketomodelářských 
soutěžích. Pamatuji se i na dobu, kdy po absolvování 
základní vojenské služby začínal v Modeláři u pana Smoly 
jako redaktor elév.

V naší dětské modelářské partě byl Vladimír asi nejméně 
šikovný, časté havárie jeho modelů pro nás bývaly zdrojem 
obveselení. Vláďa se však nedal — zakousl se do modelaři- 
ny, a časem se vypracoval až k titulu mistra světa v kategorii 
rádiem řízených raketových kluzáků. Stejnou buldočí úpor
ností se vyznačoval i v redakční práci: Postupně dálkově 
vystudoval střední a pak i vysokou školu, a z jeho prvních 
neumělých novinářských pokusů se zrodil osobitý styl, 
charakteristický maximální úsporností slov a bohatostí faktů. 
Po smrti Jiřího Smoly, který náš časopis stvořil a vtiskl mu 
tvář, dělal Vladimír Modeláře nějakou dobu úplně sám, jen 
za pomoci sekretářky. Dokázal ho udržet a později dokonce 
přivést k největšímu nákladu, jaký kdy měl.

Za léta práce v redakci získal Vladimír přehled o všech 
modelářských odbornostech; stal se v této oblasti takříkajíc 
studnicí vědomostí, možná nejhlubší v tomto státě. Modelaři- 
na mu byla a je doslova vším.

Kdysi se Vladimír svým přátelům svěřil, že na svém místě 
v redakci Modeláře by jednou chtěl i umřít. Nová doba však 
koriguje našď názory. A tak i Vladimír, jenž je silnou 
individualitou, usoudil, že mantinely, v nichž se pohybujeme 
v rámci vydavatelství Magnet-Press, mu jsou příliš těsné, 
a rozhodl se vstoupit na tenký led soukromého podnikání; 
dlužno zdůraznit, že opět na poli modelářském. K posled
nímu březnu tohoto roku svou práci v redakci Modeláře 
ukončil.

Už jen pro staré kamarádství přeji Vladimírovi hodně 
úspěchů v jeho nové činnosti, ale z pochopitelných důvodů 
mě víc zajímá práce nás, kteří jsme v redakci zůstali. Před 
léty jsem v Modeláři hltal články Otakara Saffka o raketovém 
modelářství a snil jsem o tom, že si mne třeba na Letenské 
pláni všimne a pochválí mé — těžkou rukou zplozené
— modelářské výtvory. Později, když jsem se stal členem 
pražského klubu raketových modelářů a seznámil se s ním, 
posvátná bázeň zmizela, přetavila se v prostou úctu 
k člověku, který v modelařině něco dokázal a který o ní 
hodně zná.

Starší modeláři určité vědí o jeho dvou titulech mistra 
světa v nejobtížnější raketomodelářské kategorii bodovacích 
maket, ale i o jeho dlouholeté funkci viceprezidenta 
modelářské komise FAI. Skuteční pamětníci ho pak znají 
ještě jako vynikajícího gumáčkáře.

Zmíněnou úctu k Otovi jsem si podržel dodnes, přesto
— anebo snad právě proto — že se mezí námi vyvinul 
i přátelský vztah. Doufám proto, že nebudu označen za 
podlézavce, když vyjádřím své uspokojení nad tím, že novým 
šéfredaktorem Modeláře se stal právě on. fiíká se, že nové 
koště dobře mete. Nevím, zda lze za takové koště označit 
člověka, který do Modeláře píše snad třicet let a jeden čas 
byl dokonce jeho externím redaktorem, nicméně věřím, že 
bude skutečně dobře zametat. Nikoliv snad se svými 
podřízenými, ale cestičku našemu časopisu, aby i nadále 
přinášel informace, které potřebujete a chcete.

Za sebe, za redaktora Martina Salajku i sekretářku Jitku 
Maďarovou mohu, myslím, slíbit, že pro to uděláme 
maximum.

Tomáš Sládek
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Novinky 
na trhu:

Lavočkin 
La-9/La-11

Model v měřítku 1:72 sestává z 34 dílů 
zhotovených metodou tlakového tvářeni 
z tmavě hnědého plastiku a tři vakuformo- 
vých dílů z čiré fólie. Krabice z tuhého 
kartónu s barevným potiskem dále obsahuje 
pětistránkový stavební návod s výkresem 
předlohy v měřítku 1:72, schématem rozmí
stění součástek na licím stromečku, 
stručným popisem historie letounů a nákre
sem kamufláži. Obtiskový aršík umožňuje 
postavit model La-9 nebo La-11 sovětského 
letectva v několika verzích nebo model La-11 
letectva KLDR.

Cena 50 Kčs
Vyrábí a dodává MPM 
Družnosti 6, 140 00 Praha 4

Pilatus P-6 
Porter

Stavebnice polomakety letadla na pohon 
motorem Modela C02 je určena pro mírně 
pokročilé modeláře. Tvoři ji v tuhé krabici 
uložené z polystyrénu vyříznuté díly na 
stavbu trupu, křídla a ocasních ploch, pře

kližkové a balsové přířezy na přepážky a 
smrkové a balsové lišty. Vložený polyetyléno
vý sáček obsahuje plastiková kola, ocelové 
struny, drobné díly a spojovací materiál. 
Součástí stavebnice je podrobný stavební 
návod, výkres modelu ve skutečné velikosti, 
brusný papír, papírová lepenka a potahový 
papír.

ke kompletaci modelu je třeba dokoupit 
motor Modela C02 s vrtuli a lepidlo.

Cena 65 Kčs

Informace na adrese
V. Vaněk, Dvořákova 1247, 393 01 Pelhřimov

Loctite Kavan 
Loctite Gel

Kryanoakrylátová lepidla podstatně urych
luji stavbu. Pro okamžité lepeni a rychlé 
opravy je vhodný Loctite Kavan o hmotnosti 
náplně 10 g, k lepeni větších ploch je určen 
třlgramový Loctite Gel, který má dobu tuhnu
ti 15 až 60s.
Loctite Kavan Cena 65 Kčs
Loctite Gel Cena 59 Kčs

Dodává PM — Prodej modelářských potřeb, 
ul. Karoliny Světlé 3, 110 00 Praha 1

VÚES Brno s. p.
Výkonný elektromotor tuzemské výroby, 

určený pro soutěžní létání s desetičlánkovou 
baterií, má stator s magnety na bázi vzác
ných zemin. Je vyráběn ve dvou provede
ních: TUTTI S4 je základní, TUTTI L3, určený 
pro špičkové létání, je ze speciálně vybra
ných materiálů.

Hlavní údaje: Průměr 46 mm, délka 
85 mm, hmotnost 440 g, průměr hřídele 
5 mm, délka hřídele 20 mm, tři otvory pro 
upevňovací šrouby M4 na roztečné kružnici 
o průměru 30 mm. S pevnou vrtulí o roz
měrech 280/140 mm dosahuje motor TUTTI 
S4 otáček 9000/min, motor TUTTI L3 
9400/min.
TUTTI L3 max. cena 2950 Kčs
TUTTI S4 max. cena 2250 Kčs

Motory vyrábí a dodává: VÚES Brno, s. p., 
Mostecká 26, 657 65 Brno.

2  k lu b ů , 
kroužků

Ohlasy
V únorovém čísle Modeláře jsem si se 

zájmem přečetl článek Heleny Wolfové „V 
Humennom od najmenšfch". V jinak optimis
ticky laděném článku si autorka posteskla 
nad velkým úbytkem zájmu začátečníků 
o modelářství v průběhu výcvikového roku. 
Počáteční nadšeni často vyprchá při kon
frontaci s nároky modelařiny na trpělivost, 
pečlivost a systematičnost při práci. Rušivým 
faktorem je i nepravidelnost docházky členů 
kroužků i lektora, ať už má příčiny jakékoliv. 
Prostě s křehkým zájmem adeptů modelář
ství se musí zacházet šetrné.

Touto problematikou se dlouhodobě za
bývám jako metodik v ÚDDM (bývalém 
ÚDPM JF) i jako vedoucí kroužků nejmlad
ších modelářů. Rozhodl jsem se tedy přispět 
svojí troškou do mlýna.

V roce 1985 jsme v ÚDPM JF (ÚDDM) 
pokusně zavedli kroužek „Modelářská pří
pravka" určený pro nejnižšl věkovou katego
rii zájemců o modelařinu. Důvodem byla 
zkušenost, kterou získala i H. Wolfová.

Vypracováním a ověřením metodiky pro 
začátečníky jsme chtěli podpořit motivaci 
malých adeptů a pomoci vedoucím kroužků 
od mnohdy zbytečného trápeni. Posláním 
přípravky bylo podchytit zájem dětí o mode
lářské odbornosti a zájmovou technickou 
činnost vůbec. Náplní činnosti kroužků bylo 
naučit členy základnfm dovednostem a návy
kům při zpracování modelářských materiálů, 
naučit je pracovat s lepidly, laky a ředidly při 
dodržování bezpečnostních zásad. Děti se 
seznamovaly s modelářskými nástroji a po
můckami a získávaly základní informace 
o všech modelářských odbornostech 
a o systému modelářských soutěži. Tak byly 
vedeny k cílevědomému výběru odbornosti, 
které by se chtěli dále jako začátečníci 
věnovat. Po absolvováni přípravky pak jsou 
opravdu připravené děti přednostně při
jímány do specializovaných modelářských 
kroužků.

Několikaletá zkušenost ukázala, že zájem 
malého adepta modelářství, který si vybral 
obor činnosti uvědoměle (nikoliv náhodně), 
je podstatně hlubší a trvalejší. Například 
v tomto školním roce vedu kroužek leteckých 
modelářů začátečníků, kteří v předchozím 
školním roce absolvovali přípravku. Ze 17 
přihlášených jich dodnes pravidelně dochází 
na schůzky 11 až 14.

Protože se přípravka ukázala jako dobrý 
vstup pro získání zájemců o modelářský 
sport v průběhu mnoha let, rozhodl jsem se 
napsat jakési osnovy — v minulosti se tomu 
v bývalém ÚDPM JF říkalo „Programy pro 
zájmové útvary". Tím se dostávám k celé 
pointě svého vyprávění. V létě 1986 spatřil 
rukopis světlo světa. Po dobu tří let (!) byl 
prověřován mašinérií ÚDPM JF a posléze 
schválen příslušným oddělením Ministerstva 
školství ČSR. Nutno ještě poznamenat, že 
spisek byl recenzován předními modelář
skými odborníky, na základě jejichž připo
mínek jsem upravil a doplnil text. Zdálo se, 
že již nic nebrání vytištění osnov pro mode
lářské přípravky. Jaké však bylo moje rozča
rování, když mi na sklonku roku 1990 
pracovníci ÚDDM (ÚDPM JF) oznámili, že 
nikdo neví, co bude, že nejsou peníze, 
prosté, že knížečka nevyjde.
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Domnívám se, že tento ryze úřednický 
přístup svědčí o tom, že se na kompetentních 
místech mnoho nezměnilo ani ve školství. 
Nečiním si samozřejmě nárok na to, že mnou 
napsaný materiál je dokonalý. Zdá se mi ale, 
že je to dost hubený výsledek, když po 
několikaleté tahanici mám rukopis zpět 
v šuplíku. Když už pominu svoji práci, jak 
k tomu přijdou všichni ti ověřovatelé, recen
zenti a kam se poděla práce celého košatého 
aparátu nynějšího ÚDDM?

Samozřejmě, zmíněná modelářská pří
pravka funguje dál navzdory úřadování 
a každoročně vychovává další nadšené 
adepty modelářství. Nemělo by se však 
zařízení typu ÚDDM snažit o zobecnění 
zkušeností získaných v přímé činnosti a tak 
metodicky působit na ostatní DDM? Jistě 
nebylo původním záměrem, abychom si 
všichni trochu zaúřadovali a já si něco 
vydělal. Za současného stavu věcí však již 
nemám sil bojovat s úředníky; svou energii 
raději vynaložím na práci s malými modelář
skými nadšenci. Je však škoda objevovat 
objevené, a tak nabízím touto cestou všem, 
kteří by měli zájem o osnovy, že je rád 
zapůjčím k rozmnožení.

PhDr. Jiřt Cech 
Holečkova 5, 150 00 Praha 5

Košice
Súčasna ekonomická situácia kladie zvý

šené požiadavky na činnost modelárov, lebo 
nie je snadné zabezpečit finančné prostried- 
ky na krytie prevádzky klubov. Z množstva

MK Modelář Praha 1 vás zve na 
letiště Aeroklubu Benešov 

v Nesvačilech na

MEZINÁRODNÍ 
SOUTĚŽE FAI

1. a 2. června 1991

SVĚTOVÝ POHÁR S8E
Soutěž RC raketových kluzáků, které 
létají za 8 sekund do výšky přes 300 
metrů. Účast přislíbili reprezentanti 
Jugoslávie, Švýcarska, Francie, Velké 
Británie a dalších zemí včetně čs. 
mistrů světa a Evropy.

29. a 30. června 1991

SVÁTEK ELEKTROLETU
Soutěž mezinárodní kategorie F3E; 
rámcové soutěže v mezinárodní kate
gorii F3E/10 (max. 10 článků), v národ
ních kategoriích F3E/7 (úloha B F3E, 
max. 7 článků) a F3E/Pylon (letový čas 
4 minuty, max. 7 článků). Na startu 
bude celá evropská špička elektroletu 
v čele s trojnásobným mistrem světa R. 
Freudenthalerem — modeláři 
z Německa, Rakouska, Švýcarska, Bel
gie, Francie, Itálie.

Možnost ubytování ve vlastních stanech 
či přívěsech přímo na letišti, občerstve
ní, prodej modelářských potřeb.

Na zabezpečení soutěží se podílejí 
firmy

GRAUPNER, KARBORUNDUM Benát
ky nad Jizerou, MIKRO Praha, BW 
— Balsa Wood Praha, DELTA Praha, 
MODEL INFO Praha, BEMO a. s. 
Benešov
Nabízíme výhodnou spolupráci i vaší 

firmě!

Kontaktní adresa: VI. Hadač, Čechova 
30, 170 00 Praha 7

foriem zárobkovej činnosti možno uviesf 
usporiadanie výstav s modelářskou temati
kou. Okrem predstavenia činnosti vystavu- 
júceho klubu umožňujú neorganizovaným 
modelárom nadviazaf kontakt s ich organi
zovanými kolegami.

ZO Model klub VSŽ Košice v rámci 
viacročnej dobrej spolupráce so Slovenským 
technickým múzeom v Košiciach usporiadal 
v tomto roku postupné dve modelářsko 
výstavy. Prvou bola vo výstavných priesto- 
roch kaštiela v Budimíri od januára do konca 
marca instalovaná výstava železničných mo- 
delov. Takmer súčasne vo výstavných prie- 
storoch STM na Hlavnej ulici v Košiciach 
prebiehala výstava modelov lietadiel, lodi, 
rakiet, automobilov a plastikových modelov. 
Množstvo exponátov upútalo pozornost ná- 
vštevníkov z různých kútov republiky, ale aj 
zo zahraničia, včítane Verkej Británie, USA 
a Kanady. Priaznivé ohlasy v knihe návštěv 
sú příjemným povzbudením pre usporiada- 
tefov týchto výstav a impulzom k ďaršej 
činnosti.

L. V.

Mistrovství ČSFR F4C
Modelklub Mladá Boleslav pořádá ve 

dnech 28. až 30. června mistrovství ČSFR 
v kategorii rádiem řízených maket na letišti 
Aeroklubu v Mladé Boleslavi.

Akce je pořádána za spolupráce Aeroklu
bu Mladá Boleslav a za pomoci a sponzorské 
účasti dalších podniků i soukromníků. 
O účast projevili zájem soutěžící ze SRN, 
Rakouska, Itálie a Republiky San Marino.

K příjemné pohodě na letišti přispěje nejen 
zajištěné občerstvení, ale i některé připravo
vané body programu, jako například mode
lářské show, vyhlídkové lety na letounech 
Vivat a Z-43 nebo aerovlek ve větroni Blaník.

Pomůžete?
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 

v Praze se obrací na všechny podniky, 
organizace, družstva, společnosti, soukromé 
podnikatele a všechny lidi dobré vůle 
s žádostí o finanční a věcné dary na 
výstavbu, vybavení a provoz domovů Duha 
pro postižené děti a nesoběstačné invalidy.

Pomoc je možno poukazovat na korunové 
konto ČSTSP Praha 2, Vinohradská 56, 
3154343-018, konst, symbol 379, heslo DU- 
HA-MIK; věcné dary na adresu SPMP- 
DUHA-MIK, Jerevanská 4, 100 00 Praha 10, 
informace večer na tel. 89 83 31.

POZNAMENEJTE S I...
•  Mezinárodní soutěž zařazená do seriálu 
Světového poháru v kategorii magnetem 
řízených svahových větroňů se uskuteční na 
kopci Raná u Loun ve dnech 10. a 11. května. 
Očekává se účast soutěžících ze SRN, Ra
kouska, Švýcarska, Itálie a dalších evrop
ských zemí. Zahájení soutěžních startů je 
v obou dnech vždy v 10.00 hod.
•  Čtrnáctý ročník tradičních závodů rych
lostních rádiem řízených modelů kategorií 
F3D a RCP kolem pylonů, dosud létaný jako 
Velká cena Modely, se uskuteční od 14. do 
16. června pod novým názvem Velká cena 
Mělníka.
•  Modelářský víkend pořádá ve dnech 28. 
až 30. června na letišti Aeroklubu Holič MK 
Hodonín ve spolupráci s LMK při Aeroklubu 
Holič. K dispozici je asfaltová vzletová dráha 
a spousta volného prostoru, lze tedy létat se 
vším, co se udrží ve vzduchu. Pro účastníky 
jsou připraveny podmínky pro ubytování ve 
vlastních stanech a karavanech v areálu 
letiště. Bližší informace podá a přihlášky 
přijímá (do 20.6.) Svatoslav Hnilica, Lesní 23, 
695 03 Holič.

Karel Urban
Předseda jednoho z mála aktivních praž

ských klubů raketových modelářů, maketář 
a milovník rozruchu a neobvyklé podívané 
při létání, je pro svou postavu, sportovní 
výsledky a posedlost nepřehlédnutelnou po
stavou čs. raketového modelářství.

Po dětství, kdy byl zmítán pyromanskou 
vášní pro vše, co bouchalo, jeho záliby 
usměrnily hodiny fyziky a první lety do 
kosmu. I když jej mnozí z kamarádů chtěli 
mnohokrát vystřelit do kosmu, nikdy — na 
rozdíl od svých vrstevníků — nechtěl být 
kosmonautem. Lákala jej raketová technika. 
Proto se, sotva začaly v Modeláři vycházet 
první články o raketovém modelářství, stal 
členem raketomodelářského klubu v Praze 
7.

V šedesátých létech však byly starty 
modelů raket jen vzácným kořením, jímž bylo 
třeba šetřit, a každodenním chlebem rake- 
týrů byly letecké modely s nízkotlakými 
motory S-2. Karel, už tehdy přezdívaný Kájík 
čili Bandaska, se proto pustil do jejich stavby 
a samozřejmě i do soutěžního létání.

Modelařině se věnoval i na vojně, kde se 
stal vedoucím modelářského kroužku. Tepr
ve po jejím skončení objevil kouzlo maket, 
a na dalších deset let se bezvýhradně upsal 
kategorii S7, pro niž stavěl nejčastěji 
a nejraději maketu Saturnu 5.

Do roku 1982 se zúčastnil snad všech 
raketýrských soutěží, okresními přebory po
čínaje a mistrovstvím republiky konče. Při 
těchto příležitostech jen málokdy odcházel 
s prázdnou. Ostatně stejně zdatně si počínal 
i na mezinárodních soutěžích. K jeho největ
ším úspěchům patří druhé a čtvrté místo na 
mistrovstvích světa, na nichž byl i členem 
zlatého čs. družstva.

Dělat špičkově modelařinu a přitom se 
věnovat dětem je téměř nemožné, přesto si 
na to Kájík troufl. Během let vedl několik 
kroužků v tehdejším ÚDPM JF, na základních 
školách i v klubu.

Aktivní sportovní dráhu ukončil tím, že se 
stal předsedou RMK v Praze 7, jednoho 
z nejstarších a nejznámějších raketýrských 
klubů u nás. částečně z titulu této funkce, ale 
především díky své povaze, se podílel na 
organizační přípravě několika mistrovství 
republiky.

Jak sám říká, s raketami se oženil, a tak 
není divu, že pro rakety získal celou rodinu, 
staví rakety pro filmaře a zapojil se do 
programu Astra (amatérská stavba raket), 
v jehož rámci byly mimo jiné vypuštěny u nás 
jediné poštovní rakety.

V Karlově životě hraje významnou roli 
letenská show Létáme pro vás, každoroční 
tradiční zakončení raketýrské sezóny, při 
němž létá, co motor má. Zatím se zúčastnil 
v roli organizátora i soutěžícího všech třia
dvaceti ročníků a určitě se s ním letos 
poslední říjnovou sobotu setkáte na Letné 
zas, protože bez raket Karel Urban nemůže 
být.

M. Salajka
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V poslední době jsem se setkal 
s řadou zděšených modelářů, kteří se 
právě dozvěděli, že budou muset 
předělat licenční označeni svých mo
delů, Není to maličkost. Vyměnit 

pouhou číslicovou část licenčního kódu jen 
pro pět modelů představuje zhotovit kolem 
stovky znaků. Pozůstatek starého čísla na 
modelu také parádu neudělá. Dost těžko 
vysvětluji, že na tomto opatřeni nemám 
zásluhu.

Pravidla FAI o označeni modelů se asi 
před dvěma léty trochu měnila a dosud je 
nezná každý. Jejich znění je následující:

2.3.5 Každý národní aeroklub přebírá 
každý model přihlášený na mezinárodni 
soutěže a vydá pro každý model specifikačnl 
kartu, zajištěnou FAI. Nálepka, rovněž zajiš
ťovaná FAI, nebo označeni podle vzoru 
nálepky musí být na každém modelu.

Pozn.: V nálepce jsou rubriky pro číslo 
licence FAI, které se jinde na modelu tedy 
vůbec nemusí objevit, a pro identifikační kód 
modelu. Nálepka je na modelu jen jedna.

2.3.6 Každý model musí být označen 
identifikačním kódem (písmena a/nebo čísli
ce) a tento musí být zaznamenán ve specifi
kačnl kartě modelu. Tento identifikační kód 
musí být na každé části modelu (křídlo/a/, 
ocasní plochy, přední a zadní část trupu, 
pokud jsou oddělitelné), takže oddělitelné 
části různých modelů soutěžícího mohou být 
jednotlivě identifikovány (vyjma halových 
modelů a maket).

Pozn. Identifikační kód je označeni mode
lu, nikoliv modeláře. Často se používá zkrat
ka ze jména s pořadovým číslem, např. IC-2.

2.3.9 Kromě halových modelů a maket 
musí mlt každý model identifikační značku 
ICAO. Písmena a číslice musí být nejméně 
25 mm vysoké.

Pozn.: Pro nás je to OK a opět stač! jen 
jednou pro celý model.

Jak je vidět, náš systém je zcela odlišný, 
důvody jsou historické, Pokud by přicházela 
v úvahu změna, napadají mě tři možnosti:

1. Přidržet se pravidel FAI. Bylo by možné 
(není podmínkou) předepsat identifikační 
kód modelů jako zkratku jména s pořadovým 
číslem a průběžně číslovat jen přidělené 
licence FAI pro mezinárodni soutěže. Pokud 
by opravdu muselo dojit ke změně, zdá se mi 
toto řešeni jako nejvhodnější. Je velmi 
používané. Jako domácí úprava pro volné 
modely by povinně měla být předepsána 
adresa majitele na modelu, to má smysl.

2. Všechno předělat, a zase tak, aby 
výsledek byl v rozporu s pravidly FAI. 
Bohužel, k tomu došlo. Nové označeni se zdá 
velmi rozvláčné a málo říkající. Dříve jsme 
evidovali kdejakou ptákovinu, ale proč hned 
chodit do druhého přikopu?

3. Nechat vše při starém. Nakonec, proč 
ne? Vždyť poznávací značky automobilů také 
zůstaly podle okresů. Majitelů licenci zřejmě 
nebude moc, k centrální evidenci by určitě 
stačila jediná disketa.

Stavební sezóna začne až na podzim. 
Modelů s novým označením je ve srovnání 
s těmi, které jsou určeny k přepracováni, 
zanedbatelné množství. Nezamýšlíme se 
znovu?

i Ing. Ivan HQftEJŠI

V--------V------
Příznivcům 

volného letu

Čím 0  
začít f

Také přemýšlíte o výrobě 
modelářských stavebnic? Nebo se 

chcete pustit třeba do kreslení 
plánků, hodláte nabízet podklady 

pro maketáře či se budete 
orientovat na modelářské motory?

V každém případě se pokusíme 
čas od času přinést několik 

námětů, které vám možná 
pomohou rozřešit otázku: čím  

začít?

Japonský 
Young Star

Japonská firma IM Products lne. 
začíná pronikat na evropské trhy 
s malými polomaketami volně létajících 
modelů větroňů. Model Young Star 
(obr. 1), který jsme v redakci měli 
k dispozici, je dodáván v rozloženém 
stavu, k sestavení však postačí zasu
nout obě poloviny křídla do výřezů 
v trupu a vodorovnou ocasní plochu 
nasadit na svislou. Nic se nelepí, nic 
není nutno vázat gumou, model se 
nedovažuje. Je zhotoven z vysoce 
kvalitního pěnového polystyrénu, až na 
překryt kabiny, který je vylisovaný 
z transparentní plastické hmoty. Model 
má rozpětí 1080 mm, délku 510 mm. 
Nevíme však, zda se skutečně stane 
„Mladou hvězdou". S létáním to není 
totiž moc slavné, model by potřeboval 
větší vzepétí a lépe vyřešit upevnění 
VOP, která odpadne při každém při
stáni. Jinak je ale model nerozbitný 
a hlavně pěkně vypadá.

*  *  *

2x pro mladé
Jediné stavebnice volných modelů, 

které se zarputile drží na světovém tr
hu, jsou malé gumáčky, určené přede
vším pro děti. Americká firma Guillow’s 
představila na letošním norimberském 
veletrhu modely, z nichž dva jsme mo
hli dát otestovat dětem z pražského 
Jižního města. Menší z těchto modelů 
(obr. 2) má rozpětí 300 mm a je po
háněn vrtulí o průměru 125 mm; sta
vebnice, včetně jednoduchého návodu 
ke stavbě i létání, je balena v plastiko
vém průhledném sáčku. Větší z tvarově 
takřka shodných modelů (obr. 3) má 
rozpětí 430 mm a vrtuli o průměru 
150 mm. Nese název Flying Machine, 
a ten si plně zaslouží, protože létá 
opravdu pěkně, a hlavně snese i neci
telné zacházení menších dětí. Model 
má shora pěknou povrchovou úpravu 
na křídle i vodorovné ocasní ploše, zdo
la je popsán instrukcemi, jak jej připra

A Obr. 2

vit k letu, jak létat, čím mazat svazek 
a ložisko a jak opravovat. Po létání lze 
model demontovat, schovat do krabice 
— a je to. Jediné, co nám tak trochu 
nesedělo, byly na obou modelech „na
dzvukové" kabiny. Výrobce je však 
zřejmě navrhl, aby zcela jasně vymezil 
horní část trupu, což je nezbytné, po
kud má být dodržen kladný úhel seříze
ní.
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Soutěžní
házedlo

navrhl a postavil třináctiletý Bedřich Tkaný 
z RC-MC Brno. Házedly se zabývá již více než 
dva roky. Ben není náročný na čas strávený 
stavbou, přesto létá velmi dobře. Bedřich 
s ním v minulém roce obsadil třikrát druhé 
místo na veřejné soutěži, což je, s přihlédnu
tím k jeho věku, určitě úspěch. Podle údajů 
konstruktéra dosahuje Ben za klidného po
časí časů delších než 45 s.
K STAVBĚ (neoznačené míry jsou v milime
trech):

Křídlo vyřízneme z houževnaté balsy tl. 3. 
V uších zhotovíme odlehčovací otvory, do 
nichž diagonálně vlepíme pásky balsy tl. 1. 
Po zaschnutí obrousíme křídlo do profilu. 
Vyhlazené křídlo v místech lomení rozřízne
me žiletkou a styčné plochy obrousíme do 
úkosu. Uši přilepíme ke středním částem 
a pak slepíme obě poloviny k sobě. Uši 
potáhneme tenkým potahovým papírem 
a dvakrát až třikrát (podle potřeby) lakujeme 
napínacím nitrolakem. Spoje v místech lo
mení zpevníme shora i zespodu přilakova- 
nými pásky středně tlustého potahového 
papíru. Celé křídlo lakujeme třikrát vrchním 
lesklým nitrolakem; každou vrstvu po za
schnutí opatrně přebrousíme jemným brus
ným papírem.

Ocasní plochy vyřízneme z balsy tl. 1, 
nejlépe zrcadélkového řezu. Obrousíme je 
do hladka, přičemž brusným papírem za
oblíme hrany. Obě ocasní plochy lakujeme 
dvakrát vrchním lesklým lakem, každou 
vrstvu opět lehce přebrousíme.

Hlavici slepíme z překližky tl. 5 a balsy tl. 5. 
Zalepíme nosník ocasních ploch z rovnoleté 
smrkové lišty o průřezu 5x3, směrem dozadu 
sbroušený až na 3x3. Pak hlavici z obou 
stran polepíme balsou tl. 1, trup obrousíme 
a lakujeme třikrát vrchním lesklým lakem, 
opět s průběžným broušením.

Na trup postupně přilepíme ocasní plochy 
a křídlo. Během schnutí lepidla kontrolujeme 
jejich správnou polohu! Pak vyřízneme 
v hlavici otvor pro zátěž a model dovážíme, 
aby poloha těžiště odpovídala údaji na 
výkrese.

Při létání je vhodné používat determali- 
zátor. Pokud jej hodláme zhotovit, dovážíme 
model až po jeho instalaci. Z tenké dýhy 
nebo překližky tl. 0,6 vyřízneme podle přední 
části trupu dva brzdicí štíty, které na zadní 
hrané připevníme otočně k trupu přilakova- 
nými pásky monofilu nebo plastikovou samo
lepicí páskou. Zespodu na hlavici nalepíme 
pásek alobalu, chránící trup před opálením 
od doutnáku. Na obé spodní hrany hlavice 
nalepíme tenké bambusové štěpiny, které 
nadzvedávají poutači gumu, aby nepřitlačo- 
vala doutnák příliš velkou silou k trupu.

K poutání štítů používáme gumu o průřezu 
1x1, jako doutnák se hodí kulatý knot do 
petrolejové lampy. Po přepálení gumy se 
štíty rozevřou, opřou se o náběžnou hranu 
křidla a model sestupuje v silném potlačení.

Celý model je lepen Kanagomem. Hmot
nost několika dosud postavených exemplářů 
se pohybovala od 25 do 28 g.
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O ld tim er  
na gum u  
z roku 1949

Vážka
Radoslav Čížek, LMK Kamenné Žehrovice

Jestliže jsme v poválečných létech měli 
v Československu jen málo osobností, na 
které bychom mohli být hrdl v mezinárodním 
měřítku, neplatí to o oblasti modelářství. J. 
Gábriše, J. Kalinu, ing. Hořejšího, J. Klímu 
nebo J. Táborského zná bez přehánění celý 
svět. Někdo by při tomto vypočítávání možná 
některá jména přidal, jiný vyměnil. V žádném 
výčtu československých stálic modelářského 
nebe by však určitě nechyběl Radoslav 
Čížek. Modelařit začal ještě před válkou, 
věnoval se postupně volným větroňům, 
upoutancům a začínal u nás i s RC modely. 
Jeho parádní kategorií však určitě byly 
gumáky, s nimiž také slavil nějvětší mezi
národni úspěchy.

Před deseti léty jsme s Radkem na 
stránkách Modeláře oslavili jeho šedesátiny. 
Co napsat letos, abychom se neopakovali? 
Radek je totiž pořád stejný Radek — čas, 
který nás ostatní průběžně poznamenává, 
jako by šel mimo něj.

A tak snad jen tolik: Milý Radku, přejeme 
Ti, abys své sedmdesátiny 18. května pěkně 
oslavil a abys nám ještě hodně, hodně 
dlouho dělal radost plánky svých úspěšných 
a krásných modelů.

Do návrhu Vážky jsem se pustil roku 1948, 
a to bez velkých znalosti o větších modelech 
na gumu. Protože jsem v té době moc 
nevěděl ani o neodlučné dvojici svazek- 
-vrtule, byl jsem rád, že jsem si mohl na 
Letně u pana Vyskočila koupit hotovou 
nesklopnou vrtuli, výrobek Gusty Buška, v té 
době už „pana gumáčkáře“ .

Oproti tehdejší škole je dnešní pojetí 
špičkového gumáka zcela odlišné, a výrazně 
se liší i výkony! Vážka ale dokonce ani 
nepatřila do rodiny tehdejších „Wakefieldů" 
— neměla předepsaný průřez trupu ani 
potřebnou nosnou plochu (17 až 19 dm2).

Na jaře roku 1949 jsem Vážku zalétal. 
Chovala se jako vyložené dobrotisko: žádné 
záludnosti. Letové časy přes dvě minuty pro 
mne byly příjemným překvapením. Teprve 
později jsem zjistil, kolik rezervy výkopu 
v kvalitní ,,Brown Rubber" — hnědé gumě 
ještě zůstávalo.

Soutěžním křestem Vážky byl Letenský 
pohár 1949, soutěž spojená se jmény Pepíka 
Varteckého, Béby Grunda a Ludvy Němce. 
Počasí nebylo nijak vynikající, a moje výkony 
zůstaly hluboko pod možnostmi Vážky. Pře
sto jsem si domů odvezl jako cenu za druhé 
místo „Prahu ve fotografii". Několik prvních 
a druhých míst na soutěžích v témže roce, 
včetně mistrovství ČSR, které se létalo v Brně 
na Medlánkách, mne přitáhlo ke gumákům 
na dalších patnáct let. Prvotním a hlavním 
impulsem však určitě byl vzpomínaný „Le- 
teňák", který jsem absolvoval s Vážkou.

POPIS MODELU (neoznačené míry jsou 
v milimetrech):

Trup sestával ze dvou bočnic z balsových

lišt o průřezu 4 x 4 ,  spojených příčkami ze 
stejného materiálu. Diagonální výztuhy byly 
z balsových lišt o průřezu 4 x 4  vpředu 
a 3 x 4 vzadu. Čelní a zadní přepážka trupu 
byly překližkové. Zadní závěs svazku tvořil 
delší háček z ocelového drátu o průměru 1,8, 
zakotvený v zadní hlavici, která zapadala do 
výřezu zadní trupové přepážky. To mělo 
jednu výhodu: Zbytky přetrženého svazku 
bylo možné vyoperovat zadem. Na kraje 
bočnic bylo přilepeno sedlo pro usazení 
křídla s náběhem asi 2,5°. Pod horními 
podélníky bočnic byly před náběžnou 
a odtokovou hranou křídla výsuvné bambu
sové kolíky pro poutači gumu. Podobný kolík 
byl přilepen k spodním podélníkům pro oko 
vzpěry podvozku. Pro nasunutí drátěných 
koncovek podvozkových noh byla v trupu 
příčně zalepena hliníková trubička.

Podvozek byl dvoukolový, bambusový. Na 
spodních koncích byly přivázány a přilepeny 
ocelové hřídele celuloidových kol o průměru 
30. Stejným způsobem byly nahoře upev
něny koncovky pro zasunutí do zmíněné 
trubičky. Vzpěry, zajišťující podvozek ve 
správné poloze, byly rovněž z ocelového 
drátu. Jejich konce se ohnutými očky nasou- 
valy na bambusový kolík. Proti vysunutí byly 
podvozkové nohy i vzpěry zajištěny gumo
vými oky, vedenými napříč pod trupem.

Křídlo s dvojitým lomením bylo dělené, 
s profilem MVA 301. Mezi žebry z balsy tl. 1,2 
byla v náběžné části pro větší tuhost ještě 
položebra ze stejného materiálu. Poloviny 
křídla se spojovaly bambusovou spojkou, 
která se nasouvala do pouzder mezi pásnice- 
mi nosníku. Pásnice ze smrkových lišt byly 
vzájemně vyztužené zalepenými balsovými 
vložkami. U středových žeber byly zalepeny 
a pojištěny ovázáním háčky ze špendlíků, 
sloužící k stažení polovin křídla k sobě 
gumovými oky. Eliptické části křídla byly 
mírně překrouceny do negativů.

Ocasní plochy. Obdélníková VOP měla
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vzepětl 1° dané šikmým slepením polovin 
lišty balsového nosníku o průřezu 3 x 6,5. Na 
lištu byla navlečena a přilepena žebra 
a položebra z balsy tl. 1. Eliptické SOP byly 
slepeny samostatně a pak přilepeny sbíhavé 
pod úhlem 1° k nosníku VOP. Model byl sice 
uzpůsoben k použití doutnákového determa- 
lizátoru, ale ve slabší termice stačila volno
běžná vrtule, fungující jako brzda.

Hnací skupina. Lipová volnoběžná vrtule 
o průměru 450 měla stoupání 530. Svazek 
z 28 nití gumy o průřezu 0,8 x 3 byl více než 
dvojnásobně delší než vzdálenost závěsů, 
a proto byl před uložením do trupu copován
— předem mírně natočen a potom uvolněn, 
takže se vytvořil pletenec. Při 750 otočkách 
trvalo vytáčení svazku kolem 65 s.

Potah a zbarvení. Celý model byl potažen 
tenkým papírem Kablo a lakován čirým 
vypínacím lakem. Trup byl poté natřen 
červeně se třemi bílými pruhy mezi křídlem 
a VOP. Přední a zadní hlavice byly bílé. Křídlo 
mělo náběžnou část skoro až k nosníku, 
odtokovou lištu a proužky v místech lomení 
a u kořene červené. V polovině uší byly tři 
bílé „invazní" pruhy, lemované rovněž červe
ně. Mezi těmito pruhy a místem lomení byla 
na levé polovině křídla shora a na pravé 
zespodu asi 5,5 cm vysoká bledě modrá 
písmena KŽ. VOP byla ozdobena vpředu 
širším červeným pruhem, vzadu úzkým
— jen v šířce odtokové lišty. Obě SOP byly 
celé červené se dvěma 1 cm širokými bílými 
pruhy v horní části. Vrtule, ponechaná 
v barvě dřeva, byla natřena čirým Šelakem.

V našem klubu byly postaveny celkem čtyři 
Vážky, z toho jedna téměř výhradně 
z tuzemského materiálu. Junior Z. Hamouz 
s ní dosáhl řadu úspěchů.

Plánek Vážky ve skutečné velikosti si 
můžete objednat u J. Kaliny, Tasovská 365, 
155 00 Praha 5-Zličín.

Model
kategorie F1D  
S. Kujawy

Nominace čs. reprezentačního družstva 
v kategorii F1D na letošní mistrovství Evropy, 
které bude pořádáno v solných dolech 
rumunského Slanic-Prahova, vypadá s ohle
dem na ekonomickou situaci ČSMoS jako 
formální gesto, avšak ve hře jsou již peníze 
sponzorů. . .

Zcela formálním gestem by ale byla indivi
duální příprava členů tohoto družstva. 
S přihlédnutím k místu pořádání je totiž 
příprava na ME u nás možná pouze v hale 
Z brněnského výstaviště. Specifické podmín
ky létání v solných dolech při teplotě 9 °C 
a relativní vlhkosti vzduchu 85 % (v září) 
vyžadují zcela odlišné materiálové vybavení 
i konstrukční filozofii modelu proti našim 
běžným zvyklostem. Kdo nemá k dispozici 
gumu, která dokáže model vyhnat do výšky 
70 m s takovou razancí, aby prorazil inverzní 
vrstvu ve výšce snad 27 m (tedy v takové, 
v jaké již u nás běžně létáme „údržbu" — co 
nejdelší a nejplošší vrchol dráhy letu), jel by 
do Rumunska jen na drahý výlet. Ani v Brně

však nelze tyto podmínky simulovat beze 
zbytku, a proto je na místě přispět i osvětou 
— konstrukčním vodítkem v podobě plánku 
úspěšného, rozumného, kompromisního, ale 
především v letu nezáludného modelu nej
lepšího polského halovkáře posledních let, 
Sylwestra Kujawy. Jeho model jsem zdoku
mentoval při poslední oficiální mezinárodní 
soutěži ve Slanic-Prahova (kde jsem byl 
pochopitelně ,,za své") v září 1988.

Kujawův model se zdá být rozumným 
kompromisem mezi tradiční rumunskou ško
lou menších modelů s lehkými vrtulemi 
a opačnou filozofií maďarské konstrukční 
školy velkých modelů. (V průběhu zmíněné 
soutěže se Maďaří dokonce pokusili zalátat 
asi metr dlouhý model o hloubce křídla přes 
300 mm, takřka tandemové koncepce. Pro 
vynikající letový výsledek by mu zřejmě 
stačilo dostoupat do hladiny inverze, model 
se však bortil a nebyl schopen se „vejít" 
prvním kruhem po startu do letového prosto
ru.)

Kujawa neměl s modelem SK-88 problémy 
ani při startu, pro let pak byl schopen využít 
celou výšku letového prostoru, což neúmysl
ně dokázal i jeho zavěšením na strop.
POPIS MODELU (neoznačené míry jsou 
v milimetrech):

Trup má motorovou část z balsy tl. 0,35 
svinutou na trnu o průměru 6. Podélně je

zpevněna dvěma zespodu nalepenými bóro
vými vlákny, příčně pak namotanou kevlaro- 
vou nití. Boom (zadní část trupu) je vzadu 
natažen o 6 mm a vyosen doleva o 12 mm. 
SOP, svinutá z bórového vlákna, již není dále 
vyosena: vpředu i vzadu je přilepena přímo 
na boom.

Zvláštností křídla i VOP je kapkovitý průřez 
duté náběžné lišty, lepené v přípravku z balsy 
,,C" o tl. 0,2, a vyztužení (podle křídla) 
kevlarovými nitěmi namísto běžně používa
ných drátů. (Křídlo „plně naloženého" mode
lu vydrželo počáteční startovní moment svaz
ku či vrtule bez deformace, nicméně byl to 
nervy drásající okamžik pro konstruktéra 
i zasvěcené přihlížející.) VOP je z vodorovné 
polohy poměrné ostře vykloněna do levé 
zatáčky.
Vrtule o průměru 460 a stoupání 740 mm je 
poháněna svazkem gumy o hmotnosti 
1,30 g/m s délkou oka 480 mm, do nějž 
Sylwek natáčel 2100 otoček.

O kvalitách modelu svědčí i série časů 
dosažených při soutěži — ty Kratší jsou po 
zavěšení modelu na strop, delší po přistání 
na „zoli": 14:05; 11:02; 33:32; 32:02; 36:2b; 
13:15 min:s. Výsledek 69:58 min:s nakonec 
Kujawovi vynesl zasloužené třetí místo.

Leopold Walek
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Naše COj, 
a jak to vidí 
druzí(2)
(Ohlasy na článek 
v M odeláři 2/1991)

Ihned po skončení loňského memoriálu 
Jiřího Smoly jsem se chystal napsat úvahu 
na téma jak dál v kategorii C02. Jako aktivní 
účastník (jen 14. místo, 556 s) jsem měl 
v průběhu soutěže nepříjemný pocit, že 
úprava pravidel je nanejvýš nutná. Přes 
tradiční nepřízeň počasí a nižší účast soutě
žících, ovlivněnou cenou benzinu, se pořada
telům z redakce Modelář a obětavým praž
ským raketýrům podařilo připravit soutěž 
s příjemnou atmosférou. Dobrý dojem ale 
pokazil právě závěr. Diky současným nedo
konalým pravidlům, na která za posledních 
deset let soutěžíc! „vyzráli", do rozlétávánl 
postupuje příliš mnoho účastníků. Sledování 
poměrně malých a někdy i nepříliš výrazně 
zbarvených modelů dělá s prodlužujícím se 
maximem problémy časoměřičům i soutě
žícím, kteří je těžko hledají. Přesto však mo
deláři postupuji do dalších a dalších kol ro- 
zlétáváni za stále klesajícího zájmu diváků, 
kterých se jinak sejde na takové modelářské 
události hodně. Neúnosné prodlužování sou
těže vinou nedokonalých pravidel není nic 
příjemného. Přiznám se, že i já odjel s nepří
jemným pocitem z letiště před ukončením 
soutěže, i když jsem to neudělal již několik let 
a i členy svého kroužku vedu k tomu, aby se 
této nezdvořilosti nedopouštěli.

Ze sepsáni úvahy o pravidlech C02 sešlo, 
znovu mi ji však připomněl článek o tom, jak 
vidi budoucnost této kategorie naši přátelé 
z Maďarska.

I my si můžeme zavzpomínat a zalistovat 
staršími čísly Modeláře. V pravidlech prvního 
ročníku memoriálu Jiřího Smoly, vyhláše
ných v Modeláři č. 6 a 7/1980, jsou dva 
články, které ke škodě nás všech ve staveb
ních a soutěžních pravidlech z roku 1983 
zmizely:
1. Stanoveni minimální hmotnosti modelu 
(tehdy 65 gramů)
2. K plnění lze použit jen standardní bom- 
bičky

Navíc soutěžíc! musel před časoměřičem 
prokázat protočením motoru, že nádrž jeho 
modelu je prázdná, pak ji naplnit ze stan
dardní bombičky a letět.

A ještě k hmotnosti modelů. Ve všech 
ostatních kategoriích volných modelů je 
stanovena povolená nosná plocha modelů a 
k nl úměrná povolená minimální hmotnost, 
nebo aspoň minimální hmotnost modelu 
(u kategorie B1). Jak by asi vypadalo 
rozlétávánl v kategorii A1, pokud by každý 
směl postavit model tak lehký, jak mu to 
dovol! materiálové možnosti?

Kdyby se stanovil pro katagorii C02 limit 
hmotnosti například 80 gramů (jako modelu 
kategorie B1 podobných rozměrů), případně 
ještě omezila nosná plocha, musel by se 
motor nastavovat na vyšší otáčky, zkrátila by 
se doba jeho Chodu, modely by létaly 
maxima zase jen v termice, spolehlivě padaly 
na determalizátor a ubylo by soutěžících 
v rozlétávánl.

S čím však zásadně nesouhlasím, je 
zaváděni menších nádrží k modelům. Nepo

chybuji o tom, že by je Modela byla schopna 
vyrobit. Myslím si ale, a nebudu jistě sám, že 
v době, kdy nám rostou náklady na cestováni 
na soutěže a prakticky všechny životni 
náklady, je nesmysl řešit omezení výkonu 
modelu tlm nejdražším způsobem. Vždyť 
jsme se ještě nepokusili o nic jednoduššího a 
levnějšího! Současné lehké modely by se 
daly používat i po zavedeni limitu hmotnosti, 
stačilo by zalepit do těžiště potřebné množ
ství olova, tak jak je to běžné u modelů 
větroňů.

Věřím, že se do diskuse o pravidlech naší 
krásné kategorie zapojí větší počet modelá
řů, kteří ji létají na lepší úrovni než já, 
a podaří se vytvořit pravidla, která dodají 
regulérnost soutěžím i bez nákladného vy
měňování nádrži modelů.

Miloslav Modr, MK Kladno

Motor Modela C02 
v praxi a teorii (2)

Jaká je situace dnes?
1. Létá se s ultralehkými modely bez limitu 
hmotnosti, jako v jediné kategorii volných 
modelů. Model často nepadá dostatečné 
rychle ze stoupavého proudu ani při normál
ní funkci determalizátoru, a uletí.
2. Já sám ještě plním poctivě z normálních 
bombiček, vybraných, převážených a drže
ných v chladnu. Laboratoře, které vidím 
v kufrech aut svých soupeřů, a to hlavně 
maďarských modelářů, mně potvrzují mou 
naivitu. Používají se speciální spreje nebo 
termosky k ochlazování nádrži, demontovaný 
motor se před letem váži, nádrž se následně 
zahřívá v cívce z odporového drátu (dr. 
Benedek). V rukou modelářů vidíme vlče než 
dost velkých bombiček C02. Soudím, že by 
znovuzavedenl pravidla o důkazu prázdné 
nádrže protočením motoru před časoměři
čem a následné naplněni z normální bom
bičky přispělo k poctivosti soutěženi.

Ve stejnojmenném článku, který vyšel 
před pěti léty v MO 4/86, jsem se zabýval 
především údržbou a účinnosti plnění moto
ru Modela C02. Původně měl být článek ještě 
delší, avšak ovlivněn pravidly pro soutěžní 
modely na C02, v nichž se praví, že motor 
může být použit pouze neupravený, jsem 
raději sám sebe zcenzuroval. Od té doby se 
však hodně změnilo. Okukováním na soutě
žích jsem zjistil, že někteří modeláři onen 
zákaz úprav neberou příliš vážně. Postupně 
tak ve mně sílilo přesvědčení, že by bylo 
dobré alespoň mně známé úpravy motoru 
zveřejnit. K činu — tedy napsání těchto řádků 
— mne vyprovokoval článek Radoslava 
Čížka v MO 2/91, ve kterém byl také 
zveřejněn maďarský návrh pravidel. Jsem 
přesvědčen, že tento návrh nic neřeší. 
A k tomu, abych vysvětlil proč, je potřeba 
objasnit, co Modela C02 opravdu umí.

Nejprve se zmíním o jedné věci, která sice

stávajícím pravidlům neodporuje, ale při
spěla k výraznému vzrůstu výkonů. Jde 
o další zvýšení účinnosti plněni, které zavedl 
dr. Benedek. Pohonnou jednotku plní vyjmu
tou z modelu s nádrži ponořenou do termo
sky s podchlazeným lihem. Potom celou 
jednotku zváží, z rozdílu hmotností naplněné 
a prázdné pohonné jednotky urči hmotnost 
C02 v nádrži, a je-li podle jeho představ, 
připevní celý komplet zpět na model.

Poniklováni válce je úprava, která sice 
výrazně neovlivňuje výkon motoru, zato však 
přispívá k prodlouženi jeho životnosti. Niklo
vá vrstvička odolává otěru mnohem lépe než 
dural. Poniklovávat lze jak nové, tak i 
vyběhané válce. Je však nutné je nejdříve 
s použitím vhodného trnu vybrousit jemnou 
brusnou pastou. Tím dosáhneme, kromě 
odstranění různých rýh a stop po obráběni, i 
skutečně válcového tvaru pracovního prosto
ru válce.
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Niklováni probíhá v lázni, kterou získáme 
z koncentrátu Nikllk — ten je k dostání 
v prodejnách Drogerie. Návod je natolik 
obsažný, že k němu není co dodat. Jen z 
vlastni zkušenosti radím — válce je do lázně 
lépe zavěsit. Při mém prvním pokusu se 
niklová vrstvička vyloučila i na smaltu pod 
válci, postavenými na hlavu. Její odstranění 
z hrnce před jeho návratem zpět do kuchyně 
mi pak zabralo více času než samotné 
niklování.

Poniklované válce je dobré přeleštit — 
např. starším pístem. Nikl se pochopitelně 
vylučuje všude, proto musíme počítat s tím, 
že se kromě pracovního prostoru utěsní i 
šroubové spoje. Jedinou nevýhodou je, že 
pro niklování je potřeba sehnat více válců — 
asi deset. Já jsem poniklovával pouze dva
krát, a i když jsem s výsledkem spokojen, 
nemohu znát všechny s tím související 
„fígle". Byl bych proto rád — asi nejen já — 
kdyby o problematice niklování napsali i ti, 
kteří již mají více zkušeností. (Čímž hážu 
pomyslnou rukavici směrem do východních 
Čech.)

Cílem další skupiny úprav je snížení tření 
motoru — tedy mechanických ztrát. Patří 
sem například odlehčení středu kluzného 
ložiska klikové skříně, jeho náhrada kuličko
vými ložisky, mosazné vypouzdření ložiska 
ojničního čepu atd. Tyto úpravy jsou však 
dosti náročné na strojní vybavení a v praxi 
jsou k vidění velmi zřídka.

Naproti tomu následující úprava ovlivňuje 
činnost motoru velmi výrazně, a navíc je 
velmi jednoduchá. Týká se časováni motoru. 
(Protože nemám k dispozici firemní výkresy, 
odměřoval jsem rozměry dostupnými 
prostředky přímo z motoru. Údaje na obráz
cích se tedy mohou poněkud odlišovat od 
skutečnosti.)

Na obr. 1 je výkres příslušné části motoru 
seřízeného na otáčky běžné u soutěžních 
modelů — okolo 1800/min. Na obr. 2 vlevo je 
odpovídající kinematické schéma s vyznače
ním hlavních poloh. Poloha 1 odpovídá pístu 
v horní úvrati, poloha 2 začátku otevírání 
výfukových otvorů a poloha 3 dolní úvrati. 
Mechanická práce, kterou je schopen vyko
nat expandující plyn, je přímo úměrná tlaku 
plynu a vzdálenosti, o kterou se posune plst 
— tedy rozdílu poloh, 1 a 2. Po otevření 
výfukových otvorů C02 z válce rychle unikne 
a další práci již nevykonává. Výkon motoru je 
přímo úměrný otáčkám a kroutícímu mo
mentu. Ten je dán součinem působící síly a 
ramene, na kterém tato síla působí. 
U klikových mechanismů je kroutící moment

proměnný. V horní i dolní úvrati je nulový, 
neboť nulové je i rameno působící síly. 
Maximálních hodnot nabývá v blízkosti vodo
rovných poloh kliky. Z doposud uvedeného 
tedy vyplývá, že při tomto seřízení využívá 
motor energie C02 pouze během první 
čtvrtotáčky. Zbývající tři čtvrtiny otáčky mo
tor naopak odebírá na pokrytí mechanických 
ztrát atd. energii naakumulovanou ve vrtuli, 
která současně slouží jako setrvačník.

Při daném seřízeni lze účinnost motoru 
zvýšit dvěma způsoby, jejichž důsledek je 
však stejný. Buď pod sedlo ventilu vložíme 
navíc 1 mm tlustou podložku, která se pou
žívala u motorů dřívějších sérií v kombinaci 
s nízkým sedlem, nebo o 1 mm zkrátíme čep 
pístu.

Nové kinematické schéma je na obr. 
2 vpravo. Pro dosažení stejných otáček jako 
před úpravou je nyní nutné válec více 
zašroubovat — přibližně o 1 mm. Tím se jed
nak zmenší prostor nad pístem, jednak se 
výfukové otvory posunou dolů. Zmenšení tzv. 
škodlivého objemu vede ke snížení spotřeby 
plynu. Ten je navíc lépe využit, protože posu
nutí výfukových otvorů prodlouží činnou 
dráhu pístu, při níž se využívá expanze plynu. 
Rovněž se zlepší poměry na klikovém me
chanismu. Zvětší se „aktivní" úhel, a to právě 
v oblasti, v níž je převod posuvného pohybu 
pístu na rotaci klikového hřídele nejúčinnější. 
Údaj 1 mm lze brát jako informativní. Nesmí
me však zapomenout, že je nutné ponechat 
určitou vůli pro regulaci. I tak se maximální 
dosažitelné otáčky motoru sníží. Při snaze 
o další zvětšení připustí začne píst narážet na 
sedlo a hrozí poškození ojnice. To je asi také 
důvod, proč výrobce vyrábí motor s časo
váním, které značně snižuje jeho výkon.

I po popsané úpravě se však výfukové 
otvory otevírají poměrně brzy. Polohu otvorů 
ve válci neovlivníme — je však pravdou, že 
díky výrobním tolerancím lze najít válce 
„delší" a „kratší" — hodnoceno podle polohy 
výfukových otvorů. Je spíš otázka pro výrob
ce, zda by se mu zvýšení užitné hodnoty 
motoru posunutím výfukových otvorů ale
spoň o 1 mm dolů vyplatilo, či ne. Výsledkem 
by bylo zvýšeni výkonu i bez ořezávání čepu 
pístu a s tím spojených rizik.

Tato úprava přináší kromě vyššího výkonu 
a nižší spotřeby plynu i klidnější chod 
motoru. K tomu přispěje i výměna kuličky 
o průměru 2,5 mm v sedle hlavy válce 
kuličkou menší. K nadzdvihnutí menší ku
ličky je při daném protitlaku plynu potřeba 
menší síla. Proto jsou I rázy do klikového 
mechanismu menší. Použití kuličky menši

než o průměru 2,2 mm však může vést při 
použití běžného sedla k jejímu „prostřelení" 
do válce.

Z dalších úprav mne napadá už jen 
převrtání otvoru plnicí koncovky a zkrácení 
trubičky mezi touto koncovkou a nádrží — 
obojí by mělo snížit hydraulické ztráty při 
plnění.

A nyní zpět k návrhu pravidel. Proti 
maximu 120s nelze vcelku nic namítat. 
Stejně tak se zdá rozumné i „odběhnutí" 20 s 
motorového Chodu na zemi při rozlétávání. 
Podívejme se však blíže na další body 
návrhu.

Při úvahách o účinnosti plnění jsem vždy 
vycházel z faktu, že je dána jak velikost 
bombičky, která má objem 9 cm3, tak 
i velikost nádrže — u motoru Modela C02 je 
to necelých 5 cm3. Proto jsem se vůbec 
nezabýval otázkou vlivu poměru objemu 
bombičky a nádrže na účinnost plnění. Že je 
tento vliv výrazný, může bez jakýchkoliv 
teoretických rozborů potvrdit každý, kdo 
někdy při létání plnil z velké bombičky. 
Ostatně své by k tomu z druhé strany mohli 
říci i pracovníci Modely, kteří zkoušeli nádrž 
o objemu 10 cm3. Pokud jsem informován, 
doba chodu motoru se výrazněji neprodlouži
la. Zavedením nádrže o objemu 3 cm3 by se 
tedy dosavadní poměr 1,8 změnil na 3, čímž 
by účinnost plnění značně vzrostla. Hmotnost 
C02 v nádrži, a tím i doba chodu motoru, by 
se sice snížila, ale v žádném případě ne o 
40 %, jak by se na první pohled zdálo.

Nejvíce mne „nadzvedl" bod návrhu pravi
del, v němž se praví, že odevzdaná mecha
nická energie je závislá jen na množství 
plynu v nádrži a objem motoru se proto stává 
bezvýznamným. Pokud vím, u soutěžních 
modelů není předepsána minimální hmot
nost. Pro lepší názornost proto uvedu po
dobný příklad. Mám k dispozici určité množ
ství benzínu a úkol dojet co nejdál. Zřejmě by 
málokdo souhlasil s tím, že je jedno, zda 
pojedu na Babetě, šestsettřináctkou nebo 
Zilem. Jq zřejmé, že realizace tohoto bodu by 
— při předepsaném konstantním objemu 
nádrže — dříve či později vedla k používání 
málo dostupných menších motorů a menších 
a lehčích modelů. Z vlastní zkušenosti vím, že 
letět s oříškem o rozpětí 330 mm poháněným 
vhodným motorem oněch 120 s není žádný 
problém. A to nejde o žádný speciál, ale o 
maketu. Také velmi dobře vím, že při trošku 
silnějším větru jsou potíže se sledováním 
modelu ne po 120 s, ale už po 60! Ostatně — 
to byla hlavní příčina „radiatizace" těchto 
modelů.

A jak by si v těchto podmínkách stála 
Modela C02, kterou by bylo možné — tak jak 
je tomu u maket — dle libosti upravovat? Můj 
11-10 o hmotnosti 110g dokáže za klidu letět 
přes 100 s — motor má upravené časování, 
létám s vrtulí Igra o průměru 240 mm, bez 
vnějšího podchlazování nádrže. Pokud tuto 
pohonnou jednotku zabuduji do soutěžního 
modelu o hmotnosti 70 g, vychází mi teore
ticky prodloužení doby letu minimálně o 
60 %. Přitom zanedbávám nemalé rozdíly v 
aerodynamické jemnosti soutěžního modelu 
a makety, stejně jako rezervy v účinnosti 
plnění nádrže. Závěry nechť si čtenář udělá 
sám.

Tímto článkem jsem chtěl především pou
kázat na některé praktické důsledky případ
ného zavedení maďarského návrhu pravidel. 
Ale na závěr si neodpustím pár podnětů — 
třeba jen k zamyšlení. Co tak udělat na 
nějaké větší soutěži kontrolu motorů? Úpra
va časování se pozná velmi snadno i bez 
demontáže motoru. Zatímco u normálního 
motoru mizí píst v dolní úvrati pod výfukové 
otvory, u upraveného bývá vidět. Domnívám 
se, že by bylo rozumné zrušit vnější podchla
zování nádrže — výsledek by zhruba odpo
vídal zmenšení jejího objemu — jen cesta by 
byla poněkud jednodušší. Naproti tomu bych 
se nebránil niklovaným válcům a v případě 
potřeby i opětovnému zavedení minimální 
hmotnosti modelu.

Ale to vše už je věcí těch, kteří tuto 
kategorii létají. Já si jen mohu přát, aby jich 
neubývalo tak, jak je tomu u mnoha katego
rií, u kterých je vývoj pravidel určován jen 
špičkovými výkony.

Ing. Antonín Alfery
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Jednoduchá
A-trojka

R-115 je jednoduchý a spolehlivý 
model s velmi dobrými letovými vlast
nostmi. Jeho rozměry a proporce vy
cházejí ze zkušeností s řadou vyzkou
šených A-trojek. Profily křídla i VOP 
jsou vlastní. VOP je menší, než se 
běžně užívá, ale dostatečně účinná. Tě
žiště modelu vychází ve 45 % hloubky 
křídla.

POPIS MODELU:
Trup odpovídá současné uniformitě 

stavby modelů kategorií A3 i A1. Na 
hlavici z topolového prkénka tl. 7 mm 
jsou z boků nalepeny dvě borovicové 
(smrkové) lišty o průřezu 3 x 5  mm. 
Mezi tyto lišty je po celé jejich délce 
vlepena balsa tl. 7 mm. Sendvičový 
nosník ocasních ploch je dostatečně 
pevný, ale lze jej, samozřejmě, nahradit 
modernější laminátovou trubkou. Sho
ra je na hlavici nalepena úložná deska 
křídla z překližky tl. 1,5 mm o roz
měrech 20 x 60 mm. Poutači kolíky kří
dla i VOP jsou z bambusové štěpiny 
o průměru asi 2 mm. Model létá 
s bočním háčkem, který může být oh
nutý z ocelového drátu o průměru asi
2 mm nebo vyříznutý z duralového ple
chu tl. 1,5 až 3 mm; je umístěn 8 mm 
před těžištěm. SOP z plné balsy tl.
3 mm je obroušena do souměrného 
profilu. Směrová klapka je při za- 
létávání ke kýlovce uchycena dvěma 
závěsy z hliníkového plechu tl. asi 
0,3 mm, vetknutými a zalepenými do 
obou dílů; £0 přesném nastavení je při
lepena.

Křídlo je v celku, k trupu se připevňu
je gumou. Je dimenzováno tak, aby

sneslo i razantní vystřelení, jež je vlastní 
dnešnímu stylu létání. Průřezy podél- 
níků jsou zřejmé z nákresu žebra ve 
skutečné velikosti (barevným přeti
skem). Žebra jsou z balsy tl. 1,5 mm, 
zakončení z balsy tl. 3 mm. Prostor me
zi středovými žebry je shora i zdola vy
lepen balsou tl. 2 až 3 mm. V místech 
lomení jsou zalepeny výkližky z balsy tl. 
2 mm.

VOP je běžně konstrukce. Střední že
bro je z překližky tl. 1 mm, ostatní 
z balsy tl. 1,5 mm, zakončení z balsy tl. 
2 mm. Poutači kolíky doutnákového de-

termalizátoru z bambusových štěpin 
o průměru asi 1,5 mm jsou přilepeny ke 
střednímu žebru už před potažením.

Celý model je potažen Mikalentou 
a pětkrát lakován vypínacím a zapono- 
vým nitrolakem. Konce křídla jsou pře
krouceny do nagativů 2 až 4 mm. Při 
zalétávání seřídíme zatáčku modelu do 
té strany, kde je menší negativ. Ne- 
chce-li model na tuto stranu kroužit, 
hledejme příčinu ve zkrouceném kříd
le, nesouměrném trupu nebo zborcené 
VOP.

Česlav Rak, LMK Hořice

Profil 
na tento 
měsíc

X 0 1,25 2,5 5 7,5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100
yh 1,4 3,0 4,0 5,3 6,3 7,0 8,25 9,15 10,2 10,5 10,2 9,35 8,2 6,4 4,0 2,5 0,6
y<i 1.4 0,3 0,1 0 0,2 0,4 1,0 1,5 2,5 3,2 3,75 4,0 3,9 3,2 2,0 1,1 0

Domnívám se, že praotcem rodiny profilů, 
jejíž vynikající člen B8556b byl zvolen profilem 
tohoto měsíce, je aerodynamik NACA, pan 
Gail Cheesman. Mám na mysli skupinu 
modelářských nebo modelářsky využitelných 
profilů s maximálním prohnutím střední čáry 
ve 40 až 50 % hloubky, znatelně sklopenou 
odtokovou částí a s maximální tloušťkou 8 až 
10 %. Hlas lidu, jehož jsem součástí, označil 
tyto profily jako HRBATÉ. Křídlo s takovým

profilem lze postavit dostatečně tuhé i bez 
tuhého potahu torzní skříně a bez použití 
materiálů, z nichž jsou komponovány vesmír
né koráby či neprůstřelné vesty. Jde o profily 
z klasické oblasti „žbrdlínkového" modelář
ství.

Pan Cheesman stvořil v roce 1949 profil 
(NACA) C25-100-10 a dále na něj navazující 
profily C810 a C608, které se jednoznačně 
osvědčily, přestože i po dodatečném

zaostření měly nápadně tupější nos, než byla 
běžná praxe. K uvedené řadě Cheesmano- 
vých profilů patří i speciál pro VOP C20A-08, 
který je důkazem, že profily nestárnou:
V osmdesátých létech se na VOP modelů 
F1A objevil jako hit profil WObeking, jenž je 
modifikací prověřeného Cheesmanova 
20A-08.

Za půvabnou ukázku modelářské latiny ^  
považuji léta tradovanou dánskou pohádku:
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Svědomití dánští větroňáři se v průběhu roku 
1952 připravovali na MS A-2 1953. Neúmysl
ně došlo u několika modelů při vypínání 
potahu k ohnutí odtokových lišt dolů; tyto 
modely létaly lépe než větroně s křídly 
nezdeformovanými. Bystrý Hans Hansen na
kreslil obratem hrbatý profil, postavil s ním 
nové éro, a MS 1953 vyhrál. Úspěšný 
Hansenův profil obletěl celý svět, stejně jako 
jeho krásné profily novější (např. AH-7-47-6). 
Pan Hansen četl patrně pozorně spisek Karla 
Čapka o cestě na sever a našel tam, mezi 
řádky, informaci, že ploché, laskavé Dánsko 
Je ideální zemí pro létání s volnými modely, 
nejlépe s hrbatými profily.

V témže roce (1953) byly ověřovány ve 
Vlkančicích profily tohoto typu ing. Milana 
Hořejšího, publikované později v jeho popu
lární Aerodynamice létajících modelů (Naše 
vojsko 1957). 2 této série si zaslouží mimo
řádnou pozornost H-06508-30, který umož
ňuje postavit jednoduché křídlo špičkových 
vlastností. Ing. Jaroslav Lněnička publikoval 
první „hrbáče" své vydařené řady CRD v ro
ce 1959.

Světovými trvalkami z uvedené rodiny 
profilů jsou například i NACA 6409, 6509, 
Davies (A=93, B=17), Isaacsonův 8.1.64009, 
nemluvě o E385 a dalších; pro mne však, 
v první řadě, B8556b, nakreslený vědoucí 
otcovskou rukou profesora Benedeka.

J. Spálený, kresba ing. L. Široký

Soutěžní model 
kategorie F1A

Jestliže zveřejnění každého nového sta
vebního prvku znamená další krůček vpřed 
pro celou modelářskou veřejnost, potom 
publikování plánku modelu Liptov představu
je téměř vycházku. Jeho konstruktér Ivan 
Tréger ale popírá, že by byl autorem všech 
těch „vymyšleností", některé prý okoukal na 
soutěžích Světového poháru.

Model vyniká velkou pevností, což jej 
předurčuje k létání v obtížných podmínkách. 
Filozofie jeho konstrukce, zejména volba 
profilů, umožněná použitím uhlíkových sta
vebních prvků, zajišťuje velmi dobrý kluž; při 
správném vystřelení dokáže model nalétat 
bez termiky až 210 s. Hodí se tedy i pro létání 
v klidu, takže je s ním možné bezpečně 
překlenout období, kdy se po ranních kolech 
„v oleji" rozhodujeme, zda už použít model 
pro taktické létání.

Hlavní nosník křídla je ze šesti vrstev 
jednostranně orientované uhlíkové tkaniny tl. 
0,13 mm; postup je podrobně popsán ve 
stavebním návodu u plánku. Náběžná část 
křídla je tvořena kevlarovou torzní skříní. 
Žebra jsou z balsy tl. 1,5 mm, kořenová 
z překližky tl. 1,5 mm. Odtoková lišta je ze 
středně tvrdé balsy. Poloviny křídla jsou 
spojeny třemi ocelovými dráty. Po potažení 
křídla tenkým papírem a vylakování jsou 
žebra zpevněna uhlíkovými pásky, nataže
nými i přes odtokovou hranu. Hotové křídlo 
má hmotnost 180 až 185 gramů.

Vodorovná ocasní plocha je podobné 
konstrukce jako křídlo — včetně hlavního

nosníku a zpevnění žeber uhlíkem; její hmot
nost po potažení tenkým papírem je 6 až 
7 gramů.

Hlavice trupu je ze dvou lipových prkének 
tl. 10 mm. Po umístění časovače ze sovětské 
samospouště a háčku nejnovějšího typu se 
dvěma vypínacími pružinami je z obou stran 
polepena překližkou tl. 1 mm. Zadní část 
trupu tvoří laminátová trubka, zpevněná 
uhlíkovým vláknem, jejíž hmotnost je 16 až 
17 gramů. Spoj mezi trubkou a hlavicí je

přelaminován a přechod vybroušen. Svislá 
ocasní plocha z balsy tl. 3 mm má směrové 
kormidlo ovládané torzní pružinou. Zpoždění 
výchylky směrovky po vypnutí modelu je 
ovládáno časovačem.

Kompletní plán modelu včetně podrob
ného dílenského výkresu vlečného háčku 
můžete získat obratem pošty poukázáním 
částky 26 Kčs; do rubriky Zpráva pro příjem
ce na rubu poštovní poukázky napište Liptov.

RAWA, p. s. 12/111, 734 01 Karviná 4
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■ Březnové zasedání CiAM FAI 
projednalo některé změny týka-

V jící se i našich eiektroletců.
Z našeho pohledu je asi nej- 

důležitější skutečnost, že byla 
schválena prozatímní mezi

národní pravidla kategorie Ten Gell 
Gliders. Platí pro ni pravidla kategorie 
F3E s těmito úpravami: Na soutěži se 
musejí létat nejméně dvě letová kola. 
Pokud je soutěž vypsána i pro kate
gorii F3E, nesmí soutěžící v kategorii 
F3E startovat v kategorii desetičlán- 
ků. Celková nosná plocha modelu 
musí být nejméně 36 dm2. Napájecí 
zdroj elektromotoru může sestávat 
nejvíce z deseti článků. Hmotnost 
napájecího zdroje včetně vodičů 
a konektorů nesmí překročit 550 g, 
váží se bezprostředně po přistání.

Konečně tedy našla jinak dost 
zaměstnaná podkomise F3E čas 
k projednání návrhu na zavedení 
kategorie, která by umožnila mezi
národní měření sil i modelářům ze 
zemí, v nichž přijde pořízení plno
krevného soutěžního elektroletu kate
gorie F3E na neúměrně vysokou 
částku. Pravidla jsou prozatímní, 
takže podle nich není možné pořádat 
mistrovské mezinárodní soutěže. 
Přesto jde o významný krok. Dojde 
totiž zřejmě ke sjednocení dosud 
odlišných národních pravidel. Asi 
důležitější je ale skutečnost, že pře
depsáním nejmenší celkové plochy 
modelu je omezena miniaturizace, 
která je v současnosti strašákem 
méně movitých soutěžících i ve velké 
kategorii. Modely by tudíž měly mít 
srovnatelnější výkony, takže o výsled
cích nebude v takové míře rozhodo
vat kvalita (a tím pádem cena) moto
ru. K širšímu uplatnění nových pravi
del dojde asi od příští sezóny — v té 
letošní by totiž právě pro menší 
nosnou plochu nemohla startovat řa
da modelů.

Naštěstí nebyl schválen švýcarský 
návrh na prodloužení letové báze 
v úloze A na 200 metrů, který by při 
současném stavu i špičkové RC tech
niky asi znamenal zvětšení pravděpo
dobnosti havárie při otáčce na 
vzdálenější bázi při malé výšce letu.

I v pravidlech kategorie F3E došlo 
ke změně, jejímž cílem je aspoň 
poněkud omezit zásadní vliv úlohy 
A (průlety) na celkový výsledek: Za 
každý dokončený průlet bází se bude 
započítávat pouze 10 bodů místo 
nynějších 15. Zatím ovšem nevím, od 
kdy bude tato úprava platit — bude
me si muset počkat až na oficiální 
zápis ze zasedání.

Na plenárním zasedání CIAM FAI 
byl pro další období zvolen předse
dou podkomise F3E Emil Giezendan- 
ner ze Švýcarska.

Vladim ír HADAČ

V

0 elektroletu

Rady pro elektroletce
Vhodný mikrospínač pro elektrolet 

i s možností dynamické brzdy (zkratování 
přívodů k motoru) najdete v případě nouze 
v běžně používané pistolové páječce. Má 
označení MKO 16, je dimenzován na 15 A, 
snadno se dá rozebrat (i v modelu) a tudíž 
vyčistit. Upevňuje se dvěma vruty, pro něž 
jsou připraveny dva otvory. V klidové poloze 
lze vývody zkratovat přes kontakt vložený do 
výrobcem připravené drážky podle obrázku. 
Tento spínač používám již dvě sezóny zcela 
spolehlivě při odběru motoru 18 A.

Pokud se vám zdálo zbytečné při létání 
s elektroletem brát s sebou na letiště 
Avomet, měli jste pravdu — ručkovým 
přístrojem skutečně nejde přesně zjistit, kdy 
jsou články nabité, a zda se tudíž nepřebíjejí. 
Zanedbatelná není ani jeho cena a sku
tečnost, že k měření odběru je zapotřebí 
přesný bočník. Všechny problémy vyřešíte 
zakoupením stavebnice digitálního voltmetru 
ADM 2001 (po zlevnění za 190 Kčs), který 
podle návodu doplníte podle potřeby před- 
řadným odporem (pro rozsah do 20 V 1M) 
a bočníkem (pro rozsah do 20 A asi 2 cm 
měděného drátu o průměru 0,3 mm). Rozsa
hy pro běžné použití stačí, voltmetru nevadí 
přetížení ani přepolování a dá se 
i s přepínačem vtěsnat do krabičky 
o rozměrech 100 x 140 x 20 mm. Sestavení 
trvá i neodborníkovi jedno odpoledne; 
k pájení obvodů CMOS lze použít i uzemněný 
hrot pistolové páječky.

Kdy jsou akumulátory nabité? Pokud máte 
digitální voltmetr s 3 1/2-místným displejem, 
zjistíte to snadno. Stačí při nabíjení měřit 
napětí na vývodech baterie, které zvolna 
stoupá; při plném nabití během jedné až 
dvou minut poklesne asi o 8 až 10 mV. Pokud 
se akumulátory ohřívají, znamená to, že se již 
přebíjejí.

Vhodné konektory pro elektrolet se dají 
snadno zhotovit z měděné trubky o průměru 
5/4 mm a měděného nýtu, které zakryjeme 
čepičkami z popisovače Fix příslušné barvy. 
Výhodou je velká zatížitelnost, snadné roze
bírání a také možnost kombinování 
s běžnými banánky. Dutou část konektoru 
samozřejmě používáme u akumulátoru, aby 
nedocházelo ke zkratům.

Μ & H Centrum
o sobotách 11. 5. a 25. 5. 1991 

se konají

BURZY
modelářských potřeb 

8.00— 11.00 hod.
Velký sál DK-DP Bubenská 

(stanice metra Vltavská) 
Prodej stolů od 7.00 hod. 
Možnost rezervace stolů 

na adrese:
Pavel Vraný 

p. s. 41
190 00 Praha 9 

POZOR! Pokud si zajistíte 
prodejní stůl na dvou po sobě 

jdoucích burzách, budete 
mít na třetí burze stůl zdarma!

Sběratel motorů pocházející ze SRN 
hledá staré dieselové nebo benzíno
vé motory pro modelová letadla 
a lodě z r. 1930—70. Výměna za 
modelové artikly jakéhokol. druhu je 
také možná a vítaná. Hovoříme česky. 
Dietmar KOnig, Kbrner Hellweg 53, 
4600 Dortmund 1, BRD, tel. BRD 
(0231) 51 42 16

Pokud nemáte vhodný nabíječ pro tvrdé 
nabíjení akumulátorů se sintrovanými elekt
rodami, můžete použít starší velký zdroj pro 
modelovou železnici s možností regulace 
výstupního napětí. Je ovšem nutné vyměnit 
usměrňovač za čtyři diody KY 132/80, aby 
bylo možné odebírat proud až 3 A. Přes 
odpor je potom možné nabíjet i běžné 
akumulátory, třeba pro napájení přijímače.

MUDr. Peter Žiak

Odposlech 
z přijímače

Občas používám jednoduché zařízení na 
kontrolu přijímače, jehož zapojení je na 
obrázku. Po vyzkoušení je celek zalit do 
epoxidové pryskyřice — včetně konektoru. 
Sluchátko může být jakékoli o impedanci 20 
až 75 ohmů. Já používám „zbylé" od stereo
fonního přehrávače o impedanci 30 ohmů. 
Tranzistor vyhovuje jakýkoli NPN řady KC či

TEL. VLOŽKA 
2 « 27  JT

Nemáte čas a chuť cestovat po 
modelářských prodejnách? Využijte 
nabídky zásilkové služby modelář

ského materiálu

P 0 S P A - M 0 D E L L

Nabízíme široký sortiment plast, sta
vebnic, balsu, nažehl. fólie, barev, 
potah, pap., NiCd články a veškerý 
sortiment f. ROBBE (serva od 499,-). 
Připravujeme prodej stavebnic f. TA- 

MIYA
O informace, příp. katalog (15 Kčs 

dobírkou) pište na adresu: 
Pospa—Modell 
P. O. BOX 68 

120 00 Praha 2
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BC. Obvod pracuje na prvnt zapojeni. Kdo 
vlastni sluchátko o impedanci 2000 až 4000 
ohmů, nemusí používat zesilovač — stač! ho 
zapojit mezi záporný vývod a výstup signálu.

Zajímavé bude poznání, že přijímač „hra
je" i na vysílače o odstupu kanálů více než 10 
KHz — prakticky na všech kanálech pásma.

Karel Mlčoušek, LMK Prostějov

Kontrola stavu 
akumulátorů 
v modelu

V Modeláři 10/1990 mne zaujalo zapojeni 
pro signalizaci stavu akumulátorů v modelu. 
Po jeho sestaveni jsem zjistil, že zařízeni 
principiálně funguje bez závad, ovšem vyka
zuje několik nedostatků: není nijak signalizo
váno přerušeni přívodních vodičů — indi
kátor se chová, jako když jsou akumulátory 
v pořádku, tedy nesviti. Následky jsou vlče 
než zřejmé.

Dalši nedostatek vidím v tom, že zařízeni 
měří v podstatě napět! naprázdno, bez zátě
že. Je to pochopitelné, protože zařízeni je 
v modelu a zbytečně by zatěžovalo zdroje.

Projo jsem upravil dané zapojeni a zhotovil 
zkušební zařízeni „do kapsy", které tyto 
nedostatky odstranilo.

Trimrem R5 se přistroj nastavi tak, aby se 
při vstupním napětí 4,4 V (1,1 V na článek) 
rozsvítila dioda 02. Dioda D1 slouží pro 
kontrolu připojení ke zdroji a jako zdroj 
referenčního napětí. V případě použiti jiných 
diod je nutné změnit hodnoty rezistorů R3 
a R4. Rezistor R1 zatěžuje akumulátory 
proudem asi 300 mA. Měřeni by proto mělo, 
jak je obvyklé, trvat jen několik sekund.

Protože se součástky pájejí do plošného 
spoje ze strany spojů, slouží deska zároveň

40

jako dno krabičk; 
konektorem Mod< 
akumulátorů 
modelu, určené 

Při zkoušeni j: 
které mohu přip: 
konektoru) na 
736 01 Havířov

RC větroň

VVS-2
RC větroň kategórie RC-V2 som si navrhol 00! 

v roku 1988 v době, keď som potřeboval mať 
za 15 večerov hotový súfažný model. Tomu 
je podriadená hlavně konštrukcia křidla, 
ktorá je — i keď sa to na prvý pohrad řns^i t 
— dostatočne pevná a umožňuje mi p i 
tréningu používat aj elektrický naviják*—

Křidlo s profilom E387 je postavené ne - 
tradičným spósobom. Základom a zárc - 
veň jediným pevnostným prvkom je nosník 
z dvoch pásov preglejky o hrúbke 0,8 mm, Φ 
medzl ktoré je zalepená balza tak, aby na ς__ 
oboch stranách vznikli drážky hlboké Nffom.
Tam potom uložím 15 kusov sklenýehryt - ..... -
vingov presýtených Epoxy 1505 a celo 
uzavriem balzou hr. 1 mm. V nosníku sú 
zalepené aj trubky pre spojku křídla. Zvyšok 
profilu tvoři polystyrénová výplň doplněná 
lištami o priereze 3 x 10 mm, pod ktorými 
je uložených 5 rovingov prechádzajúcich 
z centroplánu. Takto zhotovené křidlo je 
potiahnuté Modelspanom a centroplán až po 
nosník monofilom. Lakované je lepiacim 
lakom (nezriedený neleptá polystyrén) 
a prebrúsené pod vodou. Křidlo je samozřej
mé možné postavit aj klasickým spěsobom.

Chvostové plochy sú z plnej balsy hr.
8 mm, vybrúsenej do súmerného profilu. Po 
vyřezaní odfahčovacich otvorov sú potiahnu
té tenkým Modelspanom a lakované.

Trup je laminátový vlastnej výroby, po 
patřičných úpravách je však možné použit aj 
trup Modela. Vlečný háčik z pletacej ihlice 
o priemere 3 mm je upevněný v bukovom 
hranole a zalepený do trupu.

Model může byt riadený akoukofvek dvoj- 
povelovou RC súpravou. Letová hmotnost 
modelu je 1200 g.

Milan Sedfk
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RC polomaketa

WILGA 35
na motor 10 cm3
Konstrukce, výkres a popis:
Ladislav Lener, Klatovy

Jako téměř každého modeláře i mne 
zaujaly velké modely, zvlášť majestátným 
realistickým letem, připomínajícím skutečná 
letadla. Po delším uvažováni jsem se rozhodl 
postavit si polomaketu polského víceúčelo
vého letounu Wilga 35, který mne zaujal 
neobvyklými tvary.

Protože nevlastním motor o větším zdviho
vém objemu, počítal jsem s tlm, že budu 
muset motor 10 cm3 opatřit reduktorem. Po 
postaveni modelu jsem ale zkusil použit 
motor Raduga 10 cm3 bez reduktoru, jen 
s velkou vrtuli o průměru 400 mm. Příjemně 
mne překvapilo, že tato pohonná jednotka 
stač! i pro tak velký model. Létáni je bez 
problémů, i když motor samozřejmé nedosa
huje maximálních otáček.

Trup má přepážky z překližky, které 
nejprve navlékneme na pomocnou lištu, 
procházející středem trupu; lišta je položena 
na pomocné stojany. Tento postup je nutný, 
neboť vzhledem k jeho tvarům není možné

stavět trup na pracovní desce. Přepážky jsou 
na bocích spojeny lištami o průřezu 
12x4 mm, po obvodu pak lištami o průřezu 
5x5 mm. Lišty je třeba předem ohnout nad 
plamenem. Celou kostru lepíme Epoxy 1200. 
Předni část trupu je potom polepena pře
kližkou tl. 1 mm, kterou je třeba vytvarovat 
nad teplem, aby díly dobře dosedly na 
konstrukci. Zadní kuželová část trupu je 
vylepena balsou tl. 3 až 4 mm.

Nohy podvozku jsou z pružinového drátu 
o průměru 5 mm; spoje jednotlivých dílů jsou 
ovinuty měděným drátem a spájeny. Nohy 
jsou opatřeny kryty z překližky tl. 1 mm (nebo 
balsy) a přelaminovány, aby měly správný 
profil.

Z pěnového polystyrénu vyřízneme díly 
ocasních ploch, které po přilepení dřevěných 
části polepíme balicím papírem; používáme 
lepidlo Herkules. Výškovka z balsových že
ber a stojin je polepena balsou tl. 2 mm.

Serva jsou uchycena na překližkové desce

v prostoru kabiny co nejníže, nad nimi je 
podlážka kabiny, na nfž jsou upevněna 
sedadla, vybroušená z pěnového polystyrénu 
a polepená koženkou. Podlážka je rozdělena 
na dva díly a lze ji vyjímat otvorem v horní 
části trupu.

Po vytmelenl a zhotoveni přechodů je trup 
vybroušen a polepen papírem. Potom zhoto
víme z balsy tl. 4 mm lišty trojúhelníkového 
průřezu, které nalepíme podle výkresu na 
povrch trupu a ocasních ploch.

Křidlo má jádro vypálené odporovou pilou 
z pěnového polystyrénu, do něhož jsou 
vybroušeny drážky pro lišty nosníků a vyříz
nuty otvory pro kapsy stojiny. Pouzdra 
stojiny jsou slepena epoxidem, kterým jsou 
společně s nosníky zalepeny do polotovarů 
křidla. Herkulesem potom přilepíme 
náběžnou a odtokovou lištu a zakončeni 
křidla z balsy. Nakonec přilepíme epoxidem 
kořenová žebra z překližky tl. 3 mm 
a vypálíme otvory pro uloženi serv, které
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Obr. 1

KAM JDE 
VÝVOJ?

42. veletrh hraček a modelářských potřeb 
Norimberk, 31. ledna až 6. února 1991

■ Ve dnech 23. a 24. února se konalo 
v Kroneuburgu nedaleko Vidně gene
rální zasedání světové organizace 
lodních modelářů Naviga. Zúčastnili 
se jej zástupci 14 zemí; z finančních 
důvodů nepřijeli například zástupci 
Rumunska a Bulharska. ČSFR zastu

povali stávajíc! prezident Navigy Zoltán Doč
kal, Ján Miškovič a já. Jednáni probíhalo 
v zasedací síni místní radnice a mělo diky 
velmi pečlivé přípravě prezidia svižný 
průběh. V úvodu bylo schváleno přijetí 
nových členů — Argentiny a Norska
— a vyloučeni Španělska, které již dva roky 
nezaplatilo členské příspěvky.

Výrazně se změnily stanovy Navigy. Dle 
našeho názoru k lepšímu, neboť by její 
činnost měla být nadále podstatné pružnější. 
Byla zrušena sportovní komise, která se 
dosud zabývala tvorbou pravidel, a vznikly 
čtyři samostatné sekce s právem rozhodovat
0 svých kategoriích. V sekcích směji být 
zastoupeny všechny členské státy dle vlast
ního uvážení, ale zásadně jen jedním zástup
cem. Jednotlivé komise jsou: C — stolní 
modely, M — motorové modely (E, F), FSR
— společné závody a S — plachetnice. 
Zasedání členů sekci proběhnou vždy jed
nou za dva roky při mistrovstvích světa 
v jednotlivých kategoriích. Voleni předsedo
vé sekcí se současně stávají členy prezídia 
Navigy. Delegáty ČSMoS v jednotlivých sek
cích jsou ing. Tomášek (C), ing. Skába (M), J. 
Miškovič (FSR) a ing. Kohlíček (S).

Tajnou volbou bylo na čtyřleté funkční 
období zvoleno nové prezídium Navigy. Pre
zidentem se stal Zoltán Dočkal, vicepreziden
ty pánové Robinson a Hille, sekretářem pan 
Kukula a hospodářem je pan Hochbauer. 
Komisi rozhodčích tvoři pánové Ehrbach, 
Etranger, Andersen, Casini a Szécsényi; do 
revizní komise byl zvolen i J. Miškovič.

Vklady účastníků mezinárodních soutěží 
byly nově stanoveny na 10 USD pro seniory 
a 7 USD pro juniory.

Na závěr zasedání byla schválena hymna 
Navigy, která se bude používat na MS, ME 
a mezinárodních soutěžích.

■ Některé mezinárodní soutěže, které se 
konají v sousedních státech: F5 — 5. až 12. 5., 
Wolfgangseeregata, Rakousko; FSR-V — 10. 
až 12. 5., Legnica/Wroclaw, Polsko; F1, F3, 
FSR-E, FSR-V — 30. 5. až 2. 6„ Schrems, 
Rakousko; FSR-V — 14. až 16. 6., Debrec- 
zen, Maďarsko; F5 — 4. až 7. 7., Szoproň, 
Maďarsko; F5 — 30. 8. až 1. 9. Sle- 
sin/Poznaň, Polsko.

Mistrovství světa motorových modelů se 
uskuteční v Brjansku (SSSR) 1. až 10. 8., 
mistrovství Evropy pro třídu F1 (elektry
1 spalovací) ve švédském Kalmaru 18. 
až 20. 5. Obou vrcholných soutěži se zúčastni 
i naši reprezentanti, stejně jako Světové 
výstavy modelů kategorie C ve Varně.

■ Soutěže ve třídách FSR-V pořádané letos 
v Legnici, Schremsu, Debreczenu a Banské 
Bystrici jsou zahrnuty do zatím zkušebního 
ročníku Středoevropského poháru FSR.

■ Soutěžící ve třídách FSR-V upozorňuji, že 
vzhledem ke kolizi původních termínů mezi
národních soutěží v Debreczenu a Duchcově 
se mezinárodní soutěž v Duchcově uskuteční 
o 14 dní později, tedy 28. až 30. června.

Jiří LEJSEK

0 lodním 
modelářství

Mezi 2077 vystavovateli hraček, modelů 
a modelářských potřeb ze 44 států letos na 
norimberském veletrhu předvedlo také 15 
modelářských firem plovoucí a neplovoucl 
modely lodí.

Všechny plovoucí modely lodi až na dětské 
modely plachetnic jsou určeny pro ovládáni 
RC soupravami. U motorových zcela pře
vládá pohon elektromotory, spalovací moto
ry pohánějí většinou jen soutěžní modely pro 
třídu Naviga, objevily se však i modely 
poháněné parními stroji.

Firma Graupner měla ve své tradičně 
největší expozici tentokrát pouze jednu no
vinku — maketu RC člunu Taifun o délce 
653 mm. Předlohou dvoutrupého modelu 
byly americké rychlostní čluny s turbomoto- 
ry, dosahující rychlostí přes 300 km/h. Rych- 
lostavebnici modelu s hotovými díly z plastic
ké hmoty ABS lze doplnit spalovacím moto
rem OS Max C2 MX15 o zdvihovém objemu 
2,5 cm3, vybaveným ručním lankovým 
spouštěčem. S elektromotorem Ultra 900 
dosahuje stejný model rychlosti až 50 km/h; 
cena stavebnice je 167 DM. (Uvedené ceny 
stavebnic jsou pouze informativní, neboť 
neobsahuji daň z obratu a obchodnf rozpětí 
— zisk prodávajícího.)

Rychlostní člun stejné kategorie i podob
ného uspořádáni vystavovala firma Simprop.

Člun Wildcat (obr. 1), dodávaný s hotovým 
trupem o délce 700 mm, je poháněn dvěma 
elektromotory Mabuchi 550 a stojí včetně 
motorů 278,20 DM. Japonská firma Kyosho 
doplnila kategorii rychlostních RC maket 
závodních člunů světové kategorie Off Shore 
o katamaran Hurricane. Rychlostavebnice 
modelu s hotovým trupem o délce 790 mm 
a dvěma elektromotory Le Mans 340 ST stoji 
275 DM.

Celkem čtyři nové RC čluny předvedla 
známá firma Robbe, z toho dva modely patři 
také do kategorie rychlostních člunů Off 
Shore. Rychlostavebnice katamaranu Paroli 
o délce trupu 650 mm je určena pro pohon 
jedním elektromotorem typu 540 S či dvěma 
motory Power 600/19, napájenými sedmi 
rychlonabfjecfmi články. Stejná pohonná 
jednotka je určena pro klasický rychlostní 
člun Magnum (obr. 2) s trupem o délce 
950 mm, jehož hmotnost je až 2400 g. Model 
jachty San Diego má vzor v luxusních 
amerických jachtách o délce trupu 30 až 
100 m, dosahujících rychlosti 100 km/h. Mo
del v měřítku 1:25 má trup o délce 1270 mm 
z materiálu ABS, poháněn je dvěma elektro
motory Power 700/13 T. Protibéžné lodní 
vrtule jsou ovládány společně s kormidly 
jedním servem. Ve stejné velikosti i měřítku 
je i poslední novinka firmy Robbe, polomake-

Obr. 3
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ta pobřežního člunu Orkney Express o délce 
trupu 1260 mm, která se stejnou pohonnou 
jednotkou a dalším vybavením má jízdní 
hmotnost 7000 g (obr. 3).

Dánská firma Billing Boats stále rozšiřuje 
sortiment plovoucfch i neplovouclch modelů 
lodi. Stejný trup z hmoty ABS je základem 
dvou novinek v sérii 100 — amerického 
pobřežního člunu US Coast Guard a Waveny 
Lifeboat (obr. 4), jejichž délka v měřítku 1:40 
je 363 mm. Stejný model firma Billing Boats 
nabízela dříve v měřítku 1:20, jeho dobré 
jízdní vlastnosti zřejmě vedly k letošní nabíd
ce modelu v polovičnf velikosti.

Japonská firma EZ, patřící do koncernu 
OK Model, vystavovala rychlostní čluny Sea 
Master a Ninja o délce trupu 675 a 700 mm 
a dvě jachty Fire Hawk a Fisherman Sport 
o délce trupu 700 a 630 mm. Rychlostavebni- 
ce mají trupy lodi i nástavby vylisované 
z plastické hmoty a obsahuji pohonnou 
jednotku nového typu se zvýšeným točivým 
momentem a převodem elektromotoru do 
pomala.

Jednou z novinek německé firmy Krick je 
rychlostní člun Eco Bii 22 o délce trupu 
510 mm. Rychlostavebnice o nízké ceně 98 
DM s trupem z ABS však neobsahuje motor 
Mabuchi 540 S. Podstatně dražší je RC 
maketa výletního člunu Alexandra (obr. 5) 
z počátku tohoto století. Plastikový trup
0 délce 940 mm je doplněn dřevěnou nástav
bou; cena stavebnice s dvouválcovým par
ním strojem je 665 DM, bez motoru je 
dodávána za 239 DM.

Plovoucí modely lodi ale i makety historic
kých lodi a letecké modely nabízej! americké 
firmy Lindberg, Midwest a Sterling Models. 
První z nich kromě 50 typů lodí nabízí
1 kolekci více než 40 raketových modelů, obě 
další dodávajf stavebnice s klasickou dře-
▼ Obr. 5 ▲ Obr. 4

vénou konstrukci trupů a plaňkováním. Fir
ma Midwest nablzf tři stavebnice přístavních 
člunů o stejné délce trupů 482 mm, nazvané 
Harbor Master, Tour Master a Fantail Launch 
II, v ceně od 52 do 65 USD, určené pro pohon 
jednoválcovým parním strojem. Větší modely 
přístavních člunů Fireboat a Harbor Tug 
o délce trupů 635 mm stoji 65 až 90 USD; 
největší a nejdražš! je člun The Seguin 
o délce 990 mm, který stoji 165 USD. Sterling 
Models nabízí šest RC stavebnic: sportovní 
člun Century See o délce trupu 690 mm, tři 
jachty 50' Catalina, 63’ Motor Yacht a 42’ 
Corvette o délce trupů 790, 1020 a 1220 mm 
a makety kontejnerové lodi American Scout 
Freighter o délce 1270 mm a válečné lodi 
U.S.S. Missouri o délce trupu 1410 mm.

Modely válečných lodi sice za panující 
situace vzbuzovaly u některých zákazníků 
rozpaky, přesto však nacházely své zájemce. 
Příkladem byl zájem britských zákazníků 
o RC polomaketu torpédového člunu 
z nabídky VD Igra, který byl předveden jako 
novinka na Stánku Unicoopu. Model má trup 
o délce 486 mm i nástavbu vylisovány z ABS. 
S doplňky (ovšem bez elektromotoru) lze 
model o exportní ceně 25 DM zakoupit na 
domácím trhu podstatně levněji (doporučená 
MOC je 190 Kčs).

Firma Sterling Models nabízí pět stavebnic 
RC plachetnic, jež letos na veletrhu jinak ne
byly téměř vidět. Tři z nich jsou sportovní

„rybí" plachetnice Star Fish, Sail Fish a King 
Fish o délce trupů 530, 825 a 1090 mm. Ne
obvyklé byly plovoucí RC makety amerických 
škunerů s ovládáním kormidla i nastaveni 
plachet — dvoustěžnlky Yacht America 
a Emma C. Berry o délce trupu 1310 mm, 
respektive 1260 mm. Miniplachetnici Mer
maid s automatickým nastavením kormidla 
šatky nabízela jako novinku za pouhých 
17,50 DM japonská firma Kyosho. Maketu 
námořní plachetnice K. Horieho, v měřítku 
1:30 dlouhou 140 mm a vysokou 270 mm, lze 
sestavit bez lepidla za půl hodiny.

Přehlídku neplovouclch modelů začneme 
velmi dobře propracovanou stavebnicí histo
rické plachetnice Mayflower z roku 1620, 
v měřítku 1:60 s trupem dlouhým 650 mm. 
Nabízí ji dánská firma Billing Boats. Další 
doplňkovou nabídkou firmy jsou celodře- 
věné makety historických vozů z doby želez
né, bronzové a éry Vikingů. Podobný sorti
ment má v nabídce nizozemská firma Aut
hentic Models, která nabízí stavebnice histo
rických vozů, kanónů, větrných mlýnů, mode
lů Leonarda da Vinciho, miniaturních houslí, 
viol a louten. Nechyb! ani stavebnice plachet
nice Princess Royal pro klasickou stavbu 
modelu v láhvi. Stavebnice modelů historic
kých plachetnic jsou poměrně jednoduché 
k sestaveni, s opracovaným trupem lodi 
z plného kusu dřeva a vyřezanými či vysek
nutými drobnými díly ze dřeva. V měřítku

Obr. 2 ▼

1:120 jsou to čtyři modely závodních jachet 
z obdob! závodů o America Cup z počátku 
20. století (délka trupu lodi 280 až 370 mm), 
a celkem 16 stavebnic různých plachetnic 
v měřítku 1:24 až 1:70 (v délce od 300 do 
760 mm). Kromě německé firmy Steingrae- 
ber se věnuji historickým modelům lodi firmy 
ze Španělska a Itálie. Firma Dikar z Bergamy 
nabfzl celkem 19 stavebnic modelů plachet
nic, novinkou je španělská galeona San 
Fernando ze 16. století. Model v měřítku 
1:100 má trup o délce 540 mm plaňkovaný 
lištami. Barcelonská firma Artesania Latina 
nabízí celkem 36 stavebnic různých modelů 
lodi rozdílné stavební úrovně. Malé jednodu
ché modely plachetnic v měřítku 1:100 mají 
trupy vylisované ze směsi připomínající dře
věné piliny s lepidlem či pěnový polystyrén. 
Případné plaňkováni trupu se pak provádí 
lepením lišt kontaktním lepidlem na tento 
polotovar. Série modelů Fast and Easy 
(rychle a snadno) byla letos rozšířena 
o plachetnici Marie-Jeane 1908 v měřítku 
1:75, záchranný člun Morgans Whaleboat 
v měřítku 1:25 a plachetnici Zuider le Botter 
v měřítku 1:85 (obr. 6). Větší modely 
v měřítku 1:40 a 1:50 jsou klasické konstruk
ce s kýlem, žebry a plaňkováním. V nabídce 
je i španělská galeona San Juan Nepomuce- 
no, trojstěžník z roku 1765 vybavený 74 děly, 
který vedl španělský admirál Churuca v bitvě 
u Trafalgaru v roce 1805 proti admirálu 
Nelsonovi. Firma má v nabídce též dřevěné 
modely vozů a dostavníků, funkčních dře
věných orlojů a kanónů.

Z Barcelony je i další známá firma Con- 
structo, která pro začátečníky a „nedělní" 
modeláře nabízí modely s hotovým trupem 
z plného dřeva v sériích nazvaných Maritima 
a Universal. Klasické stavby jsou modely 
historických lodi v sérii Atlantis, novinkami |F
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Obr. 6
pak nizozemská jachta Neeltje Jacoba 
v měřítku 1:25 (délka trupu 560 mm). Dále 
jsou to modely anglických historických lodi 
— obchodní lodi H.M.S. Bounty v měřítku 
1:50 (délka trupu 760 mm) a galeony Mayflo
wer z roku 1620 v měřítku 1:65 (délka trupu 
700 mm).

Italská firma Mantua Model z Mantovy, 
která má třicetileté zkušenosti s výrobou 
modelů lodí a letadel, se řídí heslem Vždy 
první na světě. Tentokrát mu dostála, což 
dosvědčuje použití laseru na vyřezávání 
překližkových dílů stavebnic. Technologie to 
není zcela nová, neboť jsem ji viděl již před 
léty ve výzkumném dřevařském závodě 
v Bratislavě. U Mantuy je řezání (čí lépe 
vypalování) třemi paprsky současně přesné 
a bez opálení dřeva. Tato technologie byla 
použita u pěti novinek firmy s klasickou 
konstrukcí trupu a plachtovím. Model belgic
ké školní plachetnice Mercator z roku 1932 je 
v měřítku 1:120; další čtyři modely v sérii 
Silouette Line jsou určeny pro začátečníky 
a jejich sestavení netrvá údajně více než čtyři 
až pět pracovních hodin. Modely známých 
historických plachetnic Santa Maria (1:100) 
H.M.S. Bounty (1:120), H.M.S. Victory (1:200) 
a Cutty Sark ve stejném měřítku mají trupy 
otevřené a plaňkování boků je pouze na
značeno v horní části u paluby.

Firma Mantua nabízí i celou řadu stavebnic 
kanónů a katapultů, podobně jako další 
firma Aeropiccola z Turína, která — věrna 
svému jménu — nabízí též modely letadel. 
V nabídce modelů lodí má kromě 31 modelů 
také bohaté příslušenství. Novinkami jsou 
dva modely historických plachetnic, do
dávané ve dvou velikostech — anglického 
klipperu Cutty Sark z roku 1869 s délkou 
trupu 500 a 820 mm a výzkumné plachetnice 
Armet Launch o délce trupu 500 a 170 mm. 
Všechny modely jsou klasické konstrukce 
s trupy plaňkovanými ořechovými lištami.

Milánská firma Mamoli rozšířila nabídku 
stavebnic modelů pro začátečníky Mini Ma
moli. Modely mají trupy předpracované 
z plného dřeva a jejich sestavení není příliš 
složité. Série sedmi modelů v měřítku 1:120 
až 1:135 obsahuje známé lodi jako jsou 
Santa Maria, Bounty, America a další, délka 
trupu je 290 až 350 mm. Rovněž milánská 
firma Corel předvedla celkem 23 stavebnic 
modelů historických lodí klasické konstruk
ce; jedinou novinkou byl trojstěžník Letonant 
o délce trupu 800 mm.

Poslední firmou je Modelismo Amati, která 
nabízí stavebnice historických lodí s hoto
vými trupy včetně dřevěného plaňkování. 
Podobně jako další italské firmy má 
v nabídce makety kanónů, katapultů 
a kočárů. Z lodí je zajímavý model černé 
benátské gondoly z roku 1882 o délce trupu 
570 mm. Stavitele modelů v láhvích by 
potěšily stavebnice plachetnic Grosse Yacht 
a Hannah v měřítku 1:300 o délce 95 
a 125 mm. Další nabídkou firmy jsou speciál
ní držáky a nástroje pro stavbu trupů lodí, 
novinkou pak dioráma se znázorněným mo
řem a plovoucími loděmi Kryštofa Kolumba 
(o délce asi 150 mm).

Jiří Kalina

Podvozek RC-ES 4x4J
V loňské sezóně jsem se zúčastnil 

Moravsko-slezského poháru. Jelikož 
mám zkušenost s pohonem všech kol 
u modelu se spalovacím motorem, 
rozhodl jsem se postavit elektru 4x4. 
Přitom jsem se snažil, aby byl model 
stavebně co nejjednodušší.

Horní deska, na níž je umístěno RC 
vybavení, je ze sklotextitu tl. 2 mm. 
Spodní vylehčené šasi je ze sklotextitu 
tl. 3 mm. Základ podvozku tvoří čtyři 
domečky vyfrézované z alkamidu. 
V každém domečku je jedno kuličkové

ložisko o průměru 4/13. Mezi domečky 
zadní nápravy je uložen diferenciál 
polské výroby s řemenicí pro ozubený 
řemen. Mezi domečky přední nápravy 
je náboj, na němž je řemenice pro 
ozubený řemen. Uvnitř náboje jsou dvě 
volnoběžná ložiska INA 6/10x12.

Ramena přední i zadní nápravy 
odstříknutá z plastu jsou polské výroby, 
stejně jako přední a zadní náboje 
včetně kardanů. V nábojích jsou ložiska 
o průměru 4/11. Odpružení je dvěma 
torzními tyčemi.

M istrovství Č S F R  e lek te r
s

se konalo 16. února 1991 v Domě kultury Svit 
ve Zlíně. Bylo vypsáno v kategorii rádiem 
řízených modelů automobilů ES — skupino
vý závod na okruhu a zúčastnilo se jej 34 
modelářů. I přes počáteční zdržení bylo 
mistrovství velmi dobře připraveno členy RC 
Clubu Zlín, a tak mohli soutěžící předvést 
hodnotné výkony.

Z rozjížděk postoupili přímo do finále 
J. Souček (31 okruhů/15 impulsů), M. Ko
řínek (31/87), E. Jarolímek (30/62) a ing. 
M. Kotraba (30/72).

Do semifinále, které se jelo na sedm minut, 
postoupilo 16 automodelářú. Po téměř bez
chybné, ale dravé jízdě si vybojovali místo ve 
finálové osmičce ing. P. Holub a 
J. Ondruš, dále postoupili ing. R. Stamach a 
J. Suleř.

Finále se jelo podle pravidel EFRA na osm

minut. Po polovině závodu se usadil na čele 
M. Kořínek, který svůj náskok okruh za 
okruhem zvyšoval. Pro závadu na elektronice 
musel ze čtvrtého místa odstoupit ing. P. 
Holub.

Hodnotné věcné ceny pro nejúspěšnější 
závodníky věnovali sponzoři mistrovství Svit 
Zlín a firma Cominfo.

MoK Kopřivnice

Výsledky: 1. M. Kořínek, Kolín, 47 okruhů/61 
impulsů; 2. ing. M. Kotraba, Tatra Kopřivni
ce, 44/32; 3. J. Ondruš, Tatra Kopřivnice, 
44/66; 4. J. Suleř, SOU Ostrava Vítkovice, 
43/56; J. Souček, Praha 9, 43/61; 6. J. 
Jarolímek, PSO Praha, 43/95; 7. Ing. R. 
štalmach, Vsetín, 42/08; 8. Ing. P. Holub, 
Ostrava-Vítkovice, 24/N.

M o ravsko -s lezský  pohár
V roce 1990 se konal seriál deseti soutěží 

RC automobilů kategorie ES, nazvaný Mo
ravsko-slezský pohár. Seriál vznikl z iniciati
vy severomoravských RC automodelářských 
klubů; hlavním organizátorem všech soutěží 
byl Martin Jarošek z Hlučína. Jednotlivé 
soutěže organizovaly kluby Ostrava-Vítkovi
ce, Havířov, Kopřivnice a Vsetín.

Do poháru bylo přihlášeno 32 soutěžících, 
z toho dvě ženy — B. Jarošková a J. 
Kunzová. Systém hodnocení soutěžících byl 
převzat z Poháru E. Junkové. Celkové pořadí 
bylo stanoveno podle sedmi nejlepších vý
sledků každého soutěžícího.

K hladkému průběhu poháru přispěly 
přesně formulovaná pravidla a práce hlav
ního rozhodčího ing. Szostka. Slavnostní 
vyhlášení celkových výsledků prvního

ročníku Moravsko-slezského poháru se 
uskutečnilo 10. února 1991 a vítěz z klubu 
Tatra Kopřivnice na něm převzal putovní 
pohár.

Ing. M. Kotraba

Celkové výsledky: 1. J. Ondruš, 400 b., 
pohon 4x2, motor Mabuchi 540 SH; 2. ing. P. 
Holub, 338, 4x4, Mabuchi 540/2x380; 3. K. 
Kratochvíl, 248, 4x2, Mabuchi 540 S; 4. M. 
Jarošek, 228, 4x4, Mabuchi 550 S; 5. J. 
Suleř, 218, 4x2, Mabuchi 540 S; 6. M. 
Štěpán, 197, 4x4, Mabuchi 550 S; 7. J. Kunz 
st„ 170, 4x2, Mabuchi 540 S; 8. ing. R. 
Štalmach, 128, 4x2, Le Mans 240 S; 9. P. 
Szostek ml., 106, 4x2, FTD Racing; 10. ing. 
R. Kavan, 90, 4x2 (přední náhon), Mabuchi 
540 S.

M o d elá ři v tělocviční
V sobotu 16. marca usporiadala ZO ZTČS 

pri Vysokej vojenskej leteckej škole SNP 
Košice v tělocviční ZS Krosnianska 2 súfaž 
rádiom riadených modelov áut s elektrickým 
pohonom. Sponzorom súfaže bola pani 
MUDr. Mária Tomášová, majiterka súkrom- 
nej galérie Ria Centrum v Košiciach.

V súfaži si medzi sebou zmerali sily 
súťažiaci z košických klubov a zo Spišskej 
Novej Vsi. Okrem oficiálnych kategórií sa 
jazdil na východe republiky už tradičný 
maratón dvojíc na 45 minút. Súťaže sa 
zúčastnil ako hosť prezident RC-Mini Car 
Clubu CSFR pan Hráček, ktorý zoznámil 
přítomných so stavom a perspektivami auto
mobilového modelárstva v jeho organizácii.

Pavol Tulipán

Výsledky: RC E — 1. S. Tauber, Košice 1 
43,8; 2. Ing. D. Valder, VVLS SNP Košice 
44,1; 3. M. Bednář, Spišská Nová Ves 45,7 s 

RC ES — 1. Ing. P. Bálint, VVLS SNP 
Košice 36/10; 2. P. Furík 29/N; 3. M. Bednář 
27/7,2, obaja Spišská Nová Ves 

RC ES maratón — 1. Ing. D. Valder, Ing. P. 
Bálint, VVLS SNP Košice 201/0; 2. M. 
Bednář, P. Furík Spišská Nová Ves 157/10; 
3. P. Pefko, š. Tauber, VSZ Košice, Košice 1 
127/24 okruhov/impulzov 

Najúspešnejším súfažiacim sa stal Ing. 
P. Bálint z usporiadajúceho klubu.
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Motor je uložen na samostatném 
držáku, točivý moment je přenášen 
vloženými ozubenými koly na diferen
ciál zadní nápravy. V mezikolech jsou 
ložiska o průměru 3/10. Průměr kol 
přední i zadní nápravy je stejný. 
K pohonu jsem původně používal mo
tor Mabuchi 550, nyní Le Mans 480 T, 
ovládaný elektronickým regulátorem 
Graupner.

Na výkrese je podvozek v původní

podobě, nyní jezdím se zadní nápravou 
s rozchodem zmenšeným na 172 mm.

Podvozek odpovídá platným staveb
ním pravidlům kategorie ES a obsadil 
jsem s ním čtvrté místo v prvním 
ročníku Moravsko-slezského poháru. 
Zájemcům mohu zaslat podrobnou vý
kresovou dokumentaci, případně zajis
tit zhotovení požadovaných dílů (M. 
J., Vančurova 10, 748 01 Hlučín).

Martin Jarošek

Rozchod přední nápravy 165 mm 

zadní nápravy 172 mm 
Rozvor 1 9 3  mm

Celková délka 290 mm
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v Norimberku

Modelová
železnice

Jako každoročně, tak i letos, hostil první 
únorový týden areál norimberského výsta
viště kouzelný svět hraček. Již po dvaačtyřl- 
cáté se sem sjely stovky obchodních zástup
ců z celé Evropy, ale i odjinud, aby na 
veřejnosti nepřístupném veletrhu předvedli 
odborníkům novinky i celé výrobní programy 
svých firem.

Není vyloučeno, že nejstaršl výrobce želez
ničních modelů, Marklin z německého GOp- 
pingenu, si svá překvapeni schoval až na 
jarní lipský veletrh, kde právě před 100 léty 
představila firma poprvé pružinou poháněný 
vláček. Dalšf sté výročí, tentokráte lidského 
létáni, připomněl tento výrobce sadou 
v modelové velikosti HO. Sada je tvořena 
modelem parní lokomotivy 80 007, dvou 
krytých dvounápravových vagónů typu G 10 
a Gr 20, dvou plošinových dvounápravových 
vozů pro trup a křidlo letounu Junkers F 13, 
jehož plastikový model je součásti sady, 
a kamiónu Mercedes. To vše (kromě lokomo
tivy) je ve zbarveni továrny Junkers.

Aby ani Dornier, další známý letecký 
výrobce, nepřišel zkrátka, připravili u Márkli- 
nů pro jeho příznivce soupravu v modelové 
velikosti I. Tvoří ji tři dvounápravové nlzko- 
stěnné vozy, naložené trupem a křídlem le
tadla Do 27.

Velmi pohledný je veletržní vlak společno
sti Deutschen Shell AG ve zbarveni z let 1989 
až 1990. Je složen ze čtyř výstavních čtyřná
pravových osobních vozů, restauračního vo
zu a agregátového vozu, dodávajícího ve 
skutečnosti energii celé soupravě.

Firma Fleischmann z Norimberku předved
la krátké „profesionální" spřáhlo, ovšem již 
v modelové velikosti N. Se sériovým prove
dením vysokorychlostního ICE vlaku v nejno- 
vějšlm zbarveni DB epochy V přichází stejná 
firma současně v modelových velikostech HO 
a N. Modelové provedeni ICE nabízí 
v současné době vozy 1. a 2. třídy (kuřácké 
i nekuřácké), vůz 2. třfdy s vlakovými 
službami a patrový vyhlídkový restaurační 
vůz. Vagóny se liší barvou dokonale zhotove
ného vnitřního zařízeni, jež odpovídá předlo
ze.

Ve zbarveni Lufthansa Airport Expres se 
od tohoto výrobce objevily rychlíkové vozy 
typu Eurofima s lokomotivou řady 111 
(obr. 1), opět současně ve velikostech HO i N.

Třetí nejvýznamnějšl výrobce Roco z ra
kouského Salzburgu systematicky rozšiřuje 
svůj sortiment nového kolejiva Roco-Line 
s výškou kolejnic pouhých 2,1 mm, které je 
dodáváno se štěrkovým ložem nebo bez něj. 
Katalogy Roco sice uváděj! 111 novinek,

avšak skutečnými novinkami, tedy novými 
typy vozidel, je pouze parní lokomotiva 
královských bavorských státních drah 
v Malletově uspořádáni (pozdější řada 98) 
a parní lokomotiva řady 50 v původním 
provedeni. Letos přišla firma se 17 souprava
mi. K nejzajlmavějšfm patří parní lokomotiva 
01 150, dodávaná s brožurou o historii 
předlohy, která patři norimberskému do
pravnímu muzeu a německá veřejnost ji zná 
z častých historických jízd.

Další norimberská firma — Arnold, zamě
řená na modelovou velikost N, uvádí v roce 
85. výročí svého založení mimo jiné dvouná- 
pravovou posunovací lokomotivu z roku 
1933, označovanou jako Kof II nebo N4 
(obr. 2). U modelu o délce 40 mm a váze 21 
gramů se konstruktérům podařilo motor 
umístit pod kapotu a kabina je tudíž průhled
ná. „Americký sortiment" rozšířila firma 
nabídkou čtyřnápravové kapotované loko
motivy Alco S 2 ve zbarveni osmi (!) želez
ničních společnosti: Rio Grande, Union Paci
fic, Pennsylvania, North Western, Baltimo
re & Ohio, Seaboard Railroad a Canadian 
Pacific.

Z ostatních novinek stoji za povšimnuti 
lokomotiva švýcarských spolkových železnic 
SBB „Krokodil", řada 254 DR (obr. 3) a řady 
E 16, E 17 a E 18, ta poslední v barvách DB

Obr. 5

a DR. U elektrických lokomotiv považujeme 
za zajímavý úkaz návrat ke kovu jako 
stavebnímu materiálu základních části mode
lu.

O oblíbenosti chladírenských vozů mezi 
sběrateli svědčí série deseti pivovarských 
vozů. Každoročně je nabízena v jiném počtu 
a v barvách nejrúznějšfch pivovarů. Letos 
jsou v nl zastoupeny i pivovary z nových 
spolkových zemí (Radeberger-Pils a Wer- 
nersgríiner).

Trix, poslední z norimberských výrobců, 
upoutal naši pozornost ve velikosti N nabíze
nou lokomotivou řady 132 DR, jejíž předloha 
je u nás dobře známá jako T 679.2 či 
v železničářské hantýrce „Ragulin". Zdá se, 
že záhada výrobního programu v modelové 
velikosti N firmy PIKO je konečně objasně
na. Ve velmi působivě uspořádané expozici 
firmy Trix jsme zahlédli model soupravy 
patrových osobních vozů DR, zjevně po
cházejících z formy Piko.

Tradičně dobře zpracovaná je i parní 
lokomotiva řady 41 s olejovým tendrem; jako 
výsledek spolupráce s Marklinem nabízí Trix 
elektrickou lokomotivu DR řady EP 5 z roku 
1925.

Stále se lepšíc! španělská firma Elektro- 
tren dosahuje zejména u modelů čtyřnápra
vových vozů kvality renomovaných výrobců. 
Firma se zaměřila na modely nákladních 
vozů (v katalogu jich je 78 z 86 položek). 
K zajímavostem patři dvounápravový otevře
ný vůz s modelovým nákladem železničář
ského šrotu.

V šedesátých létech špičková italská firma 
Rivarossi letos předvedla jako novinky mal- 
letky řady 96 a 98 s jinými inventárními čísly, 
opravdovou novinkou však je model parní 
lokomotivy DB 10 001.

Lima vystavovala v modelové velikosti HO 
167 novinek, vyrábí však ještě modely ve 
velikosti 0 a N. Působivě vypadaly modely 
lokomotiv vystavené v podélném řezu. 
Z předvedeného počtu novinek vybíráme 
jenom namátkou prototypy elektrické loko
motivy řady 03 DB podle inventárních čísel 
001—004. Model této předlohy patři k prubíř
ským kamenům všech větších výrobců, ob
dobně jako „nulajednička" patři k „povin
nému" programu každého výrobce usilu
jícího o přízeň náročného německého trhu. 
Lokomotiva řady 03, dnes 103, dosahovala 
již v roce 1963 rychlosti 250 km/h při výkonu 
až 10 000 kW. Dodnes vedou tyto lokomotivy 
nejrychlejšl německé vlaky sítě IC.

Francouzskou soupravu TGV Atlantic vy-
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rábí Lima samozřejmě podle předlohy 
s inventárním číslem 325, neboť tato soupra
va je výkonem 515,3 km/h držitelkou plat
ného světového rekordu.

Fulgurex, švýcarská pobočka japonské 
firmy Tenshodo, překvapil parní lokomotivou 
řady 82 v modelové velikosti HO, jejíž 
předloha dosud nebyla jako model sériově 
vyráběna.

Část sortimentu zkrachovalé vídeňské fir
my Liliput převzala Herpa, dříve se zabývající 
jenom výrobou modelových aut. Z letošních 
novinek této firmy nás zaujal kovový Trabant 
ve velikosti HO. Tento model je potvrzením, 
že politické změny u našich západních 
sousedů se projevily velmi výrazně i ve 
výrobě a nabídce železničních modelů 
výběrem předloh z dnes již neexistující NDR.

Ačkoliv cenově se nyní výrobky z bývalé 
NDR dostaly na stejnou úroveň s výrobky 
západních firem, považujeme vzhledem 
k jejich rozšířenosti u nás za účelné se
0 novinkách těchto výrobců zmínit alespoň 
ve stručnosti. Například Berliner TT Bahněn, 
nyní reprivatizovaný Zeuke & Wegwerth, za
vedl opět do výroby naši posunovací lokomo
tivu T 334.024 v zeleném a červeném nátěru. 
Značně také rozšířil svůj sortiment v různých 
barevných verzích těch řad vozů, které to 
snadno umožňují (kryté, vysokostěnné, kon
tejnery). Za horkou novinku lze považovat 
ruční modely čtyřnápravových rychlíkových 
vozů z 20. let, označované v katalozích jako 
„Hechtwagen", podobné našim předvá
lečným „pancéřákům". Společný Stánek 
s firmou Pilz dokumentoval jednak úspor
nost v nákladech na propagaci, korespondu
jící s neúměrnou cenou katalogu neprak
tického formátu A3 (11 DM), jednak připo
mněl existenci modelově věrného kolejiva
1 v této modelové velikosti — příznivci se 
konečně dočkali i 15° výhybek v provedení 
Pilz. .

Oyblnský Sachsenmodelle vytáhl z hlubin 
čtvrtstoleté historie uhelný tendr k parní 
lokomotivě řady 52. Vystavoval také verzi 
oblíbené lokomotivy řady V 100, 110 s inven
tárním číslem 003 ve zkušebním šedozele
ném nátěru DR z období let 1970 až 1972. 
Firma zachovala celý svůj sortiment hnacích 
vozidel ČSD, včetně posunovacích T 211, 
i když je v katalogu neuvádí. Čtyřnápravový 
chladicí vůz typu MK 4 dostal již čtvrtou 
variantu, nyní v barvách zhořeleckého pivo-* 
varu Landskron (obr. 4).

Rychlé navázání spolupráce s firmou Roco 
je zárukou budoucího úspěchu. Zmíněné 
vozy Hechtwagen v ručních vzorcích vyrábí 
Sachsenmodelle z výlisků Roco v provedení 
DR; tytéž vozy dodává přímo Roco jako DB. 
Ze sortimentu firmy Roco převzal tento 
výrobce dvojici krytých dvounápravových 
vozů spojených přechodovým můstkem, 
u ČSD používaných jako řada ZZs, a sérii 
dvounápravových a třínápravových vozů 
z 90. let minulého století.

Osobní čtyřdílná patrová souprava se 
objevila v efektním modrém a krémovém 
nátěru s hnědou střechou v provedení S- 
Bahn z okolí severoněmeckého přístavního 
města Rostocku. Zatím ruční vzorek univer
zálního saského služebního vozu řady Pw- 
Sachs 07, opět z konce minulého století, 
slibuje pěkný model do budoucna. Viděli

jsme již také v posledním katalogu Piko 
inzerovaný model parní lokomotivy řady 71 
v provedení saských královských drah. 
Z produkce bývalé firmy Prefo, která se stala 
součástí Sachsenmodellu, nás zaujala sou
prava čtyř vozů salónního vlaku E. Honecke- 
ra.

K modelové železnici patři i bohatý sorti
ment kotejiva, návěstidel a dalšího příslušen
ství. To dnes zahrnuje prakticky vše, od 
modelů budov a autíček přes figurky až po 
složitá technická zařízení jako funkční model 
zdymadla ve velikosti HO. Firma Preiser 
z roztomilého bavorského městečka Rothen- 
burg nad Tauberou, nejznámější výrobce 
figurek všech modelových velikostí — jenom 
katalog novinek má 16 stran formátu A4 
— předvedla ve velikosti HO stočlenný de
chový orchestr v tyrolských krojích. V mode
lové velikosti I vyrábí tato firma i řadu postav 
na nudistické pláži.

Figurky tvoří hlavní náplň sortimentu ber
línské firmy Merten, ovšem lze je považovat 
spíše za příslušenství k dalším výrobkům této 
firmy, například tenisovým kurtům a hřištím 
pro minigolf, dodávaným včetně hráčů ve 
velikostech HO, TT, N a Z.

Póla z Rothausenu, výrobce snad nejvěr
nějších modelů budov, nabídla v HO model 
herny s kulečníkem, barovým pultem 
a otvíracími okny. Tento exkluzivní model byl 
zhotoven pouze v limitované sérii 2000 ks. 
Kdo chce kolejiště oživit modelem údolní 
přehrady, může ji mít počínaje listopadem 
tohoto roku.

Firma Noch přišla se zcela novým způso
bem výstavby krajiny na kolejišti, nazvaným 
Terra-Form. Obtížně popsatelný systém 
spočívá v konstrukci jakéhosi trubkového 
lešení základní kostry krajiny, které je pota
hováno speciálním krepovým papírem, na 
který se pak lepí běžný travnatý koberec. 
Firma Heki z Rastattu zase vyřešila v naší 
odborné literatuře zmiňovaný problém mo
delového obilí.

Největší výrobce modelového příslušenství 
Faller z Guttenbachu ve Schwarzwaldu roz
šířil sortiment o horkovzdušné balóny (obr. 
5), větrné elektrárny, kolotoče, autodromy 
a kluziště se šesti funkčními krasobruslaři 
v kostýmech epochy III.

Od firmy Brawa z Waiblingenu můžete 
získat v modelové velikosti N telefonní budku 
s vnitřním osvětlením, případně popelnice ve 
velikosti Z. K ještě většímu zvýšeni modelové 
věrnosti sériově vyráběných modelů parních 
lokomotiv nabízí tento výrobce dokonalé 
modely dvojkolí s přesně v měřítku provede
nými loukotěmi. Vyrábějí se pro celkem 31 
modelů parních lokomotiv od firem Roco 
(19), Trix (9) a Rivarossi (3). Cena sady těchto 
dvojkolí obvykle nepřevyšuje cenu samot
ného modelu. Obdobná dvojkolí, s jednodu
chými nebo dvojitými loukotěmi, dodává 
i k vagónům těchto firem a navíc k vagónům 
Liliput a Fleischmann. Dále lze vzhled mode
lů vylepšit čtyřpatkovými nárazníky, šroubov- 
kami, brzdovými hadicemi a dalšími detaily, 
dodávanými v soupravách na jedno vozidlo.

Švýcarský Zimo dodává prvky ovládacích 
pultů modelových kolejišf v kvalitě provedeni 
našich jaderných elektráren. Nad nepřeber
ným množstvím modelových autíček od 
neméně nepřeberného množství výrobců už 
nám došel dech. Těm, kteří chtějí znát 
všechny podrobnosti, doporučujeme každo
roční zvláštní veletržní číslo časopisu Miba (v 
loňském roce mělo 160 stran formátu A5).

Veletrh samozřejmě není jenom záležitostí 
modelářských gigantů, ale i středních 
a drobných výrobců s v podstatě kusovou 
výrobou. Kvalita provedení těchto modelů 
značně přesahuje úroveň mistrovských mo
delů z našich nejvyšších soutěží.

Zkrátka nepřicházejí ani „velké" modelové 
velikosti, letos byly 0 ,1 i lim zastoupeny velmi 
silně.

Radu „veletržních" novinek jsme viděli již 
v listopadu loňského roku na velké mezi
národní výstavě železničních modelů v Ko
líně nad Rýnem, letos se ještě můžeme těšit 
na dubnový Dortmund a říjnový Luzern. 
Skutečně platí, že „kdo neviděl, neuvěří", jak 
uzavřel svůj článek ing. štrauch v MO 9/87.

Ing. Tomáš Rezek 
Pavel Hladký
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A m erický
raketo p lán

Beakers 87

Světový pohár i v raketovém modelářství

Přes nesporné výhody uspořádání nos
ných ploch u letadel typu „kachna" není 
tento typ u raketových modelářů příliš 
oblíben. Výjimkou asi budou bratři Tom 
a John Beachovi z USA, kteří s raketoplánem 
Beakers 87 létají velmi úspěšně i soutěžně. 
Na posledním mistrovství USA v roce 1990 
zvítězili ve třídě do 2,5 i do 5 Ns. Rozměry 
modelu totiž vyhovuji pro obě třídy. Beakers 
87 je stavebně velmi jednoduchý a konstruk
téři doporučuji jeho stavbu i začátečníkům.

Trup zhotovíme z tvrdé balsy tl. 3 mm, 
stejně jako pylon motorového kontejneru, 
který přilepíme Kanagomem. Do pylonu 
zalepíme epoxidem ocelovou strunu 
o průměru 0,8 mm, o kterou se kontejner 
opírá zářezy v bočnicfch. Na výkrese jsou 
zakresleny dva kontejnery podle průměru 
použitého motoru. Pro motory o průměru 
13 mm je nosič kontejneru delší, aby byla 
dodržena poloha těžiště. Trubky kontejneru 
v obou přfpadech zhotovíme běžným způso
bem z hnědé lepicí pásky a hlavice vytočíme 
z balsového hranolu. Nosič kontejneru a jeho 
„zub" zhotovíme z tvrdé balsy tl. 3 mm, 
bočnice vyřízneme z překližky tl. 0,8 mm 
a přilepíme na boky nosiče. Proti vypadnutí 
při výmětu motor pojistíme v trubce duralo- 
vým páskem 3x0,9 mm, který ohneme 
a přilepíme epoxidem k trubce. Dvě vodítka 
o průměru 4 mm svineme z hliníkové fólie tl. 
asi 0,3 mm a přilepíme epoxidem shora na 
trubku.

Křídlo vybrousíme ze tří dílů měkké, lehké 
balsy tl. 4 mm do profilu s rovnou spodní 
stranou, nejvyššl prohnuti střední křivky je 
v 25 % hloubky. Léta balsy ve střední části 
křidla jsou rovnoběžná s odtokovou hranou, 
v uších s náběžnou hranou. Vybroušené 
křidlo rozřízneme v místech lomeni, sbrou- 
slme stykové plochy a slepíme do vzepěti 
podle výkresu. Hotové křidlo přilepíme na 
trup.

Kachní plochu vybrousíme ze středně 
tvrdé balsy tl. 2 mm do nosného profilu. Po 
vybroušenf ji rozřízneme a poloviny přile
píme z boku na trup tak, aby seřízeni bylo 
+1,5°. Svislou ocasní plochu vyřízneme 
z tvrdší balsy tl. 1,5 mm, vybrousíme do 
symetrického profilu a přilepíme k trupu.

Celý model nalakujeme třikrát čirým nitro- 
lakem. Po zaschnuti každé vrstvy povrch 
přebrouslme jemným brusným papírem. Ho
tový model případně dovážíme tak, aby 
poloha těžiště odpovídala údaji na výkrese. 
Podle konstruktérů lze mírně zvětšit úhel 
seřízeni, zmenšit však nikoliv.

Hlavice je spojena s kontejnerem tlustou 
režnou niti, která je přilepena do koutu mezi 
trubkou a nosičem kontejneru epoxidem 
a pojištěna plastikovou lepicí páskou. Ke 
spojovací niti přivážeme malý padák nebo 
streamer, který před prvním startem zasune
me zepředu do kontejneru. Proti spečení jej 
chráníme nehořlavou vatou nebo smotkem 
toaletního papíru.

Podle American Spacemodeling 
zpracoval OS

OPRAVTE Sl
Na výkrese raketového vírníku 
EOS na str. 17 v minulém sešitu 
Modeláře je udána délka dílu 
13 (kolík) 85 mm. Jde o chybu, 
jak je ostatně zřejmé i z výkresu 
sestavy, správně má být 15 mm.

Na letošním jarním zasedáni CIAM FAI byl 
kromě jiného projednán československý 
návrh na ustaveni Světového poháru ve třídě 
raketových kluzáků S8E. Návrh byl — nejen 
k naší radosti — přijat, takže letos na podzim 
už můžeme znát prvního vítěze Světového 
poháru. Pravidla vycházej! ze základních 
ustanovení ve Sportovním kódu FAI, která 
jsou obecně platná pro všechny kategorie 
leteckého i raketového modelářství.

Do celkového hodnocení se započítávají 
výsledky dosažené jen na mezinárodních 
soutěžích zařazených do seriálu Světového 
poháru. V mezinárodním sportovním kalen
dáři musejí být tyto soutěže označeny písme
ny WC — Word Cup. Pro raketové modeláře 
proto musí FAI vydat ke kalendáři ještě 
doplněk.

V Evropě smí mít každý stát do Světového 
poháru zařazenu pouze jednu soutěž, na 
ostatních kontinentech se mohou pořádat 
vždy jen dvě soutěže, například jedna v USA 
a jedna v Kanadě.

Body za dosažené výsledky se přiděluji 
takto: Vítěz získá 20 bodů, za druhé místo je 
19 bodů atd. až do dvacátého místa. Tento 
systém lze ovšem použít pouze, létá-li 
v kategorii minimálně dvacet soutěžících.

V případě menšího počtu účastníků získává 
vítěz tolik bodů, kolik je účastníků. Startuje-ll 
tedy osm soutěžících, získá vítěz 8 bodů, 
druhý v pořadí 7 bodů, až poslední 1 bod. 
Body se ale uděluji pouze soutěžícím, kteří 
zaznamenali alespoň jeden platný start 
s výsledkem více než 0 s. Vítězem daného 
ročníku Světového poháru se stane soutě
žící, který získal nejvíce bodů nejméně na 
třech soutěžích.

Podle sportovního kalendáře FAI by se 
letos měl Světový pohár létat na těchto 
soutěžích: 9. až 12. května ve Stanke Dimi
trov (Bulharsko); 1. až 2. června Nesvačily 
u Benešova (ČSFR); 24. až 25. července Le 
Corbier (Francie); 19. až 22. září Zwic- 
kau/Saxonia (SRN); 27. až 29. listopadu 
Lublaň (Jugoslávie).

Nejen ve Světovém poháru bude ovšem 
v kategorii S8E platit — a to okamžitě — nové 
pravidlo o rozlétávánl (11.4): Pro rozlétávánl 
v kategorii S8E jury urči podle meteorologic
kých podmínek a charakteru letové plochy 
maximální letový čas, který však nesmí 
překročit 30 min. Maximum musí být vyhlá
šeno před zahájením daného kola roz
létávánl.

O. šaffek
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•  Soutěž v kategoriích H a A3 se létala 
13. ledna v Kroměříži. Mezi žáky zvítězil 
v kategorii házedel D. Kalina z Kroměříže 
(191 s), mezi juniory byl nejúspěšnější M. 
Skřip z Chropyně (457 s) a mezi seniory se 
nejlépe dařilo P. Mrázkovi z Chropyně 
(465 s). V kategorii A3 byl mezi žáky nejlepší 
D. Sebestík z Kroměříže (293 s), mezi juniory
L. Klenovský ze stejného klubu (300+86 s) 
a mezi seniory J. Flam ze Zlína (300+90 s).
•  Další soutěž v Kroměříži, opět v katego
riích H a A3, se uskutečnila 2. února. 
S házedlem si tentokrát mezi žáky nejlépe 
vedl A. Zapletal z Chropyně (484 s), za ním 
skončili D. Kalina (370 s) a D. Silný (280 s), 
oba z Kroměříže. Mezi juniory zopakoval 
lednové vítězství M. Skřip z Chropyně (472 s) 
a mezi seniory zvítězil D. Garba z Fryčovic 
(583 s). V kategorii A3 byl mezi žáky nejú
spěšnější □. Kalina (300 s), další místa 
obsadili M. Řezáč (285 s) a D. Sebestík 
(281 s), všichni z Kroměříže. Mezi juniory 
zvítězil L. Klenovský z Kroměříže (300 s) 
a mezi seniory nenašel přemožitele B. Gab- 
las ze Zlína (300+90+120 s).
•  V sobotu 16. února uspořádala Stanice 
mladých techniků Olomouc ve spolupráci 
s Hanáckým aeroklubem žákovskou soutěž 
v kategorii H. Panující mráz ani vítr neubraly 
nic na soutěžním elánu žáků olomouckých 
modelářských klubů. Zvítězil J. Gasta (176 s) 
před J. Papajem (143 s) a J. Kutrou (131 s).

Mráz až —17 °C přivítal účastníky soutěže 
v kategoriích volných modelů, kterou zorga
nizoval Modelklub VSŽ Košice. Později však 
mráz povolil a dokonce vyšlo i slunce, což 
soutěžící kvitovali s povděkem. V kategorii 
H zvítězil ing. A. Ember z Košic-Sacy (412 s) 
a své vítězství si zopakoval i v kategoriích A1 
(413 s) a F1A (921 s). V kategorii A3 byl 
nejúspěšnější ing. L. Virág z pořádajícího 
klubu (172 s).

V neděli uspořádal aktivní LMK Kroměříž 
už třetí soutěž v kategoriích H a A3. Mezi žáky 
se v kategorii H nejvíce dařilo A. Zapletalovi 
z Chropyně (384 s), D. Kalinovi z Kroměříže 
(256 s) a A. Kolouškovi z Mariánského Údolí 
(227 s). Mezi juniory byl opět nejúspěšnější
M. Skřip z Chropyně (468 s) a mezi seniory V. 
Hladil z Kroměříže (555 s). V kategorii A3 
zvítězil mezi žáky D. Kalina (300 s) před D. 
šebestíkem (296 s), oba z Kroměříže, a J. 
Orlem z Kunovic (290 s). Mezi juniory si nej
lépe vedl L. Klenovský z Kroměříže (295 s) 
a mezi seniory B. Gablas ze Zlína (300+66 s).

Nové licence
Když jsem byl poprvé seznámen s mate

riály řešícími nové pojetí licenčního označení 
modelů členů CMMoS, moje radost byla 
bezbřehá. Do té doby jsem byl totiž pře
svědčen, že přeměna Svazarmu v STSč byla 
pouhým maskovacím manévrem, kryjícím 
udržení tzv. starých struktur. Teď vidím, že 
jsem se hluboce mýlil a že do čela naší 
organizace se propracovali ti nejlepší 
z nejlepších, a dokonce ten z nich, který 
vymyslel nový systém licencí, je skutečný 
gigant.

Přes toto svoje nadšení bych si, vzhledem 
k tomu, že se nám podařilo prohloubit 
„demogracii", dovolil tento bezpochyby ge
niální a převratný nápad ještě vylepšit. Pro

lepší názornost budu svůj návrh demonstro
vat na vlastním licenčním čísle:

Stávající OK-28-34 (od roku 1967)
Nové dle ŮMMoS OK-1-214-34 (nejpozději 

od r. 1993)
Můj návrh: OK-(ČSFR) 1 (CR — jsem 

Cech, a to je zřejmě mezi modeláři zvláště 
nutné zdůrazňovat) +- 03 (bydlím v Zpč. kraji)
— 28 (jsem členem klubu v okrese Plzeň- 
sever) — 26 (trvalé bydliště mám v okrese 
Plzeň-město) — 34 (moje osobní číslo; 
doufám, že mi bude vytetováno na ucho)
— 521218/198 (moje rodné číslo) — 181 
(výška těla) — 61 (vážím 61 kg) — 0427 
(povoláním projektant) — 01 (jsem ženatý)
— 01 (volné modely) — 02 (mám dvě děti)
— 00 (nevlastním chatu ani chalupu) — 00 
(vždy bezpartijní tudíž nezkompromitovaný).

V poslední době nemám totiž po večerech 
ani o víkendech čím se zabavit, a tak se 
těším, jak dlouhé večery budu využívat 
k tomu, že budu vyrábět nové šablonky a po 
velmi jednoduchém sejmutí starých nápisů 
nové znaky zhotovené podle těchto šablonek 
budu přilakovávat, eventuálně přižehlovat, 
na své modely (8 ks F1A, 3 ks A -1,3 ks A 3). 
Věřím, že během navrženého termínu dvou 
let to pohodlně stihnu, neboť několik modelů 
mi do konce roku 1993 jistě uletí.

Jsem si ovšem plně vědom velké slabiny 
svého návrhu: Při předepsané velikosti zna
ků (25 mm) bude zřejmě nutné prosadit 
stavební pravidla volných modelů taková, 
aby se všechna písmena a číslice vůbec na 
nosné plochy vměstnaly. U modelů F1A jsem 
to zkusil, a vešla se. Ovšem u modelů A1 
a A3 bude nutné podle mých předběžných 
propočtů zvětšit nosnou plochu na 29 dm2. 
S touto maličkostí si však jistě poradí každý 
průměrné zkušený modelář sám.

Za Bratrstvo volného letu.
Lubomír Široký, ideologický tajemník

Zimní liga 
házedel 1991 
na Kutnohorsku

čtvrtý ročník zimní ligy házedel se letos 
létal na čtyři kola. Tradičné jej zahájil LMK 
Uhlířské Janovice 16. ročníkem soutěže 
Novoroční házedlo. Letos se však pro hustý 
déšť místo na Nový rok uskutečnila až 19. 
ledna jako dvojsoutěž, na níž se podíleli 
členové LMK Kutná Hora. Třetí kolo uspo
řádali 2. února modeláři z LMK Zruč nad 
Sázavou, čtvrté 16. února LMK Kutná Hora 
opět jako dvojsoutěž s LMK Kolín.

Systém dvojsoutěží, který jsme letos vy
zkoušeli, se nám plně osvědčil. Při dobré 
organizaci se dají obě soutěže zvládnout za 
tři až čtyři hodiny, přičemž úspora času 
a poloviční náklady na dopravu jsou jasným 
kladem.

Soutěže se letos zúčastnilo 36 soutěžících, 
což je asi o polovinu méně než v loňském 
roce. Potvrdilo se však, že opravdoví zájemci 
o modelářství si cestu na letiště najdou vždy. 
Do celkového pořadí se započítávaly tři 
nejlepší výsledky. Vítězové jednotlivých 
věkových kategorií obdrželi putovní poháry 
a věcné ceny, které věnoval OW  STSČ 
a pořádající kluby. Poděkování patří rovněž 
AK Zbraslavice, na jehož letišti se všechny 
soutěže uskutečnily.

J. Dastych

Výsledky: žáci 1. Jan Vojta, Kutná Hora 
367; 2. Jitka Harnová, Uhlířské Janovice 205; 
— junioři: 1. Tomáš Bruner 1224; 2. Aleš 
Novák 1217; 3. Pavel Houdek 916, všichni 
Kutná Hora; — senioři: 1. Václav Korčík, Zruč 
nad Sázavou 1300; 2. ing. Libor Novák, 
Kutná Hora 1289; 3. Jiří Čapek, Zruč nad 
Sázavou 1277

Miniakrobaty
Na letišti u Hořovic se v minulém roce 

létaly dvě soutěže miniakrobatů na motory 
o zdvihovém objemu do 3,5 cm3. Soutěž 
vyhlásili modeláři z Cenkovských strojíren 
pod vedením ing. F. Brnušáka, který byl také 
spolu s ing. Kamínkem duchovním otcem 
celé akce. Na přípravě se podílel ještě MK při 
Domu dětí v Hořovicích. V loňském kalendáři 
byly soutěže vyhlášeny pro kategorii označe
nou RC M2-3.5. Někteří modeláři to přivítali 
s nadšením, které jim ale vydrželo jen do 
chvíle, než se seznámili s pravidly (viz 
Modelář 3/1990). Sám jsem patřil k těm, kteří 
pochybovali a o autorech těchto pravidel (ač 
oba dobře znám) jsem si začal myslet své. 
Jenomže při soutěži se ukázalo všechno 
jinak. Ze soutěží plných nervů, jak jsem je 
většinou dosud poznal, se stalo perfektní 
polétání, i když se všichni soutěžící snažili jak 
při TOC v Las Vegas. Po první červnové 
soutěži se všichni přítomní soutěžící i bodo- 
vači rozhodli pro další soutěž, která se 
uskutečnila v říjnu. V červnu zvítězili ing. J. 
Kamínek, v říjnu ing. Z. Čech. Oba létali 
s modelem Amigo (viz Modelář 3/90).

Soutěž je připravena i letos, ale nedopatře
ním je v kalendáři zařazena pod číslem 444 
mezi soutěže volných modelů. Létat se bude 
22. června opět na letišti u Hořovic. Bližší 
informace získáte na adrese ing. Brnušák, 
262 23 Jince 268.

Nechci verbovat pro tuto kategorii, i když 
lákadel bych si mohl vymyslet hned několik. 
Pokud si ale chcete zalétat s dobrou partou 
modelářů a nebude vám vadit, že se nedo
stanete do žádného žebříčku, přijeďte 22. 
června do Hořovic. Možná, že se nám do té 
doby podaří sehnat i zahraničního sponzora, 
nebo aspoň vítěze vyhlásíme šampiónem 
Hořovic a okolí. Jak to okolí bude široké, 
záleží i na vás.

M. Petrbok

H ran ická  
novoroční 
liga A1
se uskutečnila — podle systému osvědče
ného v předešlých čtyřech ročnících 
— formou dvou dvousoutěží ve dnech 5. 
ledna a 2. února. Nejlepší tři výsledky se 
započítávaly do celkového hodnocení.

I když ztížená ekonomická situace mode
lářských klubů a zatím nezaběhnutý systém 
organizace sportovní sezóny se negativně 
projevily na počtu účastníků, sportovní úro
veň všech kol byla vysoká. Technika pou
žívaná předními modeláři je dnes naprosto 
identická s používanou v kategorii F1A. 
Dosahované letové časy u modelů bratrů 
Drobiszových, ing. arch. V. Macury, ing. 
Drlíka, J. Voldána, ing. V. Zimy i dalších jsou 
běžně více než 140 s. Samozřejmostí je však 
dokonale zvládnutý krouživý vlek a dobré 
vystřelení.

Za organizaci je nutné poděkovat členům 
Aeroklubu Hranice, kteří propůjčili všechny 
prostory a zařízení letiště, příslušníkům vo
jenské posádky v Hranicích za přesné 
a nestranné měření a MěstDDM v Hranicích, 
který věnoval ceny pro nejúspěšnější žáky.

Ing. V. Zima

VÝSLEDKY
Žáci: 1. R. Sobek, Lhota; 2. J. Voldán, 
Hranice; 3. D. Kalina, Kroměříž 
Senioři: 1. Ing. arch. V. Macura, Čadca; 2. L. 
Drobisz, Dobrá; 3. M. Drobisz, Dobrá
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^DRAGON.
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Koněvova 223 
130 00 Praha 3 
tel. 82 68 88 

82 67 78

Plastikové
stavebnice
firem
ITALERI
DRAGON a barvy 
MODEL MASTER

nabízí za
vynikající ceny ve 
výhradním 
zastoupení pro 
ČSFR firma

BÍLEK
Zásilkový prodej i 
prodej ve velkém.

Plošná inzerce 
v časopisu Modelář

Inzerce se stává neodmyslitelnou 
součásti náplné každého časopisu.
Neobejde se bez nl žádný výrobce či 
obchodník, zejména jde-li o začínající 
podnikatele. Prostřednictvím inzerátů 
se čtenář může seznámit s nabídkou na 
trhu, která dnes už není ve všech 
oblastech našeho státu unifikovaná.
Proto se inzerci nebrání ani Modelář.
Nový sazebník plošné inzerce vychází 
z nákladů na výrobu Modeláře v le
tošním roce. Pro srovnání — cena 
celostránkového inzerátu v motoristic
kém časopisu Auto Tip je až 90 000 Kčs.
Na připojeném grafickém znázornění 
představují prázdné obdélníky rejstřík 
sazby jedné stránky Modeláře 
(172x254 mm), barvou potištěná místa 
pak plochu inzerátu. Základní sazba za 
černobíle vytištěný inzerát je uvedena 
vždy vpravo dole. Zvolíte-li výraznější 
úpravu s přítiskovou barvou, zvyšuje se 
tato sazba o 30 %. Za inzerát umístěný 
na vnitřních stranách obálky je přípla
tek 50 %, barevný inzerát na zadní stra
ně obálky je dražší o 100%. Grafická 
úprava — pokud ji budete potřebovat 
— se účtuje zvlášť.

Při objednávce pravidelné inzerce do 
konce roku obdržíte po první fakturaci 
na každý další inzerát slevu 10%. Při 
objednávce na celý rok (do všech 12 
čísel Modeláře) obdržíte po první faktu
raci na každý další inzerát slevu 20 %.

Při sestavování inzerátu si uvědomte, 
že do nejmenší plochy 54x18 mm se 
vejde nejmenším používaným písmem 
jen asi 160 znaků, tj. liter, inter
punkčních znamének a mezer mezi 
slovy. Grafické předlohy (znaků atp.) 
předkládejte pokud možno jednoba
revné, na bílém nebo transparentním 
podkladu, alespoň v takové velikosti, 
v jaké mají být otištěny. Počítejte s tím,

JAK ZAČALA POUŠTNÍ BOUftE — 32 stran informací o konfliktu v Perském 
zálivu. Popisy a fotografie všech letadel a raket zúčastněných zemí, kronika, 
zajímavosti, úvaha J. Spáleného. Cena 9 Kčs
KATALOG výrobců, služeb a obchodů pro modeláře — nejúplnější přehled 
adres a nabídek čs. modelářských firem! Cena 18 Kčs
SPORTOVNÍ ftÁD FAI pro letecké modeláře — český překlad platného zněni

Cena 47 Kčs
(Registrované modelářské kluby ČSMoS a sportovní komisaři I. tř. dostanou 
po jednom výtisku zdarma péčí ČSMoS)

PLÁNKY PRO MODELÁŘE

č. 159 AIRACOBRA — RC polomaketa stíhačky z II. světové války na motor 
3,5 cm3 Cena 18 Kčs
č. 295 AIRBUS — RC dvouplošník na motor 6,5 cm3 Cena 18 Kčs
č. 298 VARAN 4 -  svahový RC větroň _ Cena 34 Kčs
č. 300 RC MOTOCYKL -  na motor 3,5 cm3 Cena 18 Kčs
č. 301 POLIKARPOV 1-16 — RC maketa stíhačky z II. světové války na motor 
10 cm3
č. 303 ALLEGRO — svahový RC větroň
č. 305 PARAKftÍDLO — motorový RC model s

č. 306 JOHN — RC dvouplošník na motor 6,5 cm3

Cena 34 Kčs 
Cena 26 Kčs

padákovým křídlem 
Cena 10 Kčs
Cena 26 Kčs

č. 309 P-59D MUSTANG — RC polomaketa stíhačky z II. světové války na 
motor 3,5 cm3 Cena 18 Kčs
č. 310 BEECHCRAFT SUPER MUSKETEER + ARSENAL VG-39 -  makety 
1 : 20 na gumový pohon Cena 10 Kčs
č. 313 PRETTY — RC dvouplošník na motor 10 cm3 Cena 26 Kčs
č. 314 FARM — podklady pro stavbu modelu lodě Cena 18 Kčs
č. 315 ROBI 7 — sportovní RC elektrolet Cena 10 Kčs
č. 316 PILATUS P-6 PORTER — maketa na motor

č. 317 ANTARES — rekreační RC model na motor 6,5 cm3 
č. 318 SKAUT — rekreační RC model na motor 6,5 cm3

Modela CO2 
Cena 10 Kčs
Cena 34 Kčs
Cena 22 Kčs

Plánky a publikace můžete získat, když poukážete příslušnou částku 
(cenu) na níže uvedenou adresu; do rubriky Zpráva pro příjemce na rubu 
poštovní poukázky nezapomeňte napsat název titulu, který objednáváte. 
Plánek či publikaci dostanete obratem pošty.

Příležitost pro kluby a kroužky: Při objednávce o celkové ceně nad 500 Kčs 
sleva 10 %!
Výhodné podmínky pro obchodníky!

MODEL INFO, Vladimír Hadač, Čechova 30,170 00 Praha 7

že po případném zmenšení nesmí být 
žádná linka tenčí než 0,1 mm. Fotogra
fie potřebujeme ostré, kontrastní, le
sklé. Vlastní text inzerátu přikládejte 
psaný strojem, tištěný atp., předejdete 
tak možným chybám. Zejména u inze
rátů pokrývajících větší plochu (mini
málně do 1/9 strany) doporučujeme 
výraznější úpravu s přítiskovou barvou.

Vyšší náklady bohatě vynahradí větší 
působivost inzerátu.

Ve své objednávce vždy uveďte 
přesný rozměr inzerátu, zda má být 
černobílý nebo s přítiskovou barvou, 
popřípadě jestli jej chcete umístit na 
obálku. Případné další informace mů
žete získat na telefonním čísle uvede
ném v tiráži každého sešitu Modeláře.

912,- 1/18 456,- 1/24 342,- 1/33 249,- 1/12 684,-
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•  možnost jednoduchého rozšíření 
ze 4 na 7 kanálů

•  možnost ovládání motorových modelů 
letadel, větroňů, automobilů, lodí

•  jednoduchá obsluha
•  vhodné pro zácvik RC řízení
•  solidní technika 

"Made in Germany"

MULTIPLEX
největší výrobce 

RC-souprav v Evropě

Objednací číslo 
35 MHz 1 5583
40 MHz 1 5584

obsahuje:
vysílač EUROPA sprint 
4 kanál

1 přijímač UNI 9
2 servo
1 pár krystalů 
1 vypínač s kabelem 
1 pouzdro baterií 
1 příslušenství k servům 

(páky, průchodky, šroubky)

Jednou MULTIPLEX,
vždycky MULTIPLEX!

Výrobky firmy 
Multiplex
obdržíte v prodejně:

Jan Pecka, prodej modelářských potřeb, 
ulice Karolíny Světlé 3, 110 00 Praha 1 
tel./fax 268 374

Hledáme další prodejny v ČSFR, informace 
obdržíte na níže uvedené adrese:

MULTIPLEX Modelltechnik GmbH · Neuer Weg 15 ·  7532 Niefern -  Óschelbronn 1 · Germany



Β 0 Π Η Π Β Π Β m
Inzerci přijímá vydavatelství Magnet-Press, 
inzertní oddálení (inzerce Modelář), Vladi
slavova 26,113 66 Praha 1, telefon 26 15 51, 
linka 294.

PRODEJ
■ 1 4-kanál. RC súpr. Microprop, komplet, aj servá, 
různé plány modelov a iný materiál. Kvalitný digitál- 
ny receiver Technics-SA-C-02 2x 40 W + repro. N. 
Decsi, Námestie hrdinov 25, 940 53 Nové Zámky
■ 2 RC model Terry s mot. 1,5, RC model dvoupl. 
Moth bez mot. společně s RC soupr. Graupner 14 S. 
B. Chochole, Nádražní 816, 399 01 Milevsko
■ 3 Modely P3, A1, U-akrobat s MVVS 2,5 cm3, 
nelátané. Řezačku na gumu 6x1. J. Mahr, Ferberova 
3, 568 02 Svitavy
■ 4 1-místné a 2-místné motorové rogalo M2, levně, 
a modelářský materiál, odpověď proti známce. J. 
Miiller, 251 63 Všechromy č. 3
■ 5 Nesest. kity: Tamiya 1 : 12  moto BMW R80G/S 
Paris—Dakar (35 DM či 850 Kčs), Fujimi 1:16  
Porsche 959 (75 DM či 1700), Gunze kity 1:16
— 1937 Rolls Royce Ph. Ill, — 1928 Lincoln „L“ 
Ditrich, — 1933 Cadillac V 16 (po 140 DM či 3300), 
jap. časopis Model Car (hl. o autech 1 : 24), autíčka 
Matchbox, Gama, Solido, Corgi, Vitesse — seznam 
za zn. Nejr. vyměním za Matchboxy „by Lesney"
— přednostně v krabičkách. P. Sobol, Klecandova 6, 
613 00 Brno
■ 6 RC soupravu Digi r. v. 80, bez zdroje (1600), 
motor MVVS 2,5 GRR nepoužitý (400), Modela 
CO2 nepoužitý (90). S. Smeidler, 742 45 Fulnek- 
Děrné 68
■ 7 Časopis Modelář ročník 1965—1970, z toho 
ročníky 1965— 1977 viazanó. Len komplet. Cena 
pódia dohody. R. Uherek, Nová doba 491/14, 027 43 
Nižná
■  8 Soupravu Acorns AP 440 FM 40 MHz, vysílač, 
přijímač, aku, nabíječ, 4 serva (málo použív.), 
případně druhý př. Acorns ARA 540 FM, 2 páry 
krystalů 50, 53 k., krystaly pro př. 50, 53 k., serva 
Varioprop C05, C507, Robbe RS-10, RS-102 a kon. 
Acoms (cena dle příslušenství), krystaly FM Tx 50 a 
51 k.. AM Tx 50, Rx 52 k. Z. Ulrych, J. Hory 17, 466 04 
Jablonec η. N.
■  9 Starší motory Webra 61 a HP Gold Cup — levně. 
P. Girl, Lublaňská 49, 120 00 Fraha 2, tel. 229 88 71
■  10 Plány plachetnic 15.— 19. stol. Seznam za 
známku. J. Tošnar, Libušino údolí 80, 623 00 Brno
■  11 RC soupravu Modela T4 AM27 + 8 NiCd článků 
do vysílače. J. Večeřa, Nová Bystřice 12, 378 33 J. 
Hradec
■ 12 Plány obřích RC polomaket a RC polomaket, 
dřevěné vrtule pr. 250—700. B. Misterka, Dobrov
ského 437, 340 22 Nýrsko
■ 13 Sbírku model, plánů vál. lodí, 66 ks (5500). Jen 
v celku. Seznam za známku. J. Pavlík, Husova 300, 
549 01 Nové Město η. M.
■ 14 Zánovní RC větroň, rozpětí 250, lam. trup, plov. 
VOP (600). M. Zaorálek, 798 04 Určice 396
■ 15 Plánky na RC a upoutané modely letadel, 
seznam za známku. Provádím výcvik v létání s RC a 
U-modely. J. Plaček, čeledova 1791/13, 149 00 
Praha 4, tel. 792 50 07
■ 18 2x Tx 6 AM27, 2x Rx 6 AM27, 2x vypínač, vým. 
krystaly, pouzdro bat. (3700), 6x Acoms nová (3000), 
el. větroň (300), samokř. Prkno (200), dvoupl. Max 
(300). J. Škvor, Nechvflova 1834, 149 00 Praha 4, tel. 
792 32 56
■ 17 RC podvozek 1 :8, př. nápr. kyvná bez dif. + 
náhr. d., nádrž, kar. V2 (700), motor M W S  3,5 ABC 
(750), spoje bub. 18z (60), tah. karb. 2,5 (150), aut. 
př. křídla (40), podv. 1 : 12  + dif. (150), nové servo

Firma EWO nabízí 
špičkové modelářské zboží dle 

katalogů
od firem ROBBE, GRAUPNER, 

FUTABA, MULTIPLEX a WEBRA. 
Vše za Kčs. Osobně i na dobírku. 
Firma EWO, Londýnská 4,415 01 

Teplice

Výrobce modelářské „bižuterie" 
z plastů nabízí všem modelářům 
své zaručeně nejlepší výrobky. 
Katalog výrobků v ceně 5 Kčs + 
známka 1 Kčs si objednejte na 

υ Λ Π Ο Τ  adrese: Jan Horák nebo L. Staif, 
M U Π Ο  I Mohylová 102, 312 06 Plzeň

Acoms (550), RC soupr. Robbe Colt jun. + 2 serva 
(3000), mini kat. 90 Graupner (60). P. Máčalík, 
Krátká 219, 763 26 Luhačovice
■  18 Laminátové trupy na RC V2 (190+poštovné). M. 
Sedík, Vazilova 7, 949 01 Nitra
■ 19 RC soupr. Modela 6 AM27 vys. + 2x přij. (2900) 
+ 4x serva Futaba (1700) + zdroje — spolehlivá. S. 
Šimeček, Opavská 399, 747 23 Bolatice
■  20 RC soupr. Robbe Terra, TOP FM 27, 2x RS 10, 
pult, kompl. (5450). R. Jurčík, Fejfalíkova 25, 699 02 
Znojmo
■  21 Větroň V2 Diamant s rádiem Kraft 6, trup V2 
140 cm (190). J. Miihlstein, R. A. 2245, 544 01 Dvůr 
Králové n. L.
■  22 Nové tužkové NiCd aku Varta 501 RS 0,5 Ah 
(po 60). J. Lopušek, Teplická 264, 049 16 Jelšava
■ 23 RC súpravy Acoms, 2 až 4-k. B. Řehák, Píškova 
14, 635 00 Brno
■ 24 Ročníky 1982, 85, 86, 87, 88, 90 čas. L+ K. 
jeden r. za (100), ďalej motor Mabuchi 550S (80). B. 
Oravec, Jelšová 9, 831 01 Bratislava
■ 25 Levně modely Novo, seznam proti známce. J. 
Spánek, V Stíhlách 1254/9, 142 00 Praha 4
■ 28 4 ks servo Acoms nepoužité, přijímač Modela 
R6 AM27 nepoužitý, motor 10 cm3 HP Gold Cup + 
výfuk zánovní. Cena dohodou. L. Viskupič, Borová 
70. 919 61 Ružindol
■ 27 Motor HB-61 s tlumičem a RC (700), komplet, 
výbrus, klika, ojnice, čep — jen komplet (500), motor 
Enya 40 RC (500), motor MVVS 3,5 nový nepoužitý 
(500), servo Futaba FP-S7 (450), držáky serv 
Futaba—Robbe 2 ks (po 25), podvoz. kola 0 100 bez 
disku (80), 0 90 (70), 0 70 (50), 0 65 (40). vždy pár. J. 
Banaš, schránka 12/111, 734 01 Karviná
■  28 RC soupravu T6 AM27 kompletní vč. nových 
serv. Velmi levně — končím. Seznam modelů, mater, 
zašlu. J. Bezděkovský, Na Krocínce 27,190 00 Praha 
9, tel. 829 96 13, 17—21 h.
■  29 Modela T6 AM27 + R6 AM27, 4x servo Futaba 
+ aku. sint., nabíječ, 2x vyp. (3200), i jednotlivě. M. 
Oborník, Fričova 1240/83, 263 01 Dobříš
■  30 Vysílačku Robbe Starion 27 MHz, přijímač + 2 
serva (3500). M. Hartlová, Korejská 10, 160 00 Praha 
6, tel. 312 21 61 večer
■  31 M W S  2,5 GF (400), druhý s tlum. (500), téměř 
nové, Rossi 2,5 — nepouž. (3000), pro sběratele 
M W S  2,5 GF v úpr. F1C, měnič na žhav. svíč. z 12 V 
+ konc. a vodiče (150), čtyřfunkční čas. pro vol. mod. 
(150). S. Chvála, Krupská 3083, 190 00 Praha 9, tel. 
782 10 62
■  32 Lam. trup na vrtulník Bell Jet Ranger na 10 cm3 
(550), J. Kohout, Galandova 1241, 163 00 Praha 6
■  33 Akr. RC model Supra Fly o rozp. 1,46 m + 
motor MVVS 6,5 GFS + výfuk (1450), motor MVVS 
2,5 GRR, nový (290). J. šulc, Polská 38,120 00 Praha 
2, tel. 27 24 18
■ 34 Varioprop díly nové Rx C 14 FM 27 k. B. N. 
2754 (1500). Dekodéry SC 12 k. 3896 (800), 8 k. 3825 
(600), 2 k. 3822 (200), 4 k. Servobaustein 3743 (700), 
serva 3830 (380), 3843, 3838 CRN (po 700), FM x-taly 
č. 18, 23, 26, 28 (po 300), serva starší 3765 (po 200). 
V. Popelář, K Horoměřicům 9, 165 00 Praha 6
■ 35 Zašlu na dobírku kvalitní modely sv. návěstidel 
HO dle vzorů AŽD (starší a nový typ) v provedení na 
16 V, nebo 5 V v barevných kombinacích dle vašeho 
přání. Cena (od 32 do 68). Osazení diodami LED č, z, 
ž. Bílá žárovka za extra příplatek. Písemné objednáv
ky na adrese Petr Toman, ČSD Karlštejn, 267 18 
Karlštejn
■ 38 Výkresy letadel a barevná schémata vyměním 
za stavebnice. Mám velký výběr. Katalog a seznam 
proti jedné stavebnici Směr nebo KP. V. Živanovič, 
Gosp. Jovanova 49, 110 00 Beograd, Yugoslavia
■  37 Nový elektr. aut. fotoap. Nida Px-600 (2700) 
nebo vyměním za tov. 2—4 kan. RC soupr. se servy, 
odepíši všem. P. Sieklik, Moskevská 2717, 390 01 
Tábor
■ 38 RC Futaba 7 MAG (2x mix, D/R, revers), 4 ser. 
FP-126, nabíječ Tx, Rx. V. Ševčík, Horkého 477, 
538 42 Ronov n. D.
■  39 Ricín. olej, korpus FSR, loď FSR. Koupím RC 
vrtulník do 1500, metyl. F. Rys, Třebovská 435, 
569 43 Jevíčko
■  40 T4 AM27 + 3 ST-1 + zdroj (3000), Acoms 227 
+ 2 Futaby (2500), mot. tříkolku Trabant + křídlo 
Atlas, zalétané, v dob. stavu (22 000). M. Boháč, Obr. 
míru 133, 543 71 Hostinné
■  41 Nedokončenou maketu Dalotel, roz. 250 cm, 
potah monofil. chybí bar. úprava, osob. odběr. A. 
Šimon, Zahradní 1158, 686 06 Uh. Hradiště
■  42 Stabilizátor napětí pro žhavicí svíčku (158), 
pouze elektronika (135), podle Modeláře 1/84. J. 
Jelínek, Albrechtice 163, 563 01 Lanškroun
■ 43 Plány různých druhů modelů letadel. Pište 
o katalog. J. Benc, Jeronýmova 958, 580 01 Havl. 
Brod
■  44 RC soupr. 3-kanál. amat. prop. + 3 šedá serva 
(1700). F. Pecháček, Synkova 9, 772 00 Olomouc
■ 45 Barevnou Mikalentu 150x40 v odstínech 
červená, modrá, černá (kus 15). Platí stále. M. 
Maiksnar, Vikova 1825, 508 01 Hořice v P.
■  48 Přijímač Robbe FMSS 27 — R4 nový (1350). P. 
Grečner, Přistoupimská 393, 108 00 Praha 10
■ 47 Star. Modeláře (po 3). M. Šilhavý, 675 23 
Kojetice 109
■  48 RC mot. modely, mot. OS Max 61 VF, NiCd Aku 
Saft 2 Ah, el. spouštěč Simprop pro mot. do 15 cm3, 
přij. Modela R6 AM, automat, reg. žhavení Conrad 
a Simprop, Robbe nab. NiCd Aku z 12 V bat., čas. 
Modelář jednotliv. č., roč. 64—71, VTM č. 17—24, 
roč. 84, kompl. roč. 85—90, katalogy zahraň, mod. 
firem. Ing. P. Chvátal, 783 49 Lutín 208

Mimořádná nabídka

VD IGRA Praha
Exportní souběhy 

modelářských stavebnic 
pro Skandinávii a Holandsko 

Nabízíme modelářským klubům 
i soukromým prodejcům za obchodní 
ceny (bez maloobchodního rabatu) 
stavebnice modelů letadel a lodí 
velmi dobré kvality, vybavené 
tuzemskými návody 
Modely letadel: 
kluzáky STRATO, LIMIT 
modely s gumovým pohonem OTA, 
BAMBI, KOMÁR, DAVID, MAGISTER, 
novinka: JODEL
Modely lodí: SANTA MARIA, ARTUR, 
VASA, novinka: TORPÉDOVÝ ČLUN 
Pište rychle, počet stavebnic 
jednotlivých typů je limitován.

Informace o prodeji poskytne paní 
Slunéčková, tel. (02) 223 068, telex 
122013 IGRA C, telefax (02) 268 500

■  49 Nejedovaté palivo Ž, kvalitní, úsporné (40), 
ricínový ol., éter (40), osobní odběr — předem 
dohodnout. Z. Hrabálek, Vitčice 97, 798 30 Mořice 3
■ 50 RC moto s novým motorem M W S 3,5 a tah. 
karb. bez RC soupr., kapotáž lam., nedokončená 
(2800). RC Mercedes Paříž—Dakar — kompl., pův. 
cena 90 DM (600). J. Svoboda, Dolní Skrýchov 64, 
377 01 Jindř. Hradec, tel.: 2781 kl. 39
■ 51 OS Max 61 VF (1700), F1V3.5 + Novarossi 
(4500), Varioprop 14 FM27 + prísl. (6600), mater, pre 
FSR + F1V, zahr. čas., zoznam za zn. P. P. Rondzik, 
švábska 61, 080 05 Prešov
■ 52 Aku NiCd Saft 12 V/2 Ah (800), Saft 1,2 V/4 Ah 
(100) — 36 ks, Varta 6 V/3 Ah (600). G. Madár, 
Vodárenská 333/13, 924 01 Galanta
■ 53 RC souprava 6 AM27 vys. + přij. + zdroje 
(1700), ST-1 (400), serva Acoms (400), plán Charly 
(6,5— 10). Ing. J. Nevrtal, Pražská 290, 411 55 
Terezín
■  54 RC soupravu Robbe Eco FMS 35 MHz — T4, 
2x Rx, 2 páry krystalů, 2x serva Futaba, možno bez 
serv, spolehlivá (7500) — nevyužitá. Koupím metyl. 
A. Dodek, Lupenice 40, 517 54 Vamberk
■  55 RC V2, Fly Baby na 10 cm3 (500, 1000), os. 
odběr. Z. Matějovský, Stínidla 1097, 584 01 Ledeč n. 
S.
■  58 Starší Robbe Rokr. Expert (1400), sintr. NiCd 
1,2 V/0,5 Ah (70). P. Jelínek, Smetanova 7, 678 01 
Blansko
■  57 Dodám zařízení k omezení běhu Junior 2 GFS 
(60). O. Socha, Mírová 732, 518 01 Dobruška
■  58 Vysílač Modela T6 AM + zdroj NiCd 1,2 Ah 
Sunrise (1500), přijímač R6 + NiCd 500 mAh 
Panasonic (900), serva ST-1 starší (300) 3 ks a nové 
servo Futaba S-29 (500), motor M W S  6,5 F + RC 
karburátor + tlumič Mufler nový nezaběhnutý (1000). 
Dále prodám kity F-14 fy Academy 1:48 (650) a F-48 
6d fy Esci 1:48 (460). P. Rada. Nová 730, 373 41 
Hluboká η. VI.

Ψ

Z7 v I 0  XT’ Hledáte atraktivní
zboží pro svoji pro-

l i  /  a y J a í ta n s f f l  / dejnu? Chcete si do
plnit sbírku někte
rým zajímavým mo-

deiem z naší prodejny? 

Nabízíme Vám výrobky firem:

Fujimi Monogram
Esci-Ertl Academy
Revell Matchbox

Podrobnou nabídku dodávaného zboží zašleme
na vyžádáni
Veikoodbér pro státní Zásilková služba
a soukromý sektor pro jednotlivce
M PK M ATTANELLI a kluby HORYP
Bellušova 1848 Pokrovského 1757
155 00 Praha 5 155 00 Praha 5
fax/tel. 02/798 23 05 fax/tel. 02/798 23 95

v i
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■ 59 soupr. Modela Digi nov. provedení: vys. 
+ 2 přij. + Rx ST-1 + zdroj př. Použito jen ve větroni 
(2000). J. Dastych, Paiacha 151, 284 01 K. Hora, tel.: 
0327/615 27
■ 60 Přij. Acorns 2-kan. (400), 7x NiCd. Sanyo 1,2 
— SCR (700), Rossi 2,5 do sbírky (300), lož. 2/7 (30), 
lož. 7/19 (20), Geist 30/10 (3000), ke 20 růz. rotor. 
(3500), Sea Ramf (2000). R. Švancar, Pod Hájom 
1093/74, 018 41 Dubnica η. V.
■ 61 Motor Tono 3,5 RC (200), regulátor otáček 
s VMOS, velmi nízký sériový odpor a velikost max 
I 60 A, vhodný pro elektrolet (600). L. Urban, 
Seifertova 39, 794 01 Krnov
■ 62 Jednotlivá čísla LM, MO, LET, KV, L+K a další, 
seznam za známku. L. Vokoun, Dělnická 578, 289 11 
Pečky
■ 63 Let. motor FSP-225 (4T-OHV, 37 cm3, žh. sv.) 
+ 101 pal., 6 vrtulí, 3 let. kola 100, P-51D Mustang 
(1:32, Revel!), RC karb. 6,5 F. M. Pospíchal, 
Zkrácená 41, 704 00 Ostrava
■ 64 7-čl. elektrolet + 2 sady bat. + nabíječ + náhr. 
vrtule (1200), el. Mabuchi 550 (80), el. reg. 10 A 
místo serva (100), QB-15 s MVVS 2,5 RC (400), 4-k. 
RC souprava AM 27, př. rozš. Acoms + 3x ST-1,

r o b l ie
Prodejna modelářských potřeb 

f. Robbe
Hlavní tř. 700, Ostrava-Poruba

Možnost nákupu a objednávky zboží 
dle katalogu.

Prodej za Kčs — výhodné ceny! 
Tel. 44 02 40

Palivo G2 pro motory se žhavicí 
svíčkou — 80 % metanol, 20 % ricíno
vý olej — v zákl. balení plast, láhve 1 I, 
nebo větší podle dohody dodává RC 
MODELKLUB LOUNY. Informace na 
adrese: RC MK Louny, P. O. BOX 1, 

440 01 LOUNY nebo tel. 3089

baterie + nabíječ — servis spolehl., let. v F3F (2200). 
S. Vacek, 561 69 Králíky 161
■ 65 Obchod, zast. firmy Robi na Moravě. Prodej 
úplného sortimentu firem Robbe + Futaba, Webra, 
Simprop Electronic. Prodej za Kčs, obj. a zásilk, 
služba, plná záruka, servis, zaj. Bohaté nab. RC 
soupr., serv atd. Ceny o cca 10% nižší než 
v prodejnách. Inf. pis. Ing. P. Vysocký, J. Vodičky 
1584, 708 00 Ostrava-Poruba
■ 66 Nelét. mod. F3A (Miss Norway) + nov. OS Max 
40 FSR, 4 ser. S-7, mož. též Tx + Rx 5-pov., kan. 14, 
nelét. mot. mod. ASK + Enya 19. Ceny dohodou. J. 
Lacina, Železničářská 8, 312 11 Plzeň 12
■  67 Acoms MK III rozš. na 2+1, komplet (2500), 
perf. stav. M. Bukna, Riadok 50, 034 01 Ružomberok
■ 68 Novou RC soupravu Futaba FF7 PCM 1024 
computer system 40 MHz ATV, DR, EXP, REV, DIFF, 
MIXY + přijímač + 3x servo + bat. Tx a Rx 500 mA 
+ nabíječ. Novou RC soupr. G/JR 4014 35 MHz (set.) 
+ dle přání EXP, DR s přep. 100 %, 5 až 6-kanál, Uni 
Mix. Serva nová Microprop MPR 33 4 ks, použitá 
G/JR C501 4 ks, přij. G/JR 27 MHz Best Nr. 2756, 
část. zab. mot. Moki 10 cm3 a MVVS 10 cm3 + lad. 
výf. MVVS, am. dural, lad. výf. Výhodná nabídka, 
cena dle dohody, 100% stav. L. Weissbrod, Jirásko
va 28, 741 00 Nový Jičín
■ 69 Obousměrný elektron, reg. otáček na 6 nebo 
12 až 15 V, 10 A, 85 g (500). M. Šárek, 739 07 
Raškovice 344
■ 70 Staveb, let. Alien (350) a další modely 
— seznam proti 1 Kčs známce. P. Kodým, Smetano
va 50, 396 01 Humpolec, tel. 2326
■  71 Letecký motor MVVS 2,5 DR, funkční, málo 
použitý (300). R. Kóhler, 463 33 Chotyně 217, tel. 
048/94 55 74
■ 72 1-kan. přijímač + servo (250+70). J. Hirman, 
Krásnohorské 19, 323 11 Plzeň
■ 73 Volnoběžná ložiska pr. 10/6x12, 2 ks (600). Z. 
Berger, Palackóho 746, 563 01 Lanškroun
■ 74 Kompl. RC soup. Sanwa AM 6-k., vys. + př. 
+ 4 mini serva + nové zdroje + nab. + vyp. + pult 
+ přij. Acoms 4-k., vše koncovky Modela, 100% stav, 
vše (4900). P. Novák, Keplerova 697/10, 400 07 Ústí 
n. L.
■ 75 100% Conrad FM-SS-Profi 7/14 40 MHz + vys. 
a přij. zdroje + 2 serva S15 (5000) + konektory (450), 
3 serva FP-17 (1200), MVVS 6,5 GFRC + tlumič 
(300), Raduga 10 (400), OS Max H60 FGP (600L 
histor. kola ø 90 2 ks (300), rozest. Z-50 na 10 cm3 
(650). Kolačný, Svobody 204, 263 01 Dobříš
■ 76 ,,Maly Modelarz" (lietadlá, tanky) alebo před
nostně vyměním za voj. lode. Kúpim plánky voj. lodí 
1:250 až 1:500. P. Kožík, Jakubovského 35, 851 01 
Bratislava
■  77 2x Mod. T6 AM27 + 2x.přij. (2900, 2600), 2+1

HOBBY Technika — Pod Juliskou 2, 
160 00 Praha 6, pořádá modelářskou 
burzu dne 18. 5. 1991. Informace: 
HOBBY stanice Dejvice, 
telefon 311 22 46—9.

Noris Graup. + 3 serva (3200). Espada nelét. (650), 
Blériot (500), Maxi + MVVS 6,5 (1200). M. Navara, 
Svat. Čecha 301, 537 01 Chrudim
■  78 RC T4 AM27 + R4 AM27 + 2x servo Acoms 
+ 1 x servo ST-1 + příslušenství (2900). L. Tóth, 
Sokolská 721, 417 05 Osek
■  79 R6 AM27 (700), 2x Acoms AS-5 (po 400), 3x 
ST-1 (po 300), 2x pouzdro + vyp. Acoms + 4x NiCd 
451 (po 200), vše málo používané. P. Flídr, 
U smaltovny 20, 312 19 Plzeň

KOUPĚ

■  80 K doplnění sbírky autíčka Matchbox „by 
Lesney", Dinky, Mebetoys, Tekno, Spot-on, Corgi, 
Márklin, jen dobrý stav. Dobře platíme za 100% 
model v pův. krabičce. Nabídněte — f. SOHL, 
Klecandova 6, 613 00 Brno■ 81 Vagóny, výhybky a přísluš. na HO. Dobrý stav, 
rozumná cena. R. Bednář, 503 52 Skřivany 247
■ 82 Nesest. kity bojové techniky 1:35, katalogy fy 
Italeri, Heller, Esci, Tamiya. Podkladovou literaturu 
a barvy Revell. R. Štěpánek, Na hrázi 59, 669 05 
Znojmo
■ 83 Palivo metylalkohol nebo metyl. R. Matějek, 
Choraze 1491, 792 58 Příbor
■ 84 Odstředivou spojku s vhodnými param. pro 
motor 1,5 až 2,5. K. Aubus, Krškova 8, 794 01 Velké 
Meziříčí
■ 85 Plánek na RC vrtulník Heli-Baby nebo na jiný 
vrtulník. Dále koupím plánky Orlík II 64s, LF-109 
Pionýr 68s, Z-526 AFS 71s, VSO-10 85s, Cessna 150 
136s. J. Valenta, Táborská 1808, 393 01 Pelhřimov
■ 86 Konektory serv Acoms, RC karburátor OS Max 
20. Z. Řádek, Drobného 493, 592 31 Nové Město η. M.
■ 87 Svajčiarský motor Dyno 2 cm3 do zbierky. 
Dobré zaplatím. O. Vitásek, U kaštiela 1,908 51 Holič
■ 88 El. mot. Mabuchi 540S a jiné věci pro 
elektrolet, příp. hotovou elektru, trysky Panorama, 
Letmo, ev. jiné puls. motory, nový MK-17, jakékoliv 
model, motory do sbírky — stav nerozhoduje, čas.

MILITARIA
Nový 32stránkový vojensko-h is to rický časopis pro 

sběratele m ilitarif, zájem ce o dě jiny vojenství a zbraní, 
o současné vojenské konflikty. Stane se zajímavým 

a orig inálním  zdro jem  in form ací pro m odeláře, 
fanoušky h istorického šermu, rekonstruktéry 

h istorických bitev a vůbec pro všechny kluky od osm i do 
osm desáti let.

VOJENSKÁ HISTORIE 
HERALDIKA 

MODELÁŘSTVÍ 
VÝSTROJ A VÝZBROJ ARMÁD 

JEDINÝ ČASOPIS TOHOTO DRUHU 
UNÅSI

MILITARIA začne vycházet od dubna letošního 
roku jako měsíčník — předběžná cena 29 Kčs.

Objednávám  ............. ks časopisu MILITARIA
Objednávám  předp latné měsíčníku MILITARIA — 261 Kčs + porto. 
O bjednávky zasílejte na korespondenčním  lístku na adresu 
našeho knihkupectví.

Jméno...................................................................
U lice.....................................................................
PSČ, místo............................. .................... ........

KNIHKUPECTVÍ
SLOVANSKÝ
DŮM
Na příkopě 31 
117 07 Praha 1
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BaMBHIBIM k
(Dokončeni ze str. 31)

LM roč. 50—62 a č. 6/53, lit. o motorech. Dobře 
zaplatím — možná výměna za atraktivní mat. P. 
Chvátal, 783 49 Lutín 208
■ 89 Modely liet. M 1:144 a farby Revell. R. Gurovič, 
Allendeho 2756/32, 059 51 Matejovce
■  90 Plán č. 159s P-39 Airacobra nebo lam. trup 
+ kabina. V. Brožek, Na kopci 9, 466 01 Jablonec n. 
N.
■ 91 Vše pěkné na TT. L. Vokoun, Dělnická 578, 
289 11 Pečky
■ 92 Staveb, plán Kestrel, rozpětí kolem 4 m — cenu 
respektuji. J. Nepeřený, Husova 192, 267 51 Zdice
■ 93 RC elektr. buggy (i staveb.) — kvalitní. K. 
Ludvín, Vetiškova 833, 460 01 Liberec
■  94 Motor Mabuchi 380, ložiská malých priemerov 
od 0 10 nižšie, zašlite zoznam rozmerov. M. Zahoran, 
Bernolákovo nám. 34, 940 52 Nové Zámky
■ 95 Nebo kdo zapůjčí plány a výkresy tanků 
(Panther, Sherman, Leopard, T-72 a jiné), dále plány 
RC maket větroňů. R. Havlena, Nížkov 136, 592 12 
Zrfár n. Sázavou
■ 96 Maketu Grob G 109 na mot. 3,5. V. Reiter, 
Cukrovarská 31, 798 16 Celechovice na Hané
■ 97 Krátkou anténu pro vys. Conrad Nr. 231592, 
nová mikroserva, vše pro elektrolet. Č. Novák, sídl. 
Vajgar 710/111, 377 04 J. Hradec, tel.: 0331/4456

VÝMĚNA

■ 98 Loko TT BR 221 (BR118) za T435 nebo 
BR 130. J. Havlík, 592 02 Svratka
■ 99 20 ks mod. plánů z let 39—41 orig. s návodem 
v němčině, jako např. Junkers Ju 87B, K4 
— motorák na Kratmo 30, r. 3 m, dokumentaci 
k benz. motoru za obč. rádiostanice s dosahem 
nejméně 4 km. Seznam zašlu, př. doplatím. P. 
Dušek, Kamenná 28, 352 01 Aš

RŮZNÉ

■ 100 Vaši soupravu z pásma 27 MHz přeladím do 
pásma 35 MHz. Krystaly je nutno dodat, zar. kvalit, 
signál. P. Slanec, 257 91 Sedlec-Prčice 245

Březinka (Podhořany)

nabízí přímý prodej státnímu i sou
kromému sektoru, klubům i jednotliv
cům
kat. č. název výrobku balení
3010 Modelářský motor MVVS 

1,5 D
1 ks

3011 Modelářský motor JU
NIOR 2 DFS

1 ks

3012 Modelářský motor JU
NIOR 2 GFS

1 ks

3203 Žhavicí svíčka
W 1 /4 "- te p lá 1 ks

3204 Žhavicí svíčka
W 1/4" — studená 1 ks

3210 RC karburátor JUNIOR 2 1 ks
3211 RC karburátor

MVVS 1,5 D 1 ks
3231 Průtokový čistič paliva 1 ks
3240 Tlumič výfuku JUNIOR 

2 — kompakt
1 ks

3700 Modelářský motor MODE
LA C02 0,27 cm3

1 ks

3701 Přívodní trubky k motoru 
C02

1 ks

3702 Sada těsnění pro motor 
C02

1 sd

3703 Sada náhr. dílů pro motor 
C02

1 sd

3704 Plnicí koncovka pro motor 
C02

2 ks

3705 Nádrž s přívod, trubkami 
pro motor C02

1 ks

3706 Ojnice pro motor C02 2 ks

Palivo pro motory se žha
vicí svíčkou

0,51

O bjednávky zasíle jte přím o na ad re
su:

M odela, závod Březinka 
Podhořany u Ronova 

PSC 538 41 
tel. 0455/90731

■ 101 Upravuji motory MK-17 na 2, zhot. ruč. 
spoušť, mot. (97). M. Bělohlávek, Fučíkova 1023, 
252 63 Roztoky
■ 102 Zhotovím RC mod. V2, V2-PM, elektrolet dle 
vašich plánků nebo návrhů (i stavebnice) do rozp. 
3000. S. Chvála, Krupská 3083, 100 00 Praha 10, tel.: 
782 10 62
■ 103 Firma Start nabízí deskový zapisovač, zapiso
vač s posuvem papíru, provedení od 720 Kčs do 
3145 Kčs, snímací pero pro digital, obrázků 530 Kčs, 
programy pro ZX a Didaktik G., elektronický teplo
měr, univ. nabíječ pro NiCd aku., měnič k nabíječi,

univ. otáčkoměr se svět. sním. sonaou, anemometr. 
Katalog za známku. V. Bouberle, Fučíkova 764, 
357 31 Horní Slavkov
■ 104 Vyrábím kompletní pevné podvozky, vzpěry, 
spojky do křídel atd. z pružinového drátu. Sériově 
i podle vašeho plánu. Informace za známku. P. Flídr, 
U smaltovny 20, 312 19 Plzeň
■ 105 Separex umí — nejen separovat pryskyřice, 
ale dovede i zvýšit životnost sádrových forem. 
Obdržíte: PM J. Pecka, Karoliny Světlé 3, 110 00 
Praha 1, do obchodní sítě dodává UNIVERZIS Praha 
10, tel. 733 70 34

Zvem e všechny příznivce letectví 
na výstavu vitrínových m odelů  
Kitů letadel
Koná se 6 .— 19. května 1991 
Sál m ěst. kulturn ího střediska  
M asarykovo nám ., Kojetín, 
okr. Přerov
Denně 9— 13, 14— 17 hod. 
Vstupné: dospělí 3 Kčs, děti 1 Kčs

JAN PECKA — PRODEJ 
MODELÁŘSKÝCH POTŘEB

N ab ídka  na květen: Novinka  
—  plast, s tavebn ice M ÍG -17F , 1 :4 8  
za 60  Kčs; velký výběr Aku NiCd  
Panasonic, Sanyo, Bom bax; nože 
s od lam ovací čepelí; In Action  
Ul. Karoliny Světlé 3, 110 00 Praha 1 
tel. (02) 26 83 74
Po—Pá 9.00—18.00 So 9.00—13.00

O D PR ED Á M  MODELY
f. M A TC HB O X z rady CY-convoy, 

ich katalógy a časopis M atchbox  
USA.

Výhradně právo pre  časopis  
C ollector.

In form ácíe  na adrese:
MIC — Kopaj Róbert, SNP 46, 940 63 

Nové Zámky

M odelářská  
prodejna  
FRIEDRICH 
M. HELLER

Janahof 25, C hám , SRN  
Produkce firem  G R AUPNER, 
ROBBE, KAVAN, W EBRA, 
M U LTIPLEX, S IM P R O P
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► RC kluzák firmy Multiplex Schampus 
lze postavit ve dvou variantách -  o roz
pětí 3200 mm, nebo s nástavci zvětšují
cími rozpětí na 3400 mm. Model má 
profil HQ 3,5/12 a je údajně vhodný pro 
létání na svahu i v termice

▼ Loni vystavovala firma Revell na no
rimberském veletrhu jako poutač skuteč
ný automobil Trabant, pochopitelně ke 
svému modelu. Letos Trabanta nahradil 
rudý dvanáctiválcový Mythos s karosérií 
od Pininfariny, který má pod kapotou 
390 koňských sil. Model v měřítku 1:24, 
který předváděla sličná manekýnka, byl 
také pěkný

▼ Na jarním veletrhu sportovní letecké 
techniky, který se uskutečnil ve dnech 
20. až 24. března ve Friedrichshafenu, 
nechyběly ani modely letadel. Obří 
elektrolet Minais má rozpětí 4200 mm. 
Náhon od motoru na sklopnou vrtuli je 
veden trupem a SOP

Snímky:
Ing. A. Alfery; LGB; 
Multiplex; Revell, 
O. Šaffek

▼ Model lokomoti
vy ve zbarvení spo
lečnosti White 
Pass & Yukon o dél
ce 630 mm dodává 
firma LGB. Vestavě
né elektronické zaří
zení za jízdy věrně 
imituje zvuk vzněto
vého motoru



4 M. Bereš, Ρ. Szabó a I. Horvát z mo
delářského klubu v Humennom úspěšně 
lietajú s modelmi Čechie, poháňanými 
motormi Raduga 10 cm3

Upoutaný akrobat Jozefa Šmolky ze Žillny je 
poháněn motorem MVVS 6,5F s vrtulí o rozmě
rech 300/160 mm; při rozpětí 1500 mm je jeho 
hmotnost 1670 g

Snímky: P. Fend, M. Hájek, S. Richmond, J. Sa
bo, J. Šmolka

▼ Martin Hájek z Luhačovic upravil pro 
svůj model Lamar Space 4WD tovární 
podvozek s motorem Picco 3,5 cm3 
a dvoustupňovou automatickou převo
dovkou

INDEX 46 882
-*■ Domenico Bruschi ze San Marina je autorem RC makety Spitfire Mk. IX v mě
řítku 1:6

/v rm iv fiv  u jis v w

V  Pro experimentální kategorii Class A Texaco RC postavil Stu Richmod z USA oldtimera Playboy ze stavebnice firmy Leisure. Model 
o rozpětí 1700 mm a hmotnosti 1100 g má řízenou směrovku a výškovku. Pohon obstarává replika motoru Deezil .125 (2 cm3), dosa
hující se sklopnou vrtulí 12x8" 3900 ot./min.; na povolených 14 cm3 paliva běží 4,5 minuty


