
SBPEN1987 . RocN|Kxxxv|l| . CENA4Kčs

LETADLA. |JoDĚ . RAKETY. AUTA . Žetrzuce

.. - lt".r

Y

r-



^ -c\oŮ

"tsi{""-*
N\\J"

NE
;  

j  . , .  ' . . . ' : . ' - '

s{Á-'- rr\\t ayj'-ailp
\J

Jednou z posIedních prac i  óeÚnavného tvUrce papIroVych
modelÚ o' stejska|a z Linhartic je maketa |elounu Grunrman
F'14Á Tomcalv měi i tku l  :33 '  Mode|má překry lkabinyzorga
nického sk|a l | '  1 mň. podvo2ek Ž í|bru.  h|av ice rakel  a pn.
d,ovy kry| radárU 2e d ieva; ostatn] vče|né vybaveni  kabiny -
je z  papIrU'  Podk|ady k stavbé o ste iska| Ž|Ška| 2 pUbI ikáce
Mode|a stavime plaslikové mode|y a z casopisu Lgtcclvi

P P lova7e|  se  Žá  pomprne k tá thé c|ens|v i  v  LMK D|o?doÝ vyptácov- 'v  dob 'e !o
vet ronare .  Na snrml \u  te  s  tednrm ze  svvch ve l ronu kr tego i re  f3B.  Mode l  s  L  - "n ! lo -
vým truPem má lozpétí 2450 mm' souplavou simprop ssM 27isoL] ov|ádána kii! !ka,
vÝškovka a  směrovka
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Ťu1o Rc buggy postav i i tepíve patnac| i |ety M'  s l .adaI
z Přahy '  Mode| má dé|ku 480 mmIjeho lám je z oce|ovych
l lUbeh'  pájených mosa/ i .  Naptavy s v|ecenym| rameny
jsou osazenY ko|y lamiya (o roŽňělech 87 x 30 mm vpie'
dU á 87 x 38 ňň vzadu) a o|ejovými t|umic i  téŽe l i řňy
Motor Mabuch] 540 s pohan p ies šnekovy p ievod ]  :12
zadnI naPravu. Napajen je šest i  rych|onab|jec imi  . |anky
o kapac i tě 1,2 Ah. ov ládán obouŠmérným é|eklíonickým

L'  R!bber2BMKBáih.ad
sáhl pii s|avbé makety ka'
legorie ssB po staronové
pied Ioze: íra ncouzskÉ son.
daŽni  raketě véronique

B'  Kácena z Prahy s i  Pod|e p|ankU Mode|a i  14s Pos|av iI
ňaketu rybá iskeho kulru Náros '  Mode| o dé|ce 1 '  00 m je
Pohanén motorem MonoPerm suPer.  napajenym z aku.  -  : . .
mu|átoru 6 V/4 '5 Áh: Bc soupřavou Modela Dig i  je ovtá.  - -]
dano Io|mid|o '  ry.hIos l  a JIzdá vpted c l  v2ad



L l a pře|omu kvělná ! č6rvná hosli|o
lll staros|avné h!sitské ňěslo Ťábor néj.
l . |epšl sollěžlci zé sociálstickýcn slátú

Ý kat €goril.h F1A' F1B á F1c Podr!hé
v hisIÓrii srovnávacich soqlěží pák by]a do
lélo géňélá|ky na mislrovstvisvěla zahínula
láké soutě' Rc větroňú kálégořé F3B'

Vésliédu 27 kvělna sedoŤáborá posllp
ně sjiždě|y c €|ky BLR' Kuby' KLDR' MLR.
MoLR' NDB. PLB. RsR' sssR a sanozře]mě

naš] répr €2sntanti' všichni úča$nici by|]
Uby|ováni v zbrus! novó pěk.é ňol.|ové
ubytovně VodnÍch slav €b' u.č€nó p|o budo-
va1€le láderňé eleklláÍny Ťeňe|ín'

zátímco se ]ednol|ivé výpíávy Žabyd|ova|y'
v ňote|u spo]6čenský dům v séz mově Usti
pÍobiha|a reoisl|ace a přelimka modé]Ú' Vé
třéch vo|ných káléooři|.h sladova|a všechna
dÍuŽstva až na mongo|ská reprézenlanty'
kléři sé zúéashi|i pouz€ soulěžé vělřoňářú'
v ka| €gorijFsB |áa|ikroňě ňašich r6plé2án.
t an t r j  mÓde | á ř ] z  BLR '  MLB '  NDR  á  PLR '

Ve ětvíek po sn|dani by| ná plogramu
oÍgánizovanýtřénink'PÍÓblňál sahozlej.
mě slé]ně ]áko pozdě] v|ashi soutěž - na
dvo! mÍstech: s vo|nými modé|y s6 léta|o
u obce všéchov. s Bc větroňi na lábo.ském
b šn známém z mézináíodních sou1ěži ve
Voňém |élU p|avid € ně pořádaných LMK

Po obědě by|i védoucÍ všéch družs|év
a h]ávnI lunkcionáii soulěže přijali přédstáv .
Ié|i ok.esu Tábor v budově oNV' Bozhodél

.bso|vova|i pos| €d.i

s|ávnoslnÍ zaháj €ni soutěže proběh|o
v podvečer na býwá|ám láborskéň poprá'
višli' u PaňáhÍku oběli lašislckého úl|aku'
za drpíoýod! vo]e.ské hudby nasloup y
všechny výp.avy. v6d€né ch|apci ve svázoF
movských slojnok'ojích' Účasln'ky piivÍla|
v Táboře piedseda oNV ino s Věkovský'
krátkou 2dravicj pak pro.es| míslopředseda
Úv svazarmu p|k' J' Haý]ík, o výŽnamU
sou|éže _ néjvětš| V Čssf, za up|ynu|ýcň
deset el _ svědčí i piílomňosl vedoucího
lajémn'ka oV Rsc J' sÍhavého a plédsláv]
le]e Vé|ile|slvlŽVo g€npor J' Gonwá]da

s|avnoslni rámec' kleÍý ňě|o zaháj.ní' si
soulěž udrž6a po cé]ou dobu' s|uši se na
loňlo ňislě podékoval všem' kdo sé zás/ou'
Ž ]joÝysokou úrovéň jsjío7ganizac.' Jmé.o'
vilé piédsédovi á mlstopřédsédov organi.
záčního výborÚ. př.dsédovi oNV V Ťábolé
jng, VěÍovskéňu a pracovníku oV KsČ
V HéŽáčovj; pÓdpÓra. jíž se soutěži dosla|o
zé s|rany stran ckých a stálnich ořgánú. by|a
skutéčně mimoiádná' Né|éhké ro|é řédité|é
soÚléžé se navýborno! zhoslj|přéds6do oV
svazá|mu K Do]e,á|, Ne|Ž6 zapomenoul an
na osla|nl čeny ÓlgaÓizačního ýýbolu.
z n ch2 jménljňe a|éspÓň č|ény LMK sezi'
movo Úíi] pledsed! sporlÓÝn| komse J
B]ažká' ing H|oŽka a dá|é pak V' Šandu.

*

V KUbéš€' a K, Kosé' kleři náV|. iešě

o o|gán zaci s.Úiěžé sé po ie]im skončrnl
pochva]né v}jádil] * a domniÝáme se. že
niko v,én 2é zdvořiosl _ sovětšti lepre.
zenlan|i v katégoíii F1B A. AndljÚkov a
J' G!|lgonov s n]mjž jsmé mě| možnost
lrovořl v Prazó před ]ejjcň Ód]ezdem do

My bychoň ovšém mě|i býl na séb€
náročněj.l než naš] hoslé, á iak jé lřeba
Upřimně přiŽnai dvě chyby' kl €Íé ovšém
néspáda]l ná vrub táborských pořadat € lÚ.
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ae spíš eEckomodéářské kom 3é FMo ÚV
svaŽa|mu' ŤÓu p.vni by|Ó us|ave|i iédné
,Ury p.o dé Íá.tÓ dvě so!|é'e _ vo|nýcň
mÓd€lů á Bc vělíoňú jež probíha|y
současně na dvÓ! m'slécň' Ukáza|o sé 1Ó
v sobo1u odpo|edňe' kdy jury' piíomná
soulěŽi Ýělloňú F1A |a Všechové' ňuse|á
od ]o | ř áš i l nedo rozuměn lna1ábo r ské|e lš l ě '
Né' lam doj € la' by|a s]cé záežnost UzáVřéna'
a|é m€zl|m naslá]a siluacé' klerá v''žádÓvá|a
]ejí přilomnogl záse na Vš.chově Piesložé
se všé rych|é lrovna|o do budouc.osl ,é
lř6ba vzil 3 Ž loho oonáUčéní

oa|šim nédoslalkem by|ozařeoninášého
dru:stva B do soÚtéžé J ž přéd dvěma év
se lol]ž ná srovňávac' 3oulěži V Kyjevě
piédslavilé|é zúéashěných slátú dohodh' že
i poiadál €sko! zéml shí repreze.toval jen
'ediné dluŽslvo, Po Ópráv.éných plolesi €ch
véoo!clch po|ské a buIháíské ýýprávy ňohIi
tédy č|enové naš€ho lýmu B sbnovál jen
mimo pořadi záežlosl sé ovšem ř €ši|a á2
v pr!běhu prvního koa Úvodní kalego/ie
FlB. |akže V sánda. J' Libra a F, Rádó sé
o tom' 'e nebudo! kasií|kováni. dÓŽvěděiiaž
pÓ  s Ó ! l ě2 i a  J '  MÚ  e r .  M '  K ÓpeckýaJ  L óbb
V kaléqoriiF3B po Ód élániprvnlch dvou ko]

ÍěchtÓ závád spoÍtovně l@hn ckého chá.
rakteru sia]e mnozl2é zahlaničních účastní
kú an névšiml a Íozňodně némoň|y ov|ivn]t
přiznivý do]6m ktelý si nakÓnec vši.hni ze
soulěžé odvezl (PÓk|ačováni da slr, 6)
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8t87 SRPEN XXXVIII

Vychlií měsičně

měsičnik pro |eieďé. raketové. aulomobi|ové. |odnié Že|e2nični
mode|ářsivi. nosilě| vyznamenáni za bÉnnou vý.hovu l|. slupně'
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Mode|áři v ostřavě
l K|ub |odních mode|ářů

v ostravě-Porubě
Jé ]édiným osl.avskýn k ub€m sdíu'uji.ím
lž přés dvacet |el záj €mc€ o stávbu odnl.h
modé|ů, Jéňo č|e.ovó s6 scházé| v oomě
ku|luíy oKD v Po.ubě' nyn| j.ou spo|e.ně
s altohode|áři a rad sly V6 vlc6úče|ové 419'
zo svazarmu při KÍajské stanici ňddých
Iécňnikú K význámným osobnostém k|!bÚ
pátři| d|o!há |éla Anlonin Klbičék. j €nž sé
&s|ouži jak o roŽvÓ] |od.lho moío|óřstvi na
osll.vsku' |ák o výchovu řady m|adých

V součásnosli má k|Ub ná č|yiicél č|€nÚ.
z ňichž vělšina se vénuje slávbé dá|kově
řizeňých ňodélú' Nékl6í nod€|áři s € zh|éd|i
v o|oganci věrných kopii sklločóých |odi
_ napřík|ád Pao|o M. Jiř|ho Honuso čj
sovělský rake|ový .lun
]sou na Výsravách a píopága.nich vysloupe.
nlch vŽdy sliedem 2ájmu da|Ší sE necháváji
Únášel rych|osti á ob.aln$ll spoílovních
čunů při ]iŽdě na s|a|omoýé líaii své
postavénl neŽj néj|óp9imi s|áomář každo-
roč.époírzÚ]i].g P sevč|k á B Vá| €š' kleři
všák Ždá|éka neisou j6d ným |odnlm! modé.
ář]s dob.ýňr sporlovnimi Výs 6dky c|enové
KLM v ň'nu|osli z|ská|i dva t lu|y m stí cssR
v řldách F2'A á €.x]un.' v |oňském íoco na
c€losláhí k|asi'ikaČňl so!|é' Rc ňode|ů
v Hu|iňě obsadilj ing' P. Kubičok drlhé á l.g'
P' sevčik Íeii ňislo a na |610šň im kÝělňovém
pieboru seéromo|avského kí.je v uňičově
2iská|i inq' sevčik a B' Va|éšti|u|y přeboínlků
kÍajov kaleqoíi|ch F3.V a F3.E. V k|Ubu jsou
lř drŽiIé|é mist.Óvská tlídy' šésl ňodé|ářú
ziská o I VT á l.i maji|l VŤ

Por!bští odní ňod.|ář|so iaké pl]neÍÚz
nějŠich přlležilÓstéch zúč.slňUjl výstav
á plopagačnlch !rysloupé.l pořádaných
osta1nlmi s|oŽkami Národ.l Íronty Ať !ž ]sou
to vysloup€nÍ na s|ávnosi| m|íÚ á díuŽby či
u piilež[osli osiáv Dné ligku. rozhasu
á lélévize' vŽdy ma]i ná jojlch zdáÍném
prúběhu .olvělši podl o(ec Audo|íá syn Pétl

K ňeobvyk|ým činnosIém k|!bu pařl již
l.3diční a ve|mi ob|ibená sotkéni bí]gád

soc'a|isl'cké pÍác€ 2 ostavských pod-
nikú á rod'nných piis|uŠnikú se čeny
KLM' jéž Jsou ká2doročné po7ádá.a
v aÍ.á|! ýodnich spoÍlů sIř €d'ska
svaŽarňu NHKG n6 2elňaň cké přehradé
c|énové BsP á j.]ich děl] máji při sétká.i
mo'nos| posoud l dovédňost ]odních node.
|ářú' mohou š. ]ch ná |édá.Ós z6ptal
a  mÓhÓ !  s i l a k ó  vy zkoušé l  ř í zen imode |ú '  T
zručnějŠ| s6 pák s € zápújč€ným modély
ulkávájí v soulě2 ' Žpéslřeniň télo akce je
slřé]bá ze Vzdlchovky a mabÍ!žky' p.o.
ližďky na |od|ch á lábo|ák.

Lodnl ňodé|áři všák máji i s!é píob|émy
Nejvělšl bo| €slilé činnosI kroužku m|ádéže
oe$l let pracova| v slléíénnich dí|énských
prÓslolách kraFké slan'c € m|adých Ié.hni
kú' a|e ptéd dvémá roky by|á ná zásáh
hyqiéňika j6ho činnosl zaslav.na' vede.i
KsMÍ s € náh.adn| m|shos.i népodaři|o
2ájislil á lak děti pl|Š|y o ňožnÓsl dokončil
rozeslavěné modé|y
s m|ádé'l Navlc by v minulosli vod€nlm
kroužkÚ m|ádo'é podň|něn proná]em k|!'
bovnyč l6nÚm KLM '  a  t 6k  j €  d a |š |osud  k ] ! b !
znaóně neiislý' c|n.o6l staršlch modeáiú s €
omezi|a na dvé čén9ké schúŽe Íočně a k|ub
éxisluje v áslné jen dIky ma]ó skupj.ě mod€'
|áiů' klé|l zcé|a p.opád|i kouz|Ú |odnicň
modé|ú a n€hod|aii se jéň lak vzdál'

DrUhým v6lkým p.ob|émém jé vy'jli ňod€.
|ářú ''v 1éíén!.'' Ačko|lv j € na osl.avsko
vodnlch p|eh doslalek' ňepodaři|o s € za
c € lou dobu č'nnos|i k|UbU nájlt ''pátona.'
klé.ý by silua.i pehopi| a vYmezi| by
|odjčkář0m slá|é spo.lovišlě pro lréninky
á pÓládánÍ soutě'|. Po/ubŠlílak pořádaji] €^
máo soulě'Í á každá 2koušká modélů 16
prová2e.a obávám že je '.zase někdo
prožen6' Íréninky ]sou vy|ÓUčény úp|.é
nebot véřojnosl sé obává znečstěn| Žvol.
ního prosředla oíoani26cé zasé piipadného

TylÓ lěžkosli s6 pochople|ně pro]evujl
pok|.sém ak|iviIy á zátípk|ost|lěch ňodéá
řú. kléiiVsloup|idÓ sváz.lmu s př6svědče.
ním. 'ezdé na|oznou |epŠlpodmínky' než pii

d'voko', To by si mé|i
U!édomil ' svazaÍňovšti luňkc]onář] a měh
by při léš€ni pomo.i' Jeň lak se podáři
podchylilzájom ň|ád6žé idospě|ýcb o pÍáci
v € svazarňu á zvýšit allÓÍilu ňáši bíánné

r zo svazařmu při oKs
v ostíávě'Hr.bĎvc€ mÁ ko| €ň padésáti
ěéňú. a|e jénoň jédén klou2ék m|ádež€
PÍolo s6 i.slluklol snaži' aby se ch|.pc co
nej|épé séznéň||i sé zák|.dnimi pojmy
2 ob|a* kon9llukce skuteóňých |6tad.|
á 2ískané zna|6ti pak co n.i|épe zúroči|i pli
s|ávbě p|aslikových ňodo|ú sláÍš| mode|áii
vělšinou stavěj| mod.|y r'oma. a tak FoU
Jejich schůzky věnovány besedáfr o jédnol|L
vých lypeh |éladéÍ' h'slolic|ým elapáň
jéjich konstíÚkcs a výz.ačným konsrfuk.

x|Ub ]' páIýň rok.m úspěšně ro'í]í
družébnl styky 9 pÓ|skýr| oodeláři 2 k|Ubu
M]n|alurká v K6||.z €, VzáJémné si vYměňu]í
mátéÍ á návšlévuí sé á s výsedkysVéčinnos.
l s6 séznamují ir meŽik|ubovýcň Šouléžich.
v |elošnlm |o.é již svazarfrovc] laké uspo.
řáda|i móslské koo sŤTP a Ókrésni přébo|
pÍo slavile| € plaslikových mode|o'

l zo svazaÍmu LMK
Oslravan
pn Domé pl.culic|(ň v2KG o

so věnuj' lá| sl.vbě
p|ast'kových' lak |éláliclch modo|n' zatiň.o
íavba kitú lé ptová'.ě zó|ežilosli .h|apcú v€
li €rh kroužclch ňládéžé Ýádn€ m€ziÓslát'
nimi č|ény kIubu stá|e ba|sá á |ámInál
Napřik]ád J Do|éže| jé p|atným č|eném čs
|epÍezenBčního dlužslvá v ka1egÓni F]c'
vyznavač] 'm.|ých py|ono' se drž| na Špici
žébiičku a laké desáté mlsio L Pánsé
v žebilčku F3o palř| k Úspěchúm,

K|ub ká'doročně oroani2uje něko|ik soo.
lóŽ|' a aby modoláii mimo h|av.i sozó.U
n€z|.nN.|i'|áláse'!2iňě kroňé ha|ový.h
ňodo|ú P3 3é pusri|i i do há.dé|

l  Přaha

c €|o8láml výslava modé|ú a mécha.c'
kých hr.čěk mě|a pr €miéru od 14 do 1a'
kvélna v pravén kříd| € sj6zdÓVého paácé
pražského PáÍkU ku|lury a oddechu JU|iá
FuěJk.' Aékol]v by|a čásléč.é poznaňénána
ma|ou zkušonostipořada|e|ú. podáři|o sé .á
nI dIky iniciallvě svazáků 2 PKoJF plibIi2n
návšl.vnlkúň ňejrúzňějŠí díuhy sbě.álékké
á moó€|ář3ké ěinncli' Jédnol|ivé odboínosli
byIynélelnoňélné2ásloUpény záÍáže,'.i
by|a z.jmén. m.|á Účást |eleckých dod€|ářú
_ alo pt.slo si každý přiš.l.. své' K viděni
by|yjak ]6dnoduché mod€|y' tak do néjmén'
š|.h pÓdlobnoslí propracováné mák€(V

Roz.éh|ý ýýslavni p|ostoÍ poskyll noob.
vyké ňožno3Il - napřík]ád provoz ž.|áz.
n|.nlch modg|ú ve ve|ikosti0 na improvzo-
v€ném ko|.ilšti by by|ji.de lě'ko Usk!léč.|

Pod3tatnou čásl expozce insla|oÝa|i saňi
ňodg|ář|' co' s]cé v']ouči|o mož.osl polko.
zon| modé|o néodboÍnÝň 2ásáhem' a| € na
d.uhé straně se lo prom|l|o vé Úíazné
odIišném výtýáÍném iéšení jédnol|iýých vil.ln
a 'qňoÓa v Ú.ov.ia roz*hu popisk'

Ná zák|ádé 2iskaný6h zkušénosli chtáy'
poláda|oló' v č€16 s !ř €d*dou zo ssM J.
Podubockým. podobnou vF|ávU pořádat
každo.očné. oo!'ejme. že s lrochou p.ole.
s]oná].lho př|sIupu a oři 2výŠonéň 2áiň!
vys|.vovab|ú so podařlza|ožit tradc řéple.
z.nlai|vnlcň přéh||dék čs. mode ářství.

Ina. L il.h.l

l Leteckomode|ářský den
pořád.Í č|onové LMK orozdov v neděh 6
záři v Horovicich' v|asln' píogÍam začl.á vg
l3 hodin' a|e |étal se bude u2od dévnihod|n,
2á)6nc| sé ňohou přih|ásl na adígsé LMK
o'ozdoÝ' 267 61 ceÍhrYicé

l v Horní Branné
|é|ail pro vás čénové 2o svazálmu Jzo 3'
kvěln. v n€dě|i 23' slpna, sédmý íoěník
propáqaěnl akcé j € spojen s modéářskou
bu/lo! Létá so od ráňá' h|ávni píoqíam

2 lvooEtÁŘ .8/1987'226



Memoriá| Jiřího Smoly Í987
Po osmé pořádá naše rédakco vé spo|U'
píáci 5 LMX svázá.mu Praha 6 (6lJ)'
LMK Praha 4 a LMX Káňénné Ž.hrovi..
véřojno! 5o!lěž věnoBno! pámálcé zá.
k|adalé|é á d|ouho|elóho šé'rédaktor.
naŠ€ňo časopls!' sqdémé se v nedě|i6.
2áří 1937 ná |ol šl] Ae.ok|ubu svda.fi!
K|adno' vyFány jsou týlo kalegolio:
co2 sautézní dod.ly'
odpoÝidgjicl pá'ným 9lav€bn m á su
'éžn'm pravidúm ČssB' Pěi neju.
spěšnějšÍch žák!' junjoÍi a ssĎiorú
obdrŽi dlp|omy a věcné c€ny' ab6o|ulní
vi|ěz se slan6 drži{élém pulovního po'

81' cí _ Íám.ové soutěI € m6|ý.h
vo].ých nod€|ú odpoýidá||cích orav.
d|ún cssR
co2 polÓnak.ťý _ €outě. 'frenš€nin

'1^ rňo|Úídt. _ soulěž véaoňú odpo.
vlda]i.Ích pravid|úň FA| plo kalogoÍii

nc v2.Pl' _ soutěž 1érň]ckých Rc
věřoňú 9 poňocnýr ňobÍém pod|é

AklNnÍ účáslnlci soulěžo budou ňil
možnos l ryUži |s lužebseÍv isupromolo|y
Mode]a co,' klerý]iž lrad]čné zalislip|a.
covnic Ýýrobního závod!'

Na vaš€ plih|ášky na ko..spon.
donč.im ||s|ku čékám. dÓ 3,2á'l nz
adrésé: Rédákcé Mod€|Ář' JUngmánnová
24, 11366 Praha 1. v plihláš.o Uv€ďle
c€]é ,ňéno' Ýákovou skuplí! (nebo /ok
^áro.onÍ)' k|Úbďo! přís|ušnost (nénl

ř |x. ročník
Grand Přix Laugaricio

usporadajú V dňoch 2] až 23 auguslá 19a7
c.nÓý a zo zýáza|ňu Matra pri TsT k, o'
Tos Trenč|n, V tomlo rok! sá budé ia
aulodrÓme na sÓb|áhÓvskei !|ic v Tléné|né
súťáž i l Ý  ka l 6g ó ř i i  R c  V1 '

Popiáločnom trénin9! bUdú vIastné prele.
ky otvořéné v sobolu o po| désiáté]' sem í'
nárové jázdyzačnú v nedé|U o dés áléj, íiná|é
o po dvanáslé] a súlaž bude ukončená
Vyh|ásenlm výsIédkov o dvanás1éjhÓd ne

Bra..ý d€n. ÚspÓřádarý v kvělnu svazal
TJ MEz Vsétin. by| pÍo

Ukáza| veiéjnoíil .o
dovedou Člénové zák|adnlch Óřqaniiá.í
svazarm! MEz Vse|in a zbíojovk. Vselin
tohÓ p]ně využil] a přédvédIi své |elecké'
r ak € l o vé ,  odn l aau |omob i |o !émodéy  snád

pÓdml .kou) '  úp lnou.d lésu a  ha léqone '
v nichŽ hodáié souléžl' Piih|áš|á d.
soutě'é kat69or|e Fc V2'PM m!3í obsa.
hovll'čis|o kaná|!. na něň' pracljé váš

Piih|ášky nébudémé potvrzovaI' ne'
vy'adujáme áni zásIání vk|ádú (žáci |éla]l
zdarmá' n6výdě|ečně činni zá 5Kčs
á osIal.i 2a ]0 KČs) budeňe ] € vybřal
př|mo na iélš|' pt' plgz€nlac|'

s|6jně jako v minu|ých |é|och UvÍ1áňe
poroc ptÍzn]vcú mode|ářstll' kleřl nera.
d] éhá|eji: pokud chcé|e pomo.i láko
č*oméřiči' ozvě|é sé lédakci

M.moriálu Jiřlho sno|y
Léti|tě ̂ .rotlÚbu sÝurmú xl.dno

a.00 až 9'00 pr.2ántá.e soulěžlclch
9.00 zaháj €ni souléže
s30 áž 13'30 soutéžn| lo|y kátéoolií

co , '  B] ,  c1 '  F ]A saň '
BC V2.PM

9'3o á, ]o'30 hodn@n| pÓ|omako1

]1.30 až 13'30 soulěžní |eý polonrako|

13,3o 6ž 14'3o přédvÁděni uajinavých
ňodé|ú a novinek pod
nrku uv svdarmu Mo-

Poiadat6|é ňéňoho! Žajislil dÓp'avu ani
ubytován{ soulě'ícjch či j € j ich doprovo.
du. sjíoÓové boňbičky si zajiŠťuji soulě.

nejVétš| pÓ2oínost] náÝšlěvnikú se léši|y
ňake l y  od l  ms l | o  spo l l u  Ká l á  N Ó cka
a oldři.ha záňéčn ká' své obdivovale|e

Fold Musláno Jého
áUlor devělašedesáli| €ý EVžen Ťeng]ér
přes svoj Wsoký věk .epovési mode]áisNi
ná hř €blk ae spÓečně s dá|ším veleránem
ňÓd6|ářského spollu MÓ]mírém Xoňnac
kym se Ó své bÓhálé 2kušenosl dě i

orgánizálorůň dÓb|é př pÍavené pieh id.
ky zÍučnosl a dobrých nápadú patli d|k za
lo že sé výslává plo někleré z návš1ěvnikú
stá|a pobÍdkou k6 VsIUpu do svazářňL

M. F.lo

* velká cena De|Íína '87

H]!óhský kIUb Iodnlch modelářú oe!íin
vyň|ašuj6 U pii|éži1os1 70' výročl VAsB
Ve i e )no !  konsÍUk lér skou  sou l .ž ,e ] im ,
Črém jé proll oubt Žájéň ňládeže o |odni
ňodeIářstvi a přispěl k Ósávám výrÓčl

sÓutéž ]e rozdě|ená ná dvě samoslalné
čásl] cl €m prvni z nich ié nalézl vhodný
mode| pÍo žákovské kalegÓrie' ze]ména plo
E x5o0' Výs6dkem d|uhé části má bÍ
navrlr máketyči po|omakelys.adno2ňoiovi
léné Žáky' ]ejiž přéd|ohá ňá vzlah k VŘsB

zák Iadn lm  podm ln |an  p .o  p ř jé l J  n áÝ l hů
do ŠÓU1ěže ]sou orgina]jla a iédnÓdU.host
a ryclr osl slavby z dostLpnéhÓ matel á u

Př €dběžné pih]ášky zaslé]le na ádresu
KLM oe f ín  Pét  Háme l sdoí  p Óš l ÓÝn i
s chÍánka  2 ]  7430 ]  N  učín
laké zlskále podÍobné nlormácé Ó sÓUléži

:.j ztřa|il se mode|
u ée.kich Budějovic !|ét| ?ěáttém

čedencé noloroYý mod€| oBns bí|é
bády' označéný ěl.|.m 6. Ná|ezcé
prosime| aby podá| ŽpráÝu na ádresu
s' Ťřyka.' Hoděina 703, 16.1 0o Přaha
6. tet. 36 46 72.

L_

M o o E L Á Ř ' 8 / 1 9 8 7 ' 2 2 7

Poftrét
měsíce:
víťš:si':j šh$r!':

-Uíyšile h pobl2 vÓdn p|o.hy poaán''
edé s]\oda' néváhP 'F

a běžté' bude lo stálza 1o VilězsráV Škoáá
lÓÍ' Um' a p.ávem pálřjaspoň ké korunnlm
pl ncum naŠelro |odniho mÓde]ářslvi

zača| ná zák|ádni ško|e zce|a suchozem.
sky stáVbÓU mode]n btadei Jak sé ]éňÓ
2a]my měni|y' stá|é óa5lé] do iého rivola
vsllpovala Ýoda s oarlou kamarádú cňod ]
poušlél píVn' modé|y odí na ma|ý žžkovský
rybn 'č6k 'Vas tněseodně ]p ř i lšnevzdá  ] an i
v pozdě]šjch é|ech neboť pob '
VyrÓsl|a Mez nálÓdnia méziměŠtská 1€el.n
ní a le]éqralni ústř €dná v niž je Žáměst.á.

V š€d6á1kh /éléch
]éden mÓdel a ÓrÓ

k IU Iy  j o  by Ia  d .bÍá  zabavá  l ' d y '  s e  VÍa
s oraan.ovánÝmi |Ódnimi

modéiáii' zača Óňodil do oPM ;a vi.ohra
j €dnim 2 ]éhÓ učiIé]ů V.

Při náíUpU k výkÓnu zák|ádni vo|enské
nobÓť eho ve|iléié bv|

přÍzn VČ Rc hÓde ú uyt tetaael vtta se óo
ncĎ ]eccos na!čl stá se na Óas ooět
]éleckým hodeářem a posbvi| s] prvnl
| ednodLcňé rad ' Ó '  V  .  v l u  se  v sa t  ooě |
! r á L |  |  | od |ň  zaťa  s1áÝé1  node |Ý  r y ch | Ó s l
nich č Unú chod l na soutěže. a Doidě] s €
]áko Vělš|á pÍažský.h odičkářů sla Ó|é;em

á  ) € h o  mode | á l s |é
UŠpéchý ]sou bez nad!áz|y dr|em eho
ňanžé| ty  NoznámmnÓňÓ2en ' l e . by  5 l I pé|ý
pieměnÚ ]02n'd.
noslm '' jákÓ ]e sÓlslruň a ješ|ě bv
s manže|ém ob]lždě|y v sobolu č v neděi
vÓd. p]ochy |evhodné ké kÓupáni áby si
hlavá rod ny moh|a vyzkoušél nový modr|'

VťU ]sem po píVniň selkáni zařadi| dÓ
kalegor]e peč]]Výclr pocl'vců' neboť ňě zá
u]a|o lah má mod€|y pied souléž' oÍ|orave.
né 'Věnu l e . | '  sé  né|do  modeá i sN ]  dér "
a  . h . €  | i  m l |  d Ób ré  výséd|ý
Ion iČe l  d ' uhym

nic ošidn a mlsim
stávé| kdvž se ň' zloýná nech..'

Ťrpě|ivost mU ňistÓ pověstnýclr lúžipi'né
s]á vávřJny. Na m stlovslvi.h svěla likíát

mjs1ě ]eho ne]vě1šiň
Uspěchem Žatlm by|a blonzÓVá meda e na

v rÓce ]977 Medaíe
pÍavideně ziskává ná s|ovnávaÓich soulě-
ž i ch  |odn l ch  modeá řn  socá  í ckýc l r  z em i
r na domáclch soutě2iČh

Jédno! z VitoVých Vlásrnosl']e skromnos1
vraďnějen náhÓdou jsem se dÓ2vědě ' že by|
nékÓ]ikrál VyhodnÓČen mezi Ie]|3pšim' sva'
z a |movským spoíovc i  c sR  áže  ed lž r t e |em

M sIr sportu VílězsaV skoda nénl lÓvcém
ÍekoIdÚ: '.PrÓ mé ]e dů éži1ějši' že m Iodni
ňodeá | s l ý l  p i n áš i  u5poko l en i '  Někdy  s i
řlkáň. Že ňÓ2ná bylo |épŠi. když Jshe jako
k!Uc začrnaIi' a iá sÓúéže isme ] €zdiIi pÍo
polěšrni, Eyl ]sem neznáňyň ňÓdeáiem.
a lest|i jséň lo dobře. nebo ne. by]a ňá

Dr € s  ] e  od €  mne  na

rý Úslédék a soÚlěžni ]lzdy ,sou lim plÓ ňě

M' sá|á'ka
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. Lotošnl srovnávac' souléŽ so.
cja|jslických zemí v katego.iÍch
F1A. F1B a F1c v Táboře by|a
pro příŽn]vce Ýo|ného |etu sku-
l €čnou lsh'jdkou' svou úroÝní

by'a sÍovnátě|ná s vřcho|nými světo-
vými soulěžemi. zejméne to, co před-
ved|i sověrŠtÍ mode|á.i v kategoriích
F1B a F1c, opravdu stá|o za zhlédnutí,
V závěréčných řoz'érávacÍch kolech
obou jmmoVaných kategoriíodsoUdiIi
vš€cbny sÝé rivaly do ro|e diváků
a soupeřlli jiŽ jsn mezi sebou' Přitom
jejich podmínky k přÍp.avě nejsou
o mnoho |gpŠÍ než u os|al.Ích. oobrá
guma Už nosxistuje plaklicky na celém
svělě a obdobná s|tuac€ je I s moto|y'
sovětští spoÍtovci lé1a|| předgvším ve|-
mi spoleb|ivě; ?ř €jfiě mě|i v lréninku
na|étáno víc n9Ž ostatnÍ' Táké ioji.h
gpo|upráce na starlovišti by|a dokona-
lá. lakŽ6 po ce|ou dobÚ suléŽe |áali
v klidu a pohodě. opét nám ledy
mohou býl přÍkladem'
l Pokud při nějakóm modeláiském
podn|ku n€dojde k hřubým organi.
začním n€dostatkům' obwk|e se při
hodnoceÍí zápomen€ na pořadalele'
srov.ávaci soutěž v Táboře by|a při.
pravena tákřka doko'la|e- Je pÍolo na
mÍsté vzdátdík ce]é páítě |ldÍ' |(€řÍlulo
skutečnost ,,mají na svědomí... N6mu.
sím je snad jmenovat' všichnijeŽnáme.
svých úko|ú se zhos|ili přímo s proÍe.
sionáhí .!tinou, i když vŠe děla|j ýg
svém vo|oém čas€' a na!Íc někteřÍ
z nici na soulěži i lé|a|i!
l Také vo|nó mode|y jsou slá|e s|oži-
těiŠí a stavébně i flnančně náročněišÍ'
ztrála modé|U v n€př €h|gdnóm lerénu
je proto ve|mi nspřlj €mná. z tohoto
důvodu časlo opalřují mode|áři svó
mode|y řúznými bzuěáky' kteíé mají
jejich h|€dánÍ Úsnad'il' V poslednlch
něko|ika lélsch s€ v mode|ech zač.nají
objevovai mjn|at|,rnÍ rádiové lysi|ače
o. dosahu kolom stovky met.ú' coŽ je
podslalně Vlco néž okrub slyšitehosli
akust]ckého bzučáku' s podobným
ŽařízenÍm ostahě jiŽ přsd |éty sxpeíi
m€nlova| Pavel Dvořák' Modély se
dohlodávajÍ s piijímáčem' klérý je
Ýybavon bUď prutovou' nsbo spéciáhÍ
směrovou anténou. ce|é zaiizé.í ]zé
zhotoýll i z našich součáslsk. Pro
ko.st.ukci á používání takového vy-
sílače p|atí ovšem si6jné podmÍnky
jako pro stávbu a proÝoz oslainJoh
rádiových sianlc' pozol t €dy na kon'|ikl

lng. IVAN HoŘEJŠí

I Us|ráčka sem na||hl na papud .ýyth
. |noÚČal ^|érá chéla ábych lm pos|a

adÓlny proh Dašr ozen]'
s kteÚm by s. za nepřízniýé|1Ó pÓčasl ňÓh]a
létat i dona ý pakol| svúi náz.v drsÍal pÓdle
bha že pékně krauž| kolén lÚstÚ' ve vě|š|
nisthosti neba ýehku za klidného poča3Í
dosahuPvelni dabrýah ÝýkÓnú stavba nenÍ
ná|Óčná a při|troše pečlivos|i ii zý1ádne

K sTÁv8Ě (výk.es re Ve skulečné ve|ikosl '
néoznáčéné hny ]sou v m ňetech):

. Vš€clrny di|y přéklesÍňe přés Uh|Óvý
papií ná k.es|ici ěfonk! á peó|ivě vyslř hné
me Týo šab|ony pak obkres|ímé ná zbylky
]ehké a|épevné ba|sy křid oaocásníp|ochy
ná píkénko 1|, 1' py|on á tup na &Ídši

Í|Up vyřiŽneme a obrolsimé na p.ůřéz

pohon

Příznivcům
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Lustráček
na

gumovým svazkem
2i4 od misla zadňího Évěsu svaku jej
zbokú sb|ousím€až našířkU 1 zespodu pak
na výšku 2 vpředu vybrouŠlme zátéz pÍo
ožisko VÍlU|é, Nákon6c trUp Ýyňadlme jém.
ným brusnym papýem

Pyon  má !  t upu  l l  2 '  smě rem kek ř i d l !  s e
ztrnčU,e áž na ll 1' Hornl ňranu obroÚslmg
aŽ pod e prohnÚlého křld|a' Dbámé přilom'
abychom dodrže|i úhe| nábóh! křid|a'

ná tlouŠťku 0'5' ná
kon.í.h aŽ ná 0'3 Na slejnou loUšťkU
k|ínovitě sbÍousim6 i odtokovoÚ čásl'
Náběžnou  h ranu  zaob ime  a  ceé k ř i d |o
vyh ádime ]emňýň brusným páp|léň
obroušené kříd o podé ně pÍ ožímé ná za
hřálou ÍÓÚřU Ód kamén nebo nádobu
o  p růměru  a s i  1 l 0mm s  ho rkou  vodou
a piliskneme ie né něko|ik sekund lužŠím
papkem ňebo kanónem' abyse prohřá|o Po
se ]ňu l i op l av imep ř l padnéchybyp rohnu t im
v prstéch V n.hž křido podržlmé až dÓ
Vych|adn!|í. Prohnulé křid|Ó !proslřed .Ó2

Šbrouslmé slyčné po.hy
do  Úk Ó su  a  sep imé do  v zépě l l pod |é výk ré
su' Koncé kříd a pilom podlož|mé klabičká.
m zápáék' Aby sé v mistě |omení píofi|
nedelormova ' podožíme kiid|o pi] |epení
šab|onou Vybloušenou z kus! ba|sy
o  Íozměr r ch  3x3x50  mm.  Našab|o .u  p ř i 1om
vložíme napřikIad 1enký poIyely|én' m]kro|én
alp. aby se k nl křÍdo nepři|epi|Ó Po
zasÓhnuli epid a pravÓu pÓ|oÝinu křldIa (při
poh édu zepředu)opěl naňléjéňeá přékroU
1 ime i i t a k  áby  na  konc i k ř íd  a  by |aod l oková
híana o 4 mm .'Že než náběžná.

o . a sn i p  o chyob r Óus ime  ná  1  o3a ]eňně

Lisly VrlU|é vyýiŽnem6 z pévné basy t|' ] 5
á pod|e Výkresu ]e obíolsíme' do pro'i|u
s maximá|ni t|oUšťkou 1'3 oblouŠené |isly
zaepiňe do slřédu vÍtu|é 2 bolovi.ÓÝé |lšly
o  p rú ř € z u  3 j 4  a  dé]ce  ]2 .  V  Št i edU  pÍÓVÍ l áme
otvoí o píůméru 0'3' slepenou Vňu| stalcky
Vy!ážime obrouŠením ]enným brusnýň pá

TrUp V misiě zadnlho závěsu svazku svse
propichneme ieh ou zespodu Ótvorem plo
vlékneme závěs z oce|ového drálu
o píÚměÍU 0'3' j €hÓ hÓrnl kÓnéc Óhnémé dÓ
pÍávého Uh|U Ýňáčknémé do lÍUpU a za]é.
pim€ Po zaschnut| |epid|a spo] ováŽeme
lenkou n ti a znovu pře|epimé'

z pásku dura|ÓvéňÓ
p|echu 1|. l 2 a Šiřky 2.2 ohneme |ož]sko

vřt! e Provr1ámé v něň otvÓry o plůhěÍU
o'a a |ožisko přilépíňé Kánaoomém k trupU'
Po záscňnud spoj opél Óvážome n li

Na  ho rn l s IÍanu  l íupu  p ř i | ep ime  pyon .  Na
konec trupu shora při|epíme soP' vynnulou
ás] o 3o do|eva' voP pi|epime na spodni
slran! tÍupu. klelou předtíň sbÍÓUsimé ták.
aby pi poh]édu Žépřed! by pravý konec
VoP o 6mň výše než eýý' Na pyÓn
př €plme kiidjo v2pěly vybrolsimé na roz
mě l  o6x2x32 '  j e j i ch .  kon .e  s | i c l j 6me
s  k íd |ém i tÍUp6ň  á  p ř i |ép lmé j e

Prololyp mod€|U by| ponéchán beŽ povc
chové úpravy' chcemo.|i i € j mil barevný.
naIřeme ]ednol]vé dí|y (kříd|o ještě pied
prohnutím do proí u)mírně zředěnou baÍev
nou l!ši nébo vodovým barvam a za|ižeňé

Pák je ÓpáIlné pié
|éš l imé á  p řésť i k ám. z ř € d ěným č rým . l r o .

Hřídol vrlu|e zholovlme
sponky  o  p rúměru  oa '  ohném €  h áček  p ro
zavéšénioUňy a ]rřidé zézadu zasuneňe do
|ožska vnu]e. zepřodu na ně] navléknéňe
ma|ý sk enéný korálek ávliu ' konéc lrřidéle
ohn6ňe do pravého úhlu a přebylečňý dřál
odšllpnéňé' P|o zl6pšeni e|ových vás1nosii
mode u v k|!zu núžeňe ná hřldé přéd vňu]
nav|éknou1 jeŠlě pÍUž nu z océ|ového drátu
o průňěru as 0'2' klerá zajišťUje vo|né
protáčén|ÝÍU|€ po vytočenisvazku' néni to

Mod€ ]e poháněn sÝázkem o dé ce 120 ze
smyčky  g !ň Óvé n té  o  p rú ř € z u  l \ l '  P ř
natáěení mod€| držím€ pa|cem a ukáŽo
vákém za lÍup pod křid]eň. přjčémŽ
prosliedníkem a prstenikém svázék na.
p l n áme  do  i j  a  dozádL  Po  ná t Óč € n i a s  150
až 2o0 oloček svázék naplnáný p.sly' uvol
n'ňe á dotoóime poliebný počel olÓčék
Před é|ánim sva26k namaŽeme e ycenneň
nebÓ Óléjém ná vIasy' Hmolnosl modé]U
s  gumÓvým sÝazkem, €  2g
Před |élánim zkÓnto ujémé úhel seřizení

mode|u. ve ikost pozilvU .á p.avé pÓ|oviné
kiidIa á poIohU téžišiě K|o!zavý |el upravu'
jeme pi hýbáním voP
|eiěI béz hÓUpáni mkně k zem a v|rvém
překrÓuoéni kř|d a zá|áčeI dopÍava Na ňo
1ÓÍ |élá v 6vých kruzich' dé ká |élU závisina
počIU otoček MoloÍový |él upravÚ]eme pi'
lrýbá.ím ožiska vr|u e

slánis|av Benéš' Jab|ón.c nad Ni.ouvolného Ietu
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Uel|Ú
modelářsltý
suátelt

(AlEooF|E řlB
V pÁ|ék 29- kvělňa Ú. |élaly ''oofrÁky"'

Poé.BÍ by|o @||Gn přízňlvé: by|o po|ojsno
a vá| ví|r o rych|o.l| 2 .t 5ň,/s' *l.ý.é
v !odv..or při rcz|éiávánl zk||díil'

Hnód v úvódu-sE Uká2.|o' žé na í&voízova.
né sově|lké dtuž6lvo a.| n.bud. ňÍt n|kdo'
sověl|' vš|chni s6 zoo'děným roztáč.nÍm
vrlu|o' |ál.|| ve|m| w.oko a j6]ich ňodé|y
ivýbornó k|ouzaly' Na modé|u s. s|oÍanéuka
s o@nlml 9|@ňaml pol.:6.ými čřou laE.
novou ló||l j3mg moh|| v|d&' ž6 má !h|lko'
vými v|ákny p&kována i žob.a voP'
v prúběhu soulěŽg sovél| chlá.ll] 6vó.vazky
pigd 3|unc.ň hadry mv|hčéÓým] vodou'
jimi' ob.|ova|i trup' vé|mi dobřé . w3oko
|é1a|| Ko.ojc|. Ýybáv.nl 3hodnýňl ňodoly
s čá$vaé.m unisrěným tásné á h|.vlci ía
hornÍ 9lraně trupu. okamžik sl.ňu l|m
př$nó arěova| n6|élal|.Í č|on <t'u'stvo ood|o
úda]o g|gkironi.kóho |é.mického ěid|á' spo'
|éh|ivě |é|a|o mád.rBkó o bulha.skó d.už.
stvo' z Po|ákú měl E. coía|ik nodá| vybáv.ný
2požd.ným Ío2ráěonÍm vňU|é' hnod v pďním
slaŘu s mÚ všá* UlÍh|o iéÍ bbrďánl l čas
33s j.j pl.dém o<l6oÚdi| mei pord6né'
v€lm| i €d.oduš. ř.á €né .Do'děňó |oaáč€ní
v.lo]o mó| ]odsn 2 loprdorlantú NDF: Při
prudkém odho2.ní modo|u býla vňu|. držo.
ía w .k|op€né po|ozé áérodynaň|ckým
odrErom' roz€v|rá|a.ó oo zmanš€n| rychlc
sli ňod6|U' zaiímavé' č|3|ě zoEcováné mG
dé.y 3 dvakrát dvo]|tým lom6nlm kříd|a mě||
Kubá.6i. ňádprúňěríó z nich všák |ólá| l €n

v oNnÍň ko|€ dosáh|| všIchni íaš| máxIma'
Už V druhéň kolo vóak J, Xlima v přeňÍře
p€č|ivo3li vyměni| chir!'c.cké nité n6 .Ýýth
'.kopačkóch. za nové' Ťy s lrehu vyráh'y
a mod6| odhoupa| a 101s' V ř € lln ko|é
odsla.|ova||ng' K.a]c ařÍ||. pozdě: v ňotoro.
!ém |€l! '.lo" lsm j €šlě by|o.zalov k|uzu l6ko
by j €ho mod.| | €ló| v€ vakuu' Hn6d
v n&|6d!jlclm ko|á z|Íali| da|šÍch 17s J'
K|ims' . aby smúla by|a dovíš€na' l..Íil 5€
Ý šeslém ko|6 do ''k|6áku" do tó doby plÓý

Mnohéň |épé 3é d6l||o našému dru*tvu
B' v rěmž pouzé F. Badó z.znam€ná]
výrázno! zlrálu v pá|óň ko|é' kdy odíánová|
{o zÁv.nq studéného vzduchu. J llbrá 6 v.
sandó polloupi|j spo|.ěně . da|šími *dmi
soulě.Íc{ňi do ro2|ólávánÍ' Po pryn|n kol €

odoadll oouz6 dva: Ku-
bá.éc Goóza|és a náŠ Llbra oa|šl ko|o
z.afróna|oslop p.o Korélc. Lawan J|na' vé
hie zfu|a|i kroňě sandy všichn| govělšlÍ
r€Drd..lA.li. MaďoÍ J' Kr.snai . Bllhár |'
sartonév s.sliminulové nuiňun U' však
nikdo n€př6*onal s výr@ným nfu*ot(ám
přéd 6|atníni obsadi|i oen' |ři mlsta so'
vělŠt| l €p.ězénlaňt]' V' s;nda. lélájÍcí ovš€ň
m mo 3o!léŽ' by skonč]l pátý za Máďarém

|(AŤEooi|E FíA
* |ó|a|a v soboru' PočasÍ s výr4ně zho.ši
|o' by|o záláŽáno' chvl|.mi plš.|o a vá| vn.
o rych|ost| 3 až 6n/3' v ná.az€ch I E||néjší.
Pokud i9mé sivšim|i' ňa modo|eh 3é nělaké
dá|él ňovinky néobjovi|y; mézi n€jp.ogre.lv
néjsl pat'|ly sověl.kó a naŠ€ zaíí8vó' a|6
ňé p.lliš óěé|nó by|y ku.'ánské ňodely
s nos.Ými ol@hami oola' €nýmiěilou ló||l'

c|én.m násého jlu'gtvá.A' |no Ho|€i.
Šimu' J' o.|ov á J' NÁň|ovskámu' sé lénto.
krí dano' Ťak l.ochu i.'arkloýá 3l!ac6
nas|a|a vá druhéň kolé. kdy Náh|ovský přj

o

v|.ku zl.atil Šňóro 6 wpádá|o |o' 'e mu
nod€| i s nl u|éln.' v opravě n. konci ko|a
vŠák do6áh|rax|ma' Po s€<lméň ko|áFmo
mohll kons|slovat' ž. našodíu&lvo ňá iako
]ódhó zapsaný p|ný poč6l s6kund' z naš|6h
n6]vóló|ch soupetú zl.ali|| v pátóň ko|é dva
sov.l.í .épro2én|anti v' cop . s' M.káÍov,
Něko|ik $lund do m.r|ma chybó|ov pálém.
.o5pék|iv. šóstóm *o|é l výborn. ór.iÍclň
(or.jcoň Lichánl HooviaHong sun Poovi'

D'ufutvu B s v€d|o o ňěco húř6i p|ný
poě€l s.kund doká2.| na|élal l €n 'kuš.ný
l' crh.' M|adý J' vo$jpká pl|9lá| hnéd
v pry.|m ko|é o.l dřÍ9é' ňó! by byv.|chlé|'

oo roz|éúýén. s kroňě na.lch ropr€zď.
tánlů proboioval| dvl soulěžÍ.Í z NoH a po
jodnom 2 BLA, Xor.j., MLF. PLB s SSSR.
v.lchn| však abso|vova|i Dryn l ko|o ú$ě!ně'
Rozhodlo dřuhé ko|o' kdy so 6 pnbývaícíňi
hd|nami vÍtr poněkud zk|.dni|' c.ló nášé
dru'!|vo Á ýypu3l||o 3vé nod.|y v isdnu
chvÍ|i' bohuž€| přÍ|i. ukvap.nó. s|olně s nihi
_ á 3l6ině šoatn. _ |ďěl sov.| sr.ňov'
Húřo dop'd| u' jén xo..je Pak Ho Yono'
L|šÁk crba d|ouho vod|| svói modé| n. šň0ř€'
povod|o * mu všlk na]llj €n.|abou '.óUlku'''
N.jvi.é 3pokoioňá nákon* bý|á ýýpÍáva
NDR kdv' M. Préus á Á
pryni dvě mÍsra v.ou|ěži iednolllvcú

x^ŤEooB|E Fíc
Pog|édnl soulélnl i6l6oor|l by|ý v n€déh

31 kvólňá fiololové mod€|y' Mó|ý opét
v6|kéňo íavorll. v druŽstvu sssR' By|Ó
z.l.žém s vál jén 3|ábý vírí'

sovělštÍ rcpr@ónianrj mě|i mod.ly 3 noř
nýhi p|@h.ňl po|.p€nýni duta|ovou íó|iÍ;
luto léchno|ooÍ poÚž||l i mod€|áři z dá|ě|.h
26n{ Amalérské no|od sovětů' ná .éž 3i
saň| od|áváÍ i k||kovó skřínó. však ňail
lónla3|ický výko.' la*ž€ lét6li pod.latně Ýýš
nó' o3|.ln|' s mod.|y stavěnýn| il.ou teh.
nolo0ií |él5|i j €n Romuni. Mádati' č|en@é
dru'.|va NDR' náš týň B a iodlný íarlujicí
Kubá.éc F' Porbon. kl € lý však v !funím ko|o
do.áhi času 93 a v dE|šÍch už néna.toup||'
vělě|nó sulěž]c|ch mé|a mo1ory Foési' Ke
rojol a náš Pál.k Nó|$ny' J. Do|€ž.| |éla|
3 molo.om cox' véláha $uléŽ|clch |éla|a
3 pol|ačován|m VoP na kon.i ňo|oýo!ého

Našo d/Užsrvo A vě 3|ož.nÍ v. Patěk' c.
Pál.k a J' Kals.l ló|6|o v€lňidobřé' zv]áště
x.|&r s úplÓě novým modá|€m' sleině
dobi6 však |é|a|i la|é Korejci á přokvap.vě
i ňladó .mbiciózn| dru,slvo PLR s6dm
|.lový.h lo| n6t'či|o na !ič€n| pořádí
pftních čryř dřuž5l.v' k|elá do3áh|. p|ného
poČ|! sekund' V sulěži jéd.ol|ilcú $ lo
z dEc.t| o.mi 3i.rluích podaii|o dév.ténÁc'

P.o .oz|élávání mG.|ibí sou!ě2Íci W|oso.
váni do dvou skupi.' prorožs pořaóaté|é
p@hopi|o|ně n.měli k dlspo2icl 6ňalňc€l
čásoměnčů V pfunl skup'ně by|o c€|é náŠé
druhlvo A' Jako oNn|odšládoýa|Č Páb|.
| €č népří||ě š|á.lné. Ples|ožé modg| lélěT .a
ňolor doble' bá' podpory lelňlky ňák|ouŽal

pouhých 209.' Maxlma nako.e j €ště .odo.
gáh|lŤ. Maníréd z NDR a Ko.o]oc Han sono
Yon, sllem pěl|minllového m.!iňa propadl
kíomě jiný.h ' ňáš V' Palěk' F' Andoga
2 družstvg B 9 ''shodi|'čas6čom Ža 279 3'
Do ťoriho ko|a .o'látávánÍ n.9touoi|o i6ště
osm bo.cú' 'očl|aio v 10 i m]mc sollěž
1éláilcÍho Do|éž6|.' sá.ilmlnutového maximá
v.'k !ž dosáh|| ien llisovělšlÍ l €D.ézeňianll'
J' KaiséÍ skončl| sodňý' bohužé| ál o dvě
mlst6 za n.j|ép6lm Po|ákoň czovinskim'
co' 2náňena|o' '6 v d.Užslveh j3m6lřállzá
PLB' a|é př €d Ko.@u (při shod.osl. součlo
.á!ú ná|étaných ěl €ny d.u*tvá v sodml
goulěžnÍch ko|&h lozhoduio o DořadÍ drož'
3le součrl koÓ.éného Úm|stěn| |éd.ol1ivc0)'
oo čtv.tého ko|a roz|élávánÍ 9 mďimém
3odm m'.ul ná.loupi|i joň sov.li v6rbic*iJ'
s|rukov a Muchln' Vš.chni dosáňli mairá'
lt'y' slrukov léšě sráči| v p...ovnlm ča$
vyměn l spálonou IhavicJ h|avu' T€pry. pété
ko|o. |élané už z. véčérn|ho áora' rozhod|o
o Iom':6ěá5oň 453szví!ěz||V' strukov' Ťo
byl op.avdu dúsiojňý ávér soulěžo'

ÍAŤEooR|€ F3B
Po vš6chny tř| dny ploblňa|a na |6lišli

v Tábořé.ou|ěž Bc věl.oňÚ' M.ohé diváky
p.okváplo' ž. v čs. dru&|vu n€|éló V'
cha|upničok Ťén * lonloklál @dá] účasll'
o.oloŽé . € z rodinnÝch dúvodú n€moh| ná
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LeloŠn| sě2óíU připrávil' svúj d|| píá.e n.
lélo $utě'iÝšak p' €slo odvod| zorganizoÝa|
pro n3š€ r6proz €ntanty 3Í6d€ční té.ink
naví. a poňÁha] jim ipo cg|o! dobu soulěžé.
2€ bkovA 'oňo. znaňená p.o pi|otá hodně.
múžo potvldl| každý' kdo v kabqor] F3B

V konéčné .ominaci doš|o iešlě k dalšl
2měňě' proložé B, sou|up h.éd pli pry.jm
l.éninkovém slánu ÍoŽbi| svúj j €diný modo|,
Nášlěstí by| j.šlě čas povo|ál náh.adnÍka
TlonérJ' Vilássk by|n]cmónó poslaven př.d
obllŽný úkor Vyb|ál2 prllom.ých š.gli.opl €.
zonlantú tlol|.i č|snú d.ufurva A Nakoóóc
dÍÚžstvá sstaýi| přé{lévš|m podl6 loho. j.k
isou iédnoi||v| íépr€Énra.li zvyklí spo|upra.
covál. oo t'Íu'sfoá A l.<ly 2.ř.di| J €šino'
Jiráská a sandu. do dlužstva B Lóbba'

Mezl zahlan|čnÍmi účagtníky n€.hybě|y
2náňé tvářg. Ptlj €| vitěz |ol19ké m€2iná.odnÍ
so!É'e v Polrádě Po|ák G' Pé*k€'
v dfužsiýU NoB by|i vo|k € ' Kuhn a Falkoň'
berg' Po m.lo.iá|ní skánco byli nej|ép.
př praven] rápíozán|anii MLR' kleÚm j6ji.h
blanná oroán|z.ce dokonc€ koUpi|a j modo y
Déckélova lypu. ňirÓcňodém Ž cssR.
skodá' žo nép|l €|o sovélské dlužsýo'

Jako .řioláva na misllovství světá íraÍ|a
lálo $U|ěž doznáěnémíď Úěinnosl' prolož6

v Ú|@é B $ |é|a|o na ma:imum 12 pÍů|élú' béz
skup nového hÓdn@ni' Pleslože mě|i pořa.
datéé plipravén si|onový v|ásoc pro.'llhac|
kus'.' |ób|o ss bez něj' zř.jmě s ka'dé
d.u'slvo ňy6l6|o 'o má ns]si|nějšÍ náv|jáky
a neché|o á € lélo výhody v2dái Ve skutoč.
nosli ňě|i vš|chni navijáky plaklicky 3l.lné
{s molo.y o iménoviléň výkonu 2'9kw)
a uňě|ijo'.' na B!|bary. p|né využÍvat

v pálék by|o od samóho záčá|ku sout.2 €
'ř6jmé' 2s sí|y všé.h dlužslev, opět
s výjimkou Bu|harú' ]so! vyrovnané' Po
prvníh ko|é sg U]a| védénÍ m|.dý Kop6ký
oalších lřióácl suiěžÍcÍ.h však mě|o jén
ma|ou zllálu a hn6d druhé ko|o s 9ořadíň

oo čo|a se whoop|
2, J €šlóa. v zÁvěs! z. nlm sé dÍžél Kóhn
z NDR N€jvÍcé si po|epši| Mada. széli'
PÍoložg zby|j.šlě čás á poča8í by|o ptÍznlvé'
dohod|i 9 € védoucí druž3|ev' ž€ 9 € od|éló
úloha A liollho ko|a' Ňlkdo z íávořilú v.ak
nezl.ai||v |áími.e víc n€ ' 20s. |akžé po|.d|
* lou|o ú|ohou příl.š.ázmóni|o,

v sobol! 3o iédYzačá|o Ú|ohou B' KÍálké'
aé inlonzlvnl pleháňky 2lěžoVa|y ]álánl' Po
př €háňcé. kt € lá v pracovnlm časé ělvrlé
skupin' lozghňá|a so!lětícl i loŽhodčí' ]u/y
z.uši|á dosud od]élané |oty a ú|oha s 9o
2áčá|á znov!' V da|šim prúbéňu soutěž€ s €
o w.uš6n| posla.a| je$ě vÍlr. kl €rý něko|iklál
změnij směr soulěžÍclm chvÍ|ilfua|o. ng' si
Uvědoňi|' 'e |6no je možné naláhnoll p.ol
vétru. i když n€souh|ásÍ sé sňěÍem rylyčé.

Vzh|éd€ň k čásové réz€ryě so opái roz-
hod|o od|é|al aspoň jédnu ú|ÓhU navJc'
v průběhu ú|ohy A pálého ko|á Ýšak opól
přiš|y p.Udké př6ňáňký Jódna asl'h|o I
sa.du klory v plo €ovn'm ě69€ odsládova|
o něco po2déji .rž jého soupei a přisláva|
pak za podmln6k' kt €íé |2é 3těži označil zE
..g!|érnÍ, Čs díužstvo žóda|o ňový prácovnI
cas' a|é luty by|á na dÍUhém |6lišti' . lák
všichni ěéká|i' MoléorÓlooické podmÍnky s6
všák siá|ého.ši|y' |akžoje.Iě pied !ř|ie2dom
]Ury nášé dru'stvo svou žédosl sláh|o
Výs|edk€m Ú|ohyA pátého koá Šédovodonl
dos|a| sz € l z Madarská

v nodě| sé z.čá|o |éIát Žá mir.ého
mrho|en| Néby|o lo píi €m.ó' a6 podmlnky
by|y plo vš.ehny slájné' R.|álivně k|idný
p.úběh soolěžnich lgtú'ná.Ú3i|á jén hávárie
ňode|U J' LÓbba v ú|026 c Šeslého ko|s'
způsob€ná n€dostalé.ným !ýkoneň jého
vysí|áčé' K loňu poznámko: vš@hna záhrá.
n ční dlužslvá' včélněslábých Bu|harú' mě|a
sňodné řád|ové souplavy p.ol.sioná].icň
typú' z n..ich m.| ka'dý soupravu pod|.
svých v|ádn|.h mo'nos||'

Po dokončení Šslého ko|á doš|o k ňno.
hým změnám poi6dí dlky škr|áni Ús| €dkÚ
ň6jholš'ho ko|a' NojvÍco _ o šést mi.l

po skoč i |dop řéduM0 lér .n € j ýý2namně i l s
a|é po|epši|lJ6šinaa Maďa. Horyath, kléřÍ 9e
óosla|i.a p.vAdvě mísia V soutěžidružsl €v
zvnězi| ýň MlR' sil.ý piéd&šlm svou
vyrovnánosll' 2řéjňě so lu projovil !|iv
týdénního souslředění Ťáková př|prává na'

VélŠ na modé|ú mé|ajedňodí|né kild|o. jon
Peszk. pIjeI s křld|ém 1řidí|ným, Mod.Iy
s dvoudl|nými kild|y skonči|y ve spodni
po|ov.ě VýsédkoÝé |islhy vé|ikosl ňodolú
se Úslá|i|a ná rÓzpéli3 méty V ú|o2é c by|y
v jédnol|ivých ko|ech néj|opšiÚs|edky 21.3|
21 ' 2 |21 ' 9 |22 ' 1 ]  23 ' 0 ]  21 ' 3 s .  Na  m i s l íovs t v i
Švěla |2é očokÁval |épš| čásy. lábořskás|abš|
Výs|eóky ]o dÓ jis1é mlry ňožno přičls| VIivU

V poňdě|| dopo|éd.é navšlívila Všéchná
dÍUžslva 3Vé patío.áln| zálody' Naš zahla'
nični přálé|é lak pozňa|i 2b|iŽka proíředj'
v némŽ pÍacÚji naŠr |ldé odpoedné mél

sIavnoslni Ukonče.l soutéžé s v]h ášénlň
Výs€dk0 ploběh|o véčsí ve vélkém sá|.
spo] €čénskéňÓ dÓmu V€doU.í tai €nnik oV
Ksc J  s i havý 'm i s t op řéds € d áÚVsvazá rmU
J Hav|ik génpo| J Gollwa|d' předseda ov
svazaÍmu X Do|é'a| á předsédá RMo uV
svazáÍmu o saÍfék př ňéň pžéda ns]ep.
šim úČastnlkúm pékné sk|énéné poňáíyá d!
pomy Hoslesky v l'hoČéskýcll krojich pak
vŠem účáslnlkúm rozdo|y úěástnické dipo.
my  a  má  á  keÍam cké poňá ry l ako  upom ink !
o|icá|n|v.čel na roz]oučénou ně|jeŠlě po'
kÍáčová.l ná !hýov.ě kde si soutéžici na.

zkušénost suvenýly do poudních noč.ich

V úl..ý lá.o se pak všéchna družstva
rozjé|a domú V€|ký mod€ářský svÁ|ék
skoněi|' oodéjmé pro úp|nosl' ž€ pro nás
úspěšnó n€joň co do organiécg $ulé'9. á| €
i po 9poÍlovni stránce vcé|kovén hod.@a.
.ijsms lko.či|idÍU2l. Iěsné 2á nedostižným

Ť' 3|ád.k á in9. Í. Bá.toÝ!tý' c9..
sn|ňky: Ť. s|.d.k á ' g.|.ir.

Ka|éqa|la F1A: 1' M' PréUss
126o+24a.274| 2' Á Póřlch' oba NoB
1260.2.0.259| 3. F, szvacz €k' MLR
1260.240.254| 4 s' JuÍczeniak' PLR
1260+240+246i 5 N Nikorov, ALB
1260+240+]65 |6 '  J '  o ré|  1260+24o+136 i  '  ' .
3 '  | '  Ho l o lš l  1260 r240+123|9  J '  Náň l owký .
vš i chn ] c s sR l 260+24o !113 '  m inopo řa .
dí |' crh. 1260+24o.223iJ vo*jpka 1256|

oru'slv': l' ČssF 373oi 2' Koreá 3764| 3
SSSR 37401 4. NoR 37231 5. MLF 3691 s

Katégodé F1B: r A Andrllkov 1260r '
3001329 ;2  s  s l e f ančUk  1260L  300 .315 ;
3 J Gu|Uaonov všichn sssB ]260,

300 ' 296  4  J '  XÍásňa ' .  MLR  1260 '
300.226| 5 | sáíoněv. BLB 1260.
300 .135  11  J  XÍa i . 1213 :  ] 2  V  (Ub . .
1200 |  19  J  K l ima . vš i chn  ČssB1164
m ňo  po tad iV  sa .da ]260L  3oo | l 37 ; J
Lb(á 1260124a.223 F' Fádó l]76 s

Dr!.žslýa] 1 sssB 3730| 2. Koleá 3624] 3
9LR  36261  4  MLB  36101  5  PLR  3s9O ,  6

ya|egoie F|c: r V sIÍUkov 1260.
420+453|2  J  Veíb i . k  j  1260+ 420 ' 4 . 16 :
3  A .  MÚcň .  vš i chn  s s sB  1260  .
420+436  4 '  c  P .  Wách l ]éÍ '  NDR  1260 l  .
300 ' 3561  5  R  Cze rwnsk i .  PLB  1260 r
300 ' 35a i  7 ' J  K á ] sér  1260 '  ' ' 30o ' 254 i
a V Pálěk 126o.240'2a9: 16 Č Pál.k'
všich.i cssR 1260.209 . Bimo pÓřadiJ
Do|éže| 1260r ', 3oot26a: R' Andooa
]26o+24o t279  L .  ĎU léch  1075s  

-

oru2slvá: ] sssR 3730i 2' PLR 3730| 3'
CSSR  373014 .  Ko r6a  3740 ; s  BLA  s70os

Ka|agoié F3B: 1 z. JoŠina' cssB
Á 14733i 2' J' Horyath. MLR 14 656: 3' G'
K óhí '  NDF  14642 :4 '  A '  s zér i '  MLB  14523 i
5. J' Mij||ár ČssR B 14402] 6 L. JÍá56k.
cssB A 14392; 7' M' Kopécký. cssB
B 14 293i  9 '  J  LÓbb.  cssB B 1422o;,
13 | Sa.da, CSSR A i,1 056 b

Dr!2stva: 1' MLR 43341; 2 Čsse
A 43146 i  3 .  NOF 42773 i  4 .  PLR 41 2A4r  5

.:I
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Motorový -9L  . .

model

Zetír 55
Ťřébá'e někdo múže ňil |ný názoí. do'

mnivám s.' že je poliebá pUb|'kova| praňky
.dřivé naíozéných., mode|ú' liň spišě. :e
ňrohó z nch nikdy zveře]nény n€by|y ob|i
ba |éláni s ' odlm€ly' sloupá ve svétě po.
měÍně ÍVch|e a záieň
dim ,e 6v se V Móde ái ňéj obéas }ío vlo
sla.é konslÍUkce nájII koUsek misla

v r@s 1955 j$m j.ko lodru. Podmhok
pío ořiznánÍ litulÚ mlstr .po.tu potřébÓÝa|
sDhil tř €t| '.céčkď' (obdoba dnošnl |- VÍ
_ oozn. r.dakté). vg vótÍonlch a gumáclch
užism jo ňó|' takž€ jsň 3o po léteh pusr||
opét do mototáká' Na ňol9l od G' BuŠká
o zdv|hovén obiému 2'3cň" j$ň |ohdy po.
íavi| l6d.oduchý mod6| z.|l.'

ŤÍ!p by| s|epén 2é smíkoÝý.h podé]nikú
o píůř6zu 3'3mm a loz9ěrok o p'úřezu
2'3hh Vpředu by|a Ža|epená hotoíová
přépážka z přek|ižky t|' 3 mB. zá ni 16šlě lři
pl.pážky z přek|ižky t|' l'5mm' Py|on ňě|
vy 9hč6nou pt6kIiŽkovou kosllU obouskÁn.ě
poép6nou  ba | s Ó Ú  l '  3mn '  c € ý  l r up \ -by |
po6pén ba]sou || 2mm Mo|orooo |Óžé
tvoři|y dva bukÓvé híáno|y Ó pÍÚiezu .
10 ! t 2ňm PÓdv Ó zék  Ž  j € d i ného  k ! s !  d l á |u

]ých 9 qo. spojka kild|a bya l € dvoÚivl
h| in ikového p|échu l | .  1mm. méz n  mt
p|ekhžková  V|ožka zeb|a 'oo|ožebra .
z &|sy t 2mň smrkové pásnicé
byly ňgz ž€bíy spojeny slo]]n€mi z
3ňm Ná ňáběž.é á odIokové hraně
u koř €n € kiidl. přivázány Ea|é ňáěkyi '6ě
polovi.y klÍd|a se k sobě pt6s ně slahová|y

o.asnl plochy. VOP by a s vylmkou sml
kovych |išl ÚlnoŠnikú ce|oba sová Vevyk|Ó
péné pooze pÓ . kop.Ul , délerma|'záIoru
lov|adáného doulnákem) r óržélo |anko
soP by|a .e|obaIsÓvá' Íáfrová' směrÓvku
z p|né ba|sy ov|áda| pn€UňáÚ.ký čásÓvač
E m'c ktéÍý laké b|oková| piipUsř paIiva

Moto.ová skupina. Molol B!š 2.3.m3 byl
vybáVen '.p|pou" k záslaveňi přivodu pa|ivá
Těsně př6d zastávenim přlvodu pa]vá sé

P.Y.choÝá ú pr.yá. c€ ý m od€| by| polažé n
papn.m F|omo: sli €d klid|a a VoP sňoÍa
sÝěl|e p|skovó barv.y' koňce kiid|á á VoP
zdÓ|á r €rverýň Klld|o byo po obvodě
Ólémováno 12ňň šřokým é6Ív€ným pru'
h €m  VoP  10mm š i íokýň  čeÍv € nýň  p l u
hem Trup a ký|ovka byy nálleny čérvénou
báÍvou. sňěroÝká baívoÚ bl|oÚ Na ký|Óvcé
z|eva býá b||á písmena X2 (Kámenné 2éh|o.

!élá.|' Model étál vo|ml spo|ehlvé] diky
ná  lédnÓ ' ku  p |ochy  ňé|

výboÍny kIuz' Jeho s|oupavosl byIa jÓn
průměÍná prolože po!ž tý moioí mě| Už sVé
''ods|ouž6no' Ý Úpoulá.ém ňÓde]U DÓsa
llÓvá.é výkony však byy vé|midobré

Mode  by |p Ó s l á ve .  v  Íoce  1955  v ]ed i ném
éxempá i i  v  l o ce  l 957 l s .m  l . j po  ná |éhu l
do díálú é|€ktlckéhÓ vedeni !píavi: Py|on
lser pizpúsobi nÓvému kiid|U s prolileň
NÁcA 6409 z modé Ú téhde]Ši kálegoÍie Á2.
u král jsém předek lÍUpU a inslalova| do ně]
. dvaapŮ]ku' AMA P.Ólože s € lehdy u,

ruky opáIř| ]sem modÓ|
Iednoko|Óvým podvÓzkém lIalo druhá veÍze
!e ná pnpo|eném snhku) Korcéň ÍÓku
l 957  | sem mode| z l uš '

2.mi. R.d6|áv Cibr.
LMX x.m.nné 2éh.ov.c.

o
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Model kategorie A3

Babočka
]o poslavon pl.vá2ně 2 fuzoň.kóňo ra|e.iá|u _ botovlcových
. |Ípo!ý.h |l.|. pt.k||,ky a odřá2r0 báby' Má doblé |.lové v|á9hosÚ
asn@i h rU b.Í Ž.chó:o.i' naptÍk|gd při íácv!*u v|6kánl' Hodi * iak
Dro s!těŽnÍ. lar i l.*r..ěnÍ |átán|'
K sŤAvBĚ (vš&ňny n@značónó úÍry jsu v ňi|imď.eh}]

Írup. Hbvic| vyř|zoom. . přok||'ky (.mrkďáho plkénk. alp')r|' 3'
Podéhíky a přlěky j.o! z bo.ov|oďýoh |iš| o plÚtézu 2r3. všehňy
spo]o lgp|mé x.lklloséň' Í|Up $llavÍmé ňa rovné d€9céi po
z$chnuí |6pld|ajélod odlokové čá3|i ki|d|a sněroň dolaóu z obou
bokÚ .broBlň. á' na šÍk! 5 .a ko.ci' V m|steh' kd€ budoÚ

il

plo.házět spo]ovacl dráry kňdla' za|éplmB výzluhy z př.k]]žky l|'
3 o lozúér.ch 15x15' V míslě lchyc€n| ý|óčnébo háčku v|éplmo
vý:|vhu z borovicovó ||šý o prúřézu.1r6'

s|opený trup ob.oÚsim6 a 2 obou sl.an po|épiň€ dýbou nobo
p'.*||'kou t|, 0'6, v}.vrtáňó ofoo.y plo spoiová.í dráÝ křÍd|. a ' obou
3|la. na]epim€ ž.blá c.nlrop|ánu 2 př.k|ižry tl. í, v|eč.ý háčok lypu
t.h.čka 2 dur'|ového p|ochu í' 2 j € * llupu píŠ.oubován dvěňa

aib|. @..íÍ pt@h. jé sostávéná z boloÝ|.ový.h |lŠl o píúlé2!
2 ' 3 '  Pos |épé.  l ob rou3 lň6ná  l |  | ' 5 ' smě lovku  r e  1y |ovc .Uc r y l ' 4é
závó3y. Gnči\o 9|ál.á' c €|oL soP Ťúžoň€ rov.éžwbtou3'l. twdš|
ba|sy l|' 1,5. V lom př|padě sně.ovk! k € ký|ovcá p|išijom€ nit|
Holdou soP pli|ópiň. nafupo k irupu g spoi pojisímé2obou stlá.
naló'oniň lř|hra.Óých |išl z € zbytkú ba|.y,

xtH|o. PřipÍavimé si všehny poltéb.é |iš|y a op..vlmé ,é n.
'6lr|..ou dé|k!' odlokovou ]jšIU shob|Ui.mé do to]úh€|nikovéňÓ
p.'Jtozu a |islem p]Iky ná kov v .í zholovlm.2ář.2y plo ž6bra' Ž.bra
jsou z př.k]ižky ||. 0'3' clyři stiedová u př €k|lžky l ' 2 á d!ě kořEnová
lébrá rovněž 2 olok||žkv l|' 2' Vš6hna 2obra _ až na kořonová
_ lsou shodná' ].ň ' €br. v mÍ3lě lom..l maj| 2ář €z pro 3podn|
p&n|.i h|ávniho nGníku í@šii €n do po|ov|čky své výšky o 1'5 ňB
pro pl €k|i'}ový nAkl.' €*' záko.čéd rřld|a Fou 2 odř €zkÚ ba|sy t|' 5

obé poloviíy kídlagláviEgná romé d.@ v. €!kU; uŠiodlÍznoňg
á' po.| €p6nÍ' v misléloňonl při| €pimé k ň|avnínu nosnlku slř €d.ich
.ó3lÍ ňák|i' €* z ptBk|ižky l|' 1'5, slyčnó p|o.ňy na |IŠlách uši
8blous|ňo do úk@U a U.i při|.p|má k. dlédnÍm čáalóm. z.| €pÍme
l.ojÚh€ln|kovéÝýk|ižky2př €k|i,|yil. l'5' Mozi'obraňá|.plm€ ghor.
]zo3podu n. náběžnou ||šlU do ř|oLb|y 6ňm zoy1ký baby a po

pod|é Žéb6'do lvótu ptol'|u Dvó po]e
me2i '6bry u koi.nÚ slř €dních ó&lí křid|á vy| €pimé sňoíá | zdolá
b.l3o! l|' 2' Po|ov|ny klldla se nasouvaj| natva @é|ové 3pojovací

vo<|..@í. oc&| D|eh. ma všehny |išlY bolov'cová n€bo ||pová
2.bl. j$U z př €r|i'l iy lt o'3' 9l'édodí 'oýo a obé 'ákončon| voP
z ba|By l| 4' Ťřolúho|ňlkovó výk|ižky j$! 2 odřézkú b.lsy l|' 1 5'

Po|.h . pď'cňd. ópr.ý.. Holovou kos|ru p|ob|ous|ňo
á na|akuj6me č|rýň zaponovýň nillo|ak.m; po zaschnul|li přéblou.
J|ňé jsnným bru8ným pápír €m a znovo na|akujoňo. Modo|
potáhn.me Mika|.nlou' kt €rou na koslru lopÍm€ zřéděíýn H€lkol..
$ň. Po|až€né k'|d|o lakliáme č|yŽ|krá| íapiňaciň nitío|ákom
. j €dnou apo.oÚň. 6ěhrm |akovánl i. v..blo.é podt(|ádám. lak'
áby 9 na pravém !.hu vylvol.| né9a||v 3é a na |evéň ňo!átiv 5.
Nákone ňa k'ld|o v h|oub.é 6mm nó|6piňé turbu|álor Ž nilě
o píúměíu 0'6' voP . soP |akujám€ obdobné já*o k|ld|o. vt3láÝ
n.plnsclho laku vš.k po|ožh€ ňéíě.

z.|.r.!.I|. Modé| J. géřlzén do pÍavých kruho' za|ólá!ánl 16 bě,nó'
pod|é 'ás.d' ('oló l|| by|y v Mode|á!' ň.^o|iklál n €í €Jněny

6ohÚmi| N6p.Ghi|' |.i( chc.ň

MODEL KATEGORIE A3
aagočxl z

KoNsTRUKcE: g' xespĚcHt,cloceŇ
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Kon.trukcé: Jři P|aěel, l|lK Pr.h. s.i|olo.|ď

Meteor je Určén plo záčáléčnlky v |élánl
s upoularýň ňodá|y, LŽe ]e] doporučt ]ako
druhý mod€| po s €slav €nÍ například slovéb
nicé Gino nebo Mik ' Pro ]ednodušši slavb!
má křld|o proli| s roÝnoÚ spodnl slřanou,
Ířiko|ový podvoŽék s př{dovou nohou zaru.
čujé bézpéčné stárly á přislán|ina plochách
s mé.ě kválilnlm pov.chem (lrávou' pÍském
alp). Modé|j6 cé ý 2 bá|sy; ]éli spo|tébá všák
n€nÍlak v6lká. ]ak * ná pŘnÍ poh]éd zdá' Při
dobréň ro2vÍžénl jednol|ivých dí|n vyslačime
se dvémá p|ké.ky ba|syt|. 10 mm' dvěma t|'
3 ňň a dvěma 1|' 2 mm' Piitom múž€me
poUžit]ba|sU n.přÍ|iš kva|irní' Prácé na tákto
koncipováném modo|U jdé ry.h|éji od ruky
a nézanedbale|ná nenÍ anj skuločnosl' že
začátečnlkém zholovené .'p.kenné'. dl|y
býva]i vělšinou vzh|6dnéjšÍ néž konslrukění'
Piinédoslatku balsy |ze trup a křid|ozholovil
i z pěnového pÓ|ystyrénu

Tř!p. Prkénka tvrdé' ae pokud možňo
|ehké ba|sy l| 10 mm s| €pÍmá nalÚpÓ Kána.
qoňem án€bo He|kulos €m |a polřébno!
šíři Tlup na ně piekíes|lme a Ýtiiznene
|ÚpénkovÓu pilkoÚ, zholovlme výlezy pro
molo. kř|dlo' VoP, konzo|U váhád|6 řÍzénl
a iidicí d|ály' Pokud ]sme mó|i k dispozic
pouze měkči ba]s!' v|Ep|mádolrupu v místě
uchycéni mÓtořu á přédní podvozkové rohy
bukrvé ňlano|y, Ťrup pl6brousímé a na
pi €dnl čásl z obou strán .a|éplmé zés||énl
2 pt6k|ižkyt| 2 ňň, ceý trup obrousiňe do
hadka jémným brusným papÍrém a dvakrál
na|akujome řidkým č rým nitro|akem.
Ká'dou v.stvu |aku po zas.hnuti |ehce

K.biná. Rám kab]ny ohnome v ho.ké vodě
z  pá sku  ce |u |o i du  l |  1 ' 5mmapn|ep lména
něj bočnce z orqanického sk|a t|' j až
15 mm' Do káb|ny jé ÝhÓdné zňotovl pro
ohou íigurku p]|ola z kanónu nebo ba]sy ll'
3 6ž 5mm' Némámé.]j ořga.ické sk|o'
m ú'ém€ kabi. u wříz.oul jako součásl Íupu
á při konéčné povÍchové úplavé náslřlkát
svět|e mod|ou baruou .ebo po|epil svět|e
modrým potáňovým pap|Ém'

KrB|o. zholovím€ p|echové šab|ony' pod|e
nichž spo|eč.é v bloku ÝybrousTmé šéstnáct
ž6be. z ba|sy l|, 2mm. dvě z ba|sy ll' 3 mm
á jédno z ba|sy l' 1omm' H|avn| nosnÍk
křid|a seslává z. dvou borovicových |iš1

ín

o pÍúř€Ž! 3 i 5 mm' pomooný nosnlk tvoří
jediná borovjcová |išla léhož pí]řézu' Boro.
Vicovou nábéž.ou štu rovnéž o plúřezu
3 x 5mm' jéšlě př €d sestavenifr křid|a
obrouslňe do plůřézu podé výkr€su' odto.
kové|iš1ěz ba]syl|' 3 mm zaob ime brusňým
papi|om odlokovou hranu a wpiLujémé v nl

K rovné pracovní des6e přiŠpénd||m€
nábéžnou a odtokoýou |ištu, spodnl |išlu
h|ávnlho nosníkU a Iišlu pomocňého ňos.íkU,
Vsadlmé a za|épime všeohna žebÍa' v|epÍme
horni ]Štu h avního
kříd|o odšpénd lmé. př]epime k němu kon.
cové ob|ouky z ba|sy l|. 3 mm a na né k||ny
z ba|syt| 5a 3 ňň' Do pravé po|ov.y ki|d|a
peě|ivě v|€plňé oověnou zálěž Ó hmotnosli
25!' s| €psnou koslru křid|a peč|ivá obřou
sime ]émným brusnýň pápířém a |áku]émé

oc..n| p|ochy vyilzneme ze středně tÝrdé
ba|sy l| 3ňm, obrouslmé j. do h|adka
a zaob|imé náběžné a boční hrany, odřizn€.
m€ ko.mid|á a k|lnovně]e sb'
ne. ocasní p|Ócňy |akuiéme sle]ně jako

Podvozct oh.eňe 2 océ|ového drálu
o pÍůňěÍU 3 mm' Piodnlpodvozkovou noh!
volkneňe do piedvllanáho otvolu v trupu
á přiš|jémé měkkým drálem' spojdokadné
pro|epíme epoxidém g přé|épímo páskem
páp|rÚ' Nohy h|ávnlho podvozku ptjš'6mé
k |ožÍn' k€láÝyř|zneňéz přékl]žkyl|' 5 mm
spoje zaiijémé époxid€m a |ožoŽá|épiň€ do
kiid|a' sÍed Rl|d|a áž kvnějělm okrajúm |oží
zpévnímé smrkovými |išlami o prúřézu
3 r amm. kleré při|epÍňe 2 bok! k spodn]
|išlě hlavního á k |išlě pomocného nosnlku,
Kryry podvozkovýcb
]sou nu lná .  Žhotov lmé2 bo|sy l | '  3mm NÓhy
h]aÝn|ho podvozku mnžeme táké vyříz.oul
a ohnolt2 durá|ového p|6chu l|' 1.5 až2 ňň,
K přékllžkovým |ožím ]e pak přišřoÚbujém€
vŽdv dvěňa šrouby M3 s mal]cemi.

ň|zén|. Vahad|o wříznefre a wpl|Ú]ém€
z duralového p|e.hu t|, 1'5 mm' K6 konuo|e
2 př6k|ižky t|, 5 mm je upévníme šroubém
a mal cem]M3 Ploll samovolnému povo|ení
málicé zapájjmé clnem a h|avu šíÓÚbU
zéspod! za|6píme epoxdem' PÓ!tá.| oka
iídicích drátú ohnémé z oc€ového dlálu
o pÍůmétÚ 0'3 až ] hn PákU !'škovky

pou2ijeme bud' holovou zn' Modé|a nébo ]l
zholovimé z dlrá|ového p|echu || 1.5mm'
ráh|o iizenÍ j € z oc€ového dÍálu o prúňěru
l'a mň zvýp]e|u do]lzdního ko|á, z přéklžky
l]' 2mm vyřlzneňé vÓdllko iídicíoh drátú
a ná épiňe]e na koncové žébro | €vé po ov ny

i|otorová 3k(pin.. MÓtÓr mÓžehe použít
jákýko|iv o zdv hovén ob]omú 2 až 2'5 cň''
Probryp mod6|Ú |élá s ňotorem MvVs 2'5
DF, Vnu|i použijémé p|áslkovou o ro2'
fréíécá 220/120 nebo 200/140. VnUb!ý
k!že|použ jeňe hotoýýŽn' Modela' NádrŽ by
mě|a mll objém 50 á' 75cm9 Hodj se
koupéná p|échová' k|erou k lÍupu přchy1Ím€
za palky dvámá vruý o plúhě|u 3mm

Po|áh . poÝÍchoý. úprava. c€|ý mod€l
po|áhn€mé Mika]é.io! nébo viatereň Kll.
d|o |akujéme pě1kÍál čirýň napínacíň ni1ro.
Iakem. oslalnl čá9Ii iř|klát vrchníň |esklým
n tro|akém Barevnédop|ňky moho! být bud
z tenkóho bařévného polahového papku.
nebo je nastiÍkáme bar€vňými nlroemai|y,
Nakonec co|ý mod6] natřémé ěiřým synlétic
kým lakeň pro|i účiňkúm pal]va.

séí.vonÍ. Kř|d|o vlép|mé do výřezu
v lrlpu á spojpojisliňé dúk]adným přr|spé.
ním €poxidom' Na směÍovce sbrolsime
přédn| hránu do úkosu a přilepímé ji ke
ký]ové p|oše. ceou soP při|épÍmé 6hora
k trupu' Výškovku plipevnÍme k slabi záloru
závěsy ze si|onových páskú á voP v|epímé
do !ýi €zu v lrUpu' DÓlíupu za|epine konzoIu
s !áhad|€m říz€ní' kleré spojímé táh|ém
s pákou ýýškovky' Páku piišroubujomo
k výškovcé šroubém M3 s ňalici v krýech
podvozkových noh zholovÍmé dráky a kr},1y
přléplme k noháň. spo] pře]epime pásky
papku' Přišlou bU]émá ňoloí svll!llanádrž

LéfánÍ. zko.lrolUj.m€ soUměÍnÓst mÓdé
|u' přÍpadně jejdovážim€' 8by těžišlě by|o na
úrovni přodnÍho ídiclho drálu' Moleor |élá
ná |anká6h nebo oc€|ovýcň slrunách
o orúmělu 0.3mm a dé|cé 16 sž 13 m' L2á
s nim za|élnoul souvrál' v|novkÚ a |o1 pod
úh|ém 45.. oá sé s nim l6dÝ soÚtěži| v kate.
oorii us.slarl á |ze iei oóužít i k náďiku
]6tových pfukú pro káléoořllsUM.

U niverzální
šroubovák
k ulahováíl matic v kuže|@h Mode|a
a p|á.lrkových siřižných šroubů |zé zholovil
z € slaršÍho šro!bováku' z .ěhož odřízn€me'
p|ochou čásli mŮžémé laké dÓ vhodné
rukojel]zarazit ku]a1inu o prúměru asi9 rm.
Do dřlku šrÓ!bováku pák pi|kou ná kov:
vyřízn6n6dlážku. do nÍž za|epime epoxidem
břit 2 oce|ového pléchu' spÓjéní pojisťme
ješlě sk|épnulim rozř{znutých čáslí dříku

P.vC| laíik
L x Fryčovicé

t ( 1

Štotni
upoutaný mode|

motor
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- l cléném subkomisé c|AM rAt
l pío kategori| rcB je i iíg. T.
Ý BarlovskÝ csc.' 2 LMK Práhe

(o čsA' kl&y je j €diným zástup.
\r céln mod€|ářú ze s@iá|isl.ckých
stárů. o ó.Ób|éňéch' *t€ré ŠUbkÓňiŠé
řéší, mi napsa|: ,'JiŽ několik |et je
jednou z h|aýnÍoh otázok om€zenÍ
výkonu mvilákú- V současné .|obě má
plo om€zéňí yýko.lu motoru při v2|etu
slouŽit nrhací člon.' v|ožaný do v|ďné
šňúry' Jeho pouŽívánÍ ie píob|gmatickó
á vede pli soulěžích ké zby|očnym
diŠkusim á DrobsIim v ČssR ié
v p.avld|éch úimka _ č|on s9 nopoll-
žívá' Na |oňském zásedánÍ c|AM byl
zástupcem NsR přéd|ožsn návrh :la
používánÍ jen scbváléných iypú moto.ú
navijákú' kt€íý neby| přijat, a|€ by|
př€dán subkooisi k podrobnějš{mu
pÍopíacovánÍ- V n| ié spécia|isto'l pro
návijál(ové moiory B' D€cks.' kt€ď
!ryp.acovat poměrně lednodlchý po-
stup kont.o|ý' zda neby| molor Jpravo-
váí pío vyššÍ výkon. Do soznamu
molorú zářadi| prozal{m tři typy: LUcň
2M100. Bosch EF '2v a Pa.is RhÓns
D9E' všecňnv s maximá|ním vÝkonem
o|Ólo 1 1kvi PrÓ modé|áié i ČssR
i v jiných socialisl|ckých zemÍch by
zakoup€ní téohto mo|oíů by|o prakt|c-
ky ne.ešilo|ným pÍoblémoň. Dop|nit
séznam motor€m .ašI výroĎy no|z€'
p.otože PAL KíoměřÍŽ vy.ábÍ pouze
motory o vý|ono 0.66 a 2'9kW.
Uvitáme iníormaci o tom' zda jšou
u nás dostupné jjné motoíy o výkoíu
1 až 1'5kW. snad n€jpřijal €hěišÍň
řeŠerím by by| mechanicko.e|ektrický
om€zovač tahLj ve šňůř€ (ýiz Mo
4/1987)' podaíý iáko protinávlh-

subkomise F3B laké zjišťuje stano.
visko k ilné závďné změně pravide|:ké
z.ušení ú|ohy c ÍrychlGt)' Ta loliŽ
odrauje mnoho ňods|ářú _ pok|es
počt! zájemcú so pÍoJ€vuje v řadě
zémí, ýýrázný je iv UsA. Mnohdé sejiŽ
|étá kat€goíe oznaěovaná F3B/2' klsíý
zahlnuie pouze ú|ohy A a B. zrušéní
úlohy c by přines|o da|Ší výhody: Ve
slejném č65é by by|o moŽné od|étal
více soutěžnlch ko|' lakže by by|o
posouzs.Í výkoDú objeklivnější' V ú|o'
Žg c nejde ani použítskupinovó hodno-
céní' jímž se v ostatn|ch ú|ohách lyrov-
nává vliv oočásí' v cssB j9 sice od
začÉlt<u |gtošniho roku skup|nové hod-
nocsní z.ušéno. a|e na |etošnÍm mis-
trovgtvl světa se hodnoÍ skuplnově'
a lŽe očekávai, žé r^l přiimé skupinovó
hodnocéní za p|alné. ProtoŽ€ by z.uše-
nÍ Ú|ohy c vsd|o k výÍaznýň 2měnám
v konslrukci modelo' předpok|ádá se
ptátnost změny až třj loky po jéj{m

Tolik k o.áci subkomise' Každá
změna j € vŽdy zátoŽilosr' dbuhodobou;
v ČssF se v pravidléch nic ngňě.I-
Vašé názory k Projednávaným otázkám
napiŠté mné nébo přÍmo na adresu:
|nq' T- Banovský, csc'' Běloho.ská
139' 169oo PÍaha 6.

JaÍosIav sUcHoMEL

O modelu

Jenny
StanisIava Kaěírka

Jako stavobnÍ podk|ad by| !.ybrán mode.
| á ř s kýpán  í i ímy  PÍoc t Ó r ( san  Deoo '  K á  | o r
n e. usA) ktérý ie v měiilku 1 6' od slejné
Íýmy by|a použila člyl célipaplsková koa

když by]o ňožné z|Škat ] po olovary žobér.

ce|ý p án by] plekÓnllÓ|ován pod|é tř]po.
hlédovóho výkrásu sklléčnóho 6toun!' aby
všechny lozméry by|y přesně v ňěřílku
á pÓdk|ády lak odpÓVida|y pravid ům kál6.
go r i eF4c ' s t avebnívýk re sby |ve Im ipod rob
ný' rakžé umožn

Lšty nosníkú křidélá podé|níky trupu by|y
nařézá.YŽ borovce' zebra křldelz přek|i'ky
l] o3 mm jsou pÓÓbvodU páskováná, Vnilřnl
výzluhyV křTd|éch jsou z bambusu o prúměru
1 ňň ooásnÍ plochy byy sláÝěny ob.jÓbně,

Trup by| s1avěn jakÓ kÍabicé s přlčkami
z basy horní čásl v ploslolu p o|ňlch
s6dádé je krýá piék|ižkÓU l ' 0,6 mm'

Jako vé|mi pracné se ukáza|o zholovení
kován i a  ze lména  ]11  nap |náků (píávý '  éVý
záVt M2). klerých je na ocasnich p|ochách
24 nad holn|m křid]em 2]. na výuluhách
méz i  k i i d y  62  a  na  p Ódv Ó zku  4ks ,  všé
včélně kovánl je z mosazi' pouze spodní
kován ina  podvozku  jé  2  duíaovéhÓ  p |é .hu

Báldachýn krld|a a podvozkové vzpěry
ňáji s1řední čásl z dura|ového pechu l
2 mm ktelýjé2oboÚ slřan pÓ|épén boíovici'
vzpéry méz kíd]y jsou rovnéŽ z borovce
ae Ý obou koncich májl zápušlěno zésí|éni
z du|aového p|é.hu t|' 2 mm' Koncr VŽpěr
]sÓu okovány mosaným p|echém l| 0'3 až

K pohon! s]ouži molor os Max 60 ABc
opatřéný speciáhiň p|orhýfr l|Uňičéň sé
lřem vývodydo|ú z krýu' ce|ý nololový kíy1
]e z přek|ižky. ]on .'žábry'. jsou z Laminálu
(každé žébro zvlášt' tédy déVět fÓrém) Ná

ňoÍni čásl krýu j. maketa h|av moloru
s úp nýň rozvodeň a výuky. né.hybl an

oba p olní přos1ory ]sou !.ybaveny pa]ub.
ním déskám s přÍsl.o] sedačkáň ' nožňlň

r!čn|m l|zonlm á p|y.ovou pókou' BÍzenl
p|ynová páká jsou íUnkční _ pohybljí 5e

shodně s ovládanýňi pfuky Řlzéní jé iáko
u před|ohy |ány (oce|ovými |anky' polaže.
ným ny|onéň) s přis|ušňými ňaplnáky
Nap ř i k | ád  náhon  ké k řdékům j6  od  s6  a
láh eň na s6gm€nl řid ci páky á dá|e |anky
(včétně přl3|Úšných nápínáků) přés osm

PÓdvozek ioslluhá jsoÚ odpružény přésné
pod|e přéd ohy opředenou glmou
o  p rúměru  1mň (pÍÓ  dáňské kobouky ) '
Funkčn l  jé  i l z á vě r  h rda  pa  vové nád rže '
klerý s|ÓužÍ k p|néní pá Ýa

Lanové výz1uhy kiídel ] ocasních p]och
]soÚ 2 pl € lených océlovýcň |ánek o prům.ru
o'45 mm' Vláslnilanování jé dos| plácné: jé
nutné všé péč|ivě proměřovat, áby nadoš|o
kézbo r cen lč idokonce  k  podé néňu  ̂ |něn '
kř|dé| P/ÓtÓjso! évéá pÍavépo|ÓViny křÍdo|
spoj €ny do boxu včetně vzpěl a a|ových
výz tuháp ř imon1áž i sézaÝéš!Ína4+4čépy
na nosnlcich křld €|' výzlužná |ana se při.
pévllu]lk tupu zásé 4 + 4 š.ouby plés kován
a 2 + 2 výz|užná ana se zavésí na krý
moloru. PotÓm so spojia|ášlnlm spo]kaň]
(mimo nápí.áky)řÍd c||ana co|á monlé' iruá

Make l ovávdÚ |é jos |6p6nazesedm |am € | i
koncé jsÓu .'okovány.

ce|ý mode j € po|ažen nážeh|ovacl íÓ|ií
covériIé supel Anli. FáblqUé, m]t!ícÍ
pálěný polah Znaky a nápsyjsou wvédeny
bafuami HumbÍo| na p|as|ikové mode|y' 6e|ý
povrch jé ohráněn prol úč]nkům pa|]Va
|akem covér lé G ascole.

HolÓvý mode s nákelÓU pi|Óta' a|é béz
pa|Va má hmÓtnos| 52009' slavba lea|a
téméř dva roky. což předslavu]e VÍce .ež dva

ZK

(K.3niňk')m na |l|' s|laňě obá|ky)

Ť€ohnická dára ňod.|u
MěÍlkÓ
Rozpěli hoÍnlho křldIa
ce|kÓvá dé]ká 1390 ňm

,  s2009
10cň. (os Max 61 ABc Rc)

zé Vce|ku snádno zhÓtovil nápřik|ad z mo'
sené tlbky o přúméru 3/2mm dvou
pod|ožék á kousku pryž€

Na tr!bku připá]imé pod|e obr' ] pod|ož.
kU. pák naV|ékneme po|Ó1ovar '.pneUmaliky.
s vylrl.nýň otvorem Ó prÚmélu 2 mm a po
Éňo mfném 9lLačeň|př páímo dtUhoU pod.
]ožku (obr 2) za vyén|vajÍcí čásl kubky
Upnéme ce|ék do sk ič d|a e|eklÍ]cké vnačky
a pod e polřeby opÍacujémé oslrým noŽem
á brusným pápÍem (obr 3) PÓ Ódřlznull
Wčnivaící čásl tubky jé ko|o holové. Na
nozé podvozku ]o za]stime pod|e Ób.' a
připá]Ónými kÓUsky lrÚbky' Jo'él smo|ka

napříkád ňotoru 2é na mak€lě znázoÍnl
hlnÍkovou íÓlÍ í 0'3 mm (2 ňisek pÍodáva
ných v paplrň cNl)' do nlž v},íačímo požado.

Néjprye jé |Ulné si připravit Íazník poža.
dovaného tvar! á jím \.'/razii do olověné
desky (p|échu) palijčný ž|ábék Do lólié
pÍořÍŽnemé spáry a po pi]|ožéni ló]]e ňúže'
ňé raznlkem lisovát olvory, Holové paney
př épiňé na modé] chémÓpléném.

Metá|ýzá ná ňode|u?

Mode1nastřikáňé éňárém odslinu' ]aký ňá
mil mélá|ýza, Polom v čréň nilÍÓlák! roz'
pUslimo trochU 1ÍánsparénlnÍ bon} slejného
Ódst|nu (z náp|ně do prÓpisovačky. ze po!:il
] baŘu Texba) oo nitro|áku pak přimÍcháme
lr nikový prášéki množství je liebá vyzkou
š6t, Připlavéný ak střikáme n
vice vrslev tím jé meta ýza .'h|ubšr

il!Íil

"* ' .,/illlillll
l]lilir

Příznivcům
tichého letu
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Z|ednodušený uýnocet
peunosti na miktopocítaci
Dí' zd.|rěk Hubáěo|q c&.

Návrh křId|a mod6|u k|as|cké kon.
slíut€ s ba|sovým potah6m vycházÍ
zpravld|a z gmpirió' pod|ožonó již |oti-
tou práxÍ' Křídla lohoto druh u vŠak jsoL,
v současné době vyl|áčována křid|y
s po|yslyrónovým iádlom s p€vným
polahgm z ba|sy' kompozilú nebo
z |eP6nky' Pro €mpir|cké gtálické po.
souzéíi loholo typu |líd|a zallm obwk-
|o chyb| zkuš€nosll. Dooházi pak časlo
k n€spíávnému d|m6nzovánl j €dnot|i.
výoh prykú' coŽ ss y prax| p.ojsvujé
ngičastěii přl|išným ivyšován|m hmoi.

Podrobný slal|cký výPočót křídla j €
poňěíně v6|mi sloŽitý. Navíc vslupnÍ
Údal6 pro výpoě6l tohoto typu jsou
náročnó a zprav|d|a nédoslupnó. Přoio
pÍo posouzéní pěvnog|| křÍd|a je třeba
2vol|1 kompromlsnl ýpočg|' kt€ď vy.
hoví Přo modg|ářské pollsby.

v lomlo přÍspóvl(u J€ řsŠon výpočst
povnosti křid|a v ohybu' kiórýi €základ-
nÍň p€vnostnÍm výpočlsm. Výpočsl
s6s|ává zé lři láŽi: . stanov€ní rěŽišlě
pÍůř6zu . výpočet momóniu serrvač-
nos|i pÍúř€zu ý'h|odsm k těŽišti
l stanov€nl dovo|oného namáhání
z !.ypoět6ných hodnol prořgzu'

Po|oha těŽišlě pnlřgzu 3€ stanovÍ z€

Ý  | . X d s  1 1 \'" l. tls
kdgx '. ' souřadnico €|sm€ntu p|ochy

ds ' '. e|€monl o|ochv
s ' '. ce|kový prúř6z

Př||om př6dpot|ádojm9' ž€ křídlo i €
zálěŽováno podélně' r6dyx j6 souřad-

Pak momenl sglrvarnosll oro' €zu ié
l.= l.(y_y"',zós (2')

Nyni naslupujé posouŽ6nÍ stalické.
vycháŽime přilom z př€dpok|adu, že
p.ú|6' 16 materié|ově homo€ónnÍ (t€dy
Ž6 ca|á nosná konsr.Uk.€ l € z € sléiného
mát6.lá|u)' Tonto př€dpóklad Eó do.
drilo| 3 určitým př|b|Í'gnÍm při zane-
dbánlv|lvu výplně' nábě'nó a odtokové
||šty' klgíé sé př| namáhánÍ v ohybu
pÉkt|oky n6podl|éjí' Pak lz€ co|ý plů.
ř€z z]gdnodušit na sou8lavu tuhý polah
á hlavní nosník. N6víc Is moŽno u
vělšlny bóžných mod€lář.kých maté
l|á|Ó výpočsl lozš|řit i na nÓstelnoíodé
kon3truk@ lak. žg l|oušťku tuhého
poláhu uprávime Pío 'poč€t úměrně
dovo|€nómu naoětl mat€r|á|u oolahu a
hIavnÍho nosnÍku'

Přo namáhánlkřÍd|á vohybu plal', Žs
ohyboÚ momgnl M' kloďm |€ křÍd|o

M=F.t  (3)
kdoF ...v.ťa|(ová 6l|a ohýbáÍcl křid|o

vně namáháného přúřeu
| '.. Edá]€nost pů3oblětě Ýzlbku

od posuŽovanóho prúř€zu
Pak dovo|€ný nfuobo* PřslíŽéní kí-

' =  6 a L
Él . (y-y)^

kdoíd.'. dovo|oné napěl| mátériá|u
(y_y)* ' .. Edá|6no3l krajnlch

Výpočsl podl€ vztaho (') až (4) jg
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křídIa
zPracován v€ toímě píogramu v lazyc€
Basic Pro m ikropoěíbč sňa.p Pc 1401'
johož výpis ié připol €n- Program pou-
'lvá standárdních příká'ú' a jé plolo
bsz úprav použlt€hý | pío věiŠinu
da|ších mikropočltačo. Program řeš|
.nl6gláci ze yztahú (') a (2) numericky
(zá zjgdnodušuj|cÍch př6dpok|adú)'
vztahy (3) a (4) jsou pouŽ|ty v púvodnÍm

Výpoč€t s€ zaháJl pov6|sm BUN. v
da|óím kloku s€ zádávajÍ souřádnice
tvaru ploílu. oá|gj€zadávána po|oha á
.ozměry h|avnlho nosnlku včstně iníoF
maco' zda j € fuhý polah | 2a h|avnlm
nGníkom po celém píúř€zu' a tlouštka
tuhého potahu' Dá|Š|ml vslupnÍmi daty
jsou h|oubka křÍd|a u'lořgne' š|Íh|osl.
p|ošnó zatÍž€nÍ' rozpětÍ a dovo|ené
nápělÍ použitého maloriá|U. Výs|6dkém
js dovo|sné př€líž6nl n' Pokud j €
poŽadována úprava rcl']pnÍch hodnot'
lz€ výpoč€l provésl znov'l pro st€iný
tvál ploíi|u. Popsaný výpoč€l pGuzujo
f,ámáháni křÍd|a ! koř€ns. Lz6 joj
modlí|kovat i pro |ibovohý j|aý ptniez
tak' Žs sé zadává konkíéhl h|oub*a
p.úřgzu a rozpětí vně posuzovaného

Postup výpočlu jé pá|lný z připojo.
ného přÍk|adu. Posu'ulsmo v něm
n6máhánÍ křÍ.||a věr.oně o rozpěll2 m.
šlÍh|osli .!2' h|ouboo klÍd|a u koř6ns
2o0 mm' p|ošné zatÍžónÍ30 N/m, (dřÍve
uváděno 30g/dm,). Kl|d|o j6 op6třeno
pÍoll| €m cÓ 795. ie potaŽeno dýhou o
l|oušťc6 0'7 mm po có|é ploš€ a je boz
nosn|ku. Dovo|ené napóí v m6teriá|u

Uv€d6ná métod|ka Výpočtu včetně
p.oglamového vybavsnÍ umožňuj€
léPg d|m€n2oval modo|' PopřIpadě op.
||má||zovat v|iv i6dno|liÚch pNkú nos-
né konsllukco křld|a. Bovněž př| použitÍ
móně obvyk|ých malgíá!ú jo možné
návíhnoul křÍd|o lak' aby by|o |ohké

I|GOSUB 1010
10:OlM YD(10),YH(10),AO(10),AH(lo)
20]FoR |=0 Ío lo:PAusE 1o'|iNPUT

,,Y0 ;Ao(l),,,YH":AH(l):YHll)=
AH(|)'HK/10o:YD()=ÁD(|).BK/loo: NExŤ |

25:LPRINÍ.' x Yo YH.';Us|NG.itd#+''
30:FoF |j Ío 1o:LPRINT

1o'IlAD(|)áH(|):NErr I
40:USING
75:ÁN=xN/HK.1o
80:|F Poí=''A. LEr N=locoÍo 10o
90|N=ÁN

10OrM=0
1lo|roR |=1 Ťo N
12OrM=M+{YD(l)+Yqr-1)+YH(l)+YH(l-1))
13o|NEXT I
140:M=M.ŤL.-05'HK+sN.ŤN'

(YH(AN)+YO(^N)
150|s=.2.TL.N.HK+sN.ŤN'2

-i60:PO-M/S|YM-O
170:FoR |=o Ío N
180:YH(l)=YH(l)-Po
190:YO(l)=YD(l)-PO
2OOIF YH(I)>YM LET YM=YH(I)
21o:NExÍ l
220JM=0

230|FOR l=1 TO N
24OiM=lM+SOU (YH{l)+YH(l-1)+SOU

(YD(l)+YD(l-1))
250:NEXT I
260lM=1M''025.HK'ŤL+sN.ŤN.(sou

(YH(AN)_ÍL_'5'ŤN)+saU
(YD(AN)+ŤL+.5.ÍN))

310:SK=SOU O/!ArG=PZ'SX/10
320rPB|NT,,M = ;G
32ZLPRINT :LPRINT ,,VYSTUPNI UOA-

JE :USING x#t.i+
32Sr lPRlNT.,HMoTNOST(KG),G
330:AK=o/LÁ'200(FHK
340:lPFINŤ.'HL'KoNcE KR'(MM)'';ÁK
345:PBINŤ' 'HL.KoNcE. ' iAK
350:M=SQU D/8'AX/100'PZ+PZ'0l4'Ol6'

(HK-AKy100
360rSG=M/W
380:PRlNT'.NAsoBEK''ÍsM/sG)
385:LPRINT,.NASOBEK,(SM/SG)
400jNPUÍ ''ZMENA ? (A/N).''z$
410:lF Z$=.,N END
420:Gosu8 í01o
125|FoB |=o To 10;YH(|}=ÁHI||HK/

1 00:YO(l): AD(r)'HK/100:NExT I
43o:GoŤo 75
10l0:Us|NG ''..1.ť '+'.: |NPUŤ

''HL'KRlDLÁ/MM/'';HK
1o12:LPBINŤ.'VsTUPNI UDAJE'.
1015:LPRINÍ' 'HL 'KRIoLA (MM). ' iHK
1o20lNPuŤ.'ŤL'PoÍ^HU 1MM)'.]ŤL
1025:LPF|NÍ'.ŤL'PoŤAHlJ (MM) .'|ŤL
1030:PAUSE,.HLAVNI NOSNIK
1o35:LPR|NT,'HLÁvNI NosNIK'.
l040lNPUT,,POLOHA X (MM) ;  XN,, ,SIRKA

(MM).'i sN','ŤLoUsTKA (MM).';TN
1045]LPR|NT ,,POLOHA x (MM). 'xNi . ' sInKA (MM)' isN; ' ,TLoUsŤ(A

( M M ) ; T N
l060:PAUSE .'PEVNY PoÍAH z^''
1065i!Pa|NŤ ''PEVNY PoŤAH zÁ''
l070lNPUŤ',BL.NoSN|XEM A/N''; Po$
1075:l PFINŤ .'tJL'NosNIKEM A/N ''IPo9
l 300jNP|JT . 'sT|H LosŤ|LA''. RozPET|

(M)'';o.''PL.zÁT'(N/M2)''iPz
13o5;LPB|NŤ '.sT|HlosT'.. LA:LPFINT

'.BozPET| (M) ';o:LPRlNŤ
'.PLos'zAŤ'(N/M2}.'IPz

1370lNPUŤ''oov.NÁPEr|(HPA)':sM
1375:LPRlNÍ',Dov'NAPET|{HPA)'.isM
1400:RETURN

vsÍUPN| UDAJE
HL' KR|DLÁ (MM)

HLÁVNI NosN|l(
POLOHA X(MM)

ŤLoUsŤK^ (MM)

HL. NOSNIKEM 'N
IsŤ|HLosT'ROZPETI(M)
PLos.zÁT'(N/M2)
DoV NAPEŤ(HPA)

xYo
0.0 2.4

10.0 0.1
20,0 0.0
30.0 o.o
40.0 o.o
50.0 0.0
60.0 0.0
70.0 0.0
80.0 0.0
90.0 0_0

100.0 0.0

VYSTUPNI UDÁJE
HMoTNosŤ(KG)
HI.KONCE KR.(MM)
NASOEEK

0.0
0.0
0.0

200.0
0_T

12_O
2_O

30.0
150.0

YH
2.4
6,4

8.0
7.9

6.4
5.2
3.8

0.4

0.99
133.33

6.98
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Nová
akrobatická
sestava F3A
'oP|! A(ioB^ltcrÝcx o.i^lo ''^
l. l. .|l' v.&hny ob.a' záěÍnaí a kon.í
přlmým votlorov.ýn |616ň' slřod obrato
u.lná a l@něI w .r.jném !ňěru' přltÓň
obrlý n. ob@ 3tÍa.ách l.|ového pro.Ior!
ŽáěÍnal| 6 končÍ v. BňěrU o 130" od||ónóm'
v.*hny obraty' kt.'ó na]l vÍcé .ď j6don
p'óňor anobo ěátl př.nolu' máí .l.jný
o.oměr. 'odobně v!.chny obráty' kt.'ó ňajÍ
vlc Ós' j6d6í výkrll' ma]l ltéjnoÚ .ychbsr
oláčonÍ v. výkrllu. všehny po 9bó jdoucl
výkrury ňUsjÍ bí s srojnó vý... a.lcjnén

Všéch.y obraly 3 1/2 výkrutu n.bo 1/4
l'k'!fu mue]Í mÍ| xrárké výdd€ o .t6jné
de|@ ořod á po výkrulu' pokld nÚl .l.íoE
no l|.ak. Porušonl t.chto ob@ňých p.av|dól
lo d|'vod.ň k€ snl2énÍ ňodno@nÍ slěl.ě jalo
hodnoli.Í kí|ré'ja UÉdoná v popi:}u obríú'
i) v.l.t Mod.| stoÍ v k|ldu n. dráŽé| án|ž by
by| d.26n. potom pol|ždÍ vpiód a odd.rruJé.
prov.dó a|áóku eoe sňě.6n od divákú
t navá'€ z.|.čku 270" do 3mě.! po vótru. Po
do..ž9nÍ op.čné h.ani.o |etového pro.lo.Ú
ňodé] prov6do zatáěku o 1a0' an€bo s.'
obráí zoúsb€m podle pl|oto!. Uvá'.nÍ'

r) Md'o|Ó6.lojív k||du n. drá2é'
2) Modó| e do*n. dráhy po E|ofu'
3) stdpá v přniš 3trňém Úh|u'
/t) Ménl 3|t|davě ýoku v proběhu zátáč&y
.nobo v prú|otu po v&ru.
5) KřÍd|o nénl vodď@ně přl píú|€lu po vól.!-

odchy|ky od sňéÍU při rotlo2du kó .láílu
v dúsl6d*q no/Móho l.rónu n@|ivňuil

2) PbfuÚ r. t Dllv'|o!ý Mod6] pt|bž€nÍň
p..lde do bru ďl.|. @ňó.u' p'ovod. po|vý.
*.ut' $uvrál 1ae' da|šÍ po|výkÍ!t' polÓm
proved. pú| ob.ác..ého pf.ňolu' ňÁ.|.duio
l.olÍ půlvýkrut. druhý suvr.t a n.!|.d!je
élvňý pú|výkrul a výoúá do vodorowého
|o|u' v3@hny výkruly a $Uvráý mvell bí
vo 8l €jnám .frys|u' Při poh|ódu 2. !llá.y
ňodól vylvářÍ pbm..o M'

1) Modól né|6tÍ.v|.| € na a.át*! á na koňci

2) souvráiy @i$U př6ně o l3oe'
3) Polvý*roty n6l&u př*n. t8oe.
4) spodní ěful oblác6nóho pt.métu noňl ve
sl.inó Úrovň| jako :..átél. ob.at!.
5) změny v. sm..! v průběhu po|@iny
obrÁéného p.omófu á výkrulú' .

3) l/2 obr.éió ÍulÍÉt. dúě|ý Mod€t
p.llďénlm př6jd. do brÚ šl*ňo whúrq pod
úh|éh45.. píov6do po|výk'ut' poloň nsvá.žé
ó&l normá|nÍho př.málu 2pé1 do vodorov.

1) Mod€l n.|ďí pod úh|om !t5ó přéd záhájo.

1A

ad 1. ladna í988 buclé platit hoýá ak.rbatická sestava
obraIú Pro katego.ll F3A a nah6c!|tak stávalÍcÍ' iiŽ poněkud
''okoukahoul, sestavu- celkově lé nová sastava ponékud
obtízněišl: P|eclpokládá se' Žé buc!é pla. asl dýa roky.

PrakIicky ýšéchny obraý isou zdáné, léiich p.oveden|
vyplývá 2 poplsu: a uPustili lsma prcto otl ob|ázku,
4ázo. ňu l lctho célou sestavu'

současné oc! í. leolna |988 bucle Plalit l nový nélod pío
bodovaěa, ktéú bud€ zlařéinén v Phém hěn| v métoc c-
ké|n lis|u Dro rck 1988.

2) Měnl hérv prúb.hu výr'!tu.
3) Přón.r nánÍ *ruňový'
4) Polvýkrut n€n| upÍosl..d d.áhypod úh|ém
45".

,r) cý!o<t.Ýý Ú|out Mod6| p.ov.d| výk.ul
o 3ď). E výd.žoň| pÓ *aždý.h 9ď; p'l k.'dé
výdr.| j. křÍd|o bld kohÓ. ánobo ýoóorovně

r) clv.n'krury n.Jsou p.€ně 9ý.
2) Mod9| nelfu|vá re Úd.,ich po ll.,déň

3) Rých|6l otÁěěňl noňl kÓful.nhl'
4) MěnÍ výšku v p'úběho obráru'

5) Pltttlt Mod.l plitat.nlm provode potovt-
ňu no.nÁ|ního př.ň€iu l ihnéd náváž.
pÚlvýlt.ll.m do vodorďnéňo |otu v. vá.l
výš6. né' by| 4čálok obrlu'

1) Mě.l 3měr v prúběh! poJovl.y př.molu
n.ro po|o|ny výkruru'
2) Pólvýkrur n€.ávaujo |hn€d po po|ov|ně

3} Po|ď|ná přoňefu noňá .tálý polomě.,

6) obrréný cy'|ndr Po0ačÓňlň p'€jd.
ňod€| do s3lupn.ho ýll|.ho l6ru' pr@6do
pú|vý*r9|. pon!ěén|m pň.ld. do WdorcÝ.
noho ..tu na zádeh . lótí lakto .l €jnou
Édáloňo.t. jako by|a .o.tupná ěá!l |9tu'
poi|ač.ňÍm př.jdo do 5ú.|.ho |o!u whÚru'
proÝ.d. púkýklu| á pol|á. €nlň přájd€ do

1) Mod.| n6|eí .vÉ|é n. začátk! l koncl

2) Po|výkru9 noleu př..ně l3{r'
.) Mod.l n€l.í ptÍmo a vodor@ně ná

.() Véň|ká|ňi a hon:oňlá|ní ěáEt obr.tu n6frÁ

5)Mě.Í 3mé. v p.óběhu obr.fu'

7) 1 l/2 d.ěr' vÍřltÍ Mod.| .aujňo
po|ohu' 3n|.iÚkon mobrq.io dr'.n no$ň
ňkně Ehú.U' dokud n.pl.jdé d. pádu
. nav.zui|cÍ výv.lky' Mod6| autořoiačně
p'ov.d. 1 1/2 oločky' provod. ýýdr' v |€l9
!vi6|€ do|ú á vyrďn. v ni'šÍ Úě@ a ve smér!
o 1&' od||.nón p.oliah.i6ňí obráto'

1) Přiwfupu do obralu n.btÍ vodo'ovně.
2) Pii v.|up! do obralu zahájÍ kopáDýň

3) KřÍd|o nsnl vodoroví. pň 6l!pu do
obrá|u l ná i6ho VFfupU'
4) P'é|o..nÍ o vÍc. no' 1 /2 otočký 2nam€ná
hodnoc€nÍ o za c.|ý obral.

3) cll.r@. r..ďďn. rnr..*.: Modo|
plllažsnÍm provódá ělv€lcový pl.m€l' v€
3podnl éÁ.ti Iř € ll 3|rany píního př.m€lu
nává,é Úp|ným čtvorcoÚň obíác.nýň přs.

m€|em na pfunÍ př.m.r l plit'ž.ňím př.jdo

r) Př.moty n.ie! ělv6rcové'
2) Věň|ká|rl óásli přéh.lú .olóou rov.o.

3) Pt €mďy n.ň.Í 3l6jné.ozňóry'
.)Měnl6mě. ý prÚběhu obrátu'
5) Xř'd|o . €nÍ vodorovnó'
6) Př.ň6ly .él!ou vo 316lňé Ú&€'
7) slrány ér@rcú n€máÍ.toinou dé|ku-
3) Hoňy érv.rcú .omaÍ.réjný lbloňěr'

0) c/|ňdr . .lvrtrýt.ltÍ Mode| iř|lďÓr|m
př.jd. óo bru .vial€ Eh!'u' prov.do éý.ýý.
|@l (v|.vo nóbo vprárc)' prjta..ňÍm př.ldo
do |átu na ádeň' prďod. výdÉ' přitážgnÍm
přojdó dé .é.|upnóho svl.|ého |9lu' provod.
drlhý čfurrvýk.ur' poloň ptilaŽ.nÍm ýyr@n.

l) Mod.l n€lolí 3vis|. ná začátku . na *oncl

2) étv.výk.uly n€]5o! přósně 9o''
3) Modo| nobí ptÍmo a ýodorovně v |élu na

10) Př.ň.| . Yýtrur.n: Modol př|r.ž6ním
prov6ó. normá|nÍ př6m.l. n. j9ho' vrcho|q
prowdo Úp|ný kopáný ýýkrul (ll.ěéný nobo
raž.ný) a vyrďná dokončonÍň pt€ňélq !o

1) Přoň€l n€nÍ kruhový.
2) Ménl snér v p.obéhu př.motu'
3) KřÍdlo ňoíÍ vodorďn. ý prúbóhu př€@lu'
a) Kopaňý výk'ut n€ní o 360"'
5)Vý|rul nonl kopaným Výkrurom'

Kop.ný vý*.ul jo auloroEě.lh ob.atoň
pod|é horizonúl.Í Ósyi nodg| só otáč|v6|m|
ry.ň|. v poÚttwnÍ no*m Ehúru n6bo
no$ň do|ú' Pokud mod.l prov.d' vý*rÚl
podé| 3vé podó|né @y' n€nÍ to kopaný

lí) 'ololiD Íuh.Br.6děrF Modo|
přit!ž6.lm p.ov6do nolňá|ní př.m9t' v |olu
pod úh|.n 45d pr@€do pú|w*rut a př|ialé.
nÍm vyrovná do vodo.ovnóho |ótu.

1) P.oň6l..nÍ k.uh@ý.
2) Modo| @|o|Í pod úh|.ň 45. př.d a po

12) Ť.o|Úň.|n||@Ú '.fr.| . r'tn.ň: Mo.
do| př||.'onÍň př €jdó do íoupavóho |6tu
pod Úh|.m 45ó. prcWd. no.má|nl přomot
o i35c' navá:é úpl.ý výkrut' da|!Í přám6l
o 135. a výd.ž pod úh|.m 45" v $sfup.ém
l.fu á vyíďn. do vodorďného |oru v.
8tólnóň bodě' kd€ ob.at 26háji|'
vŽ€slupná á $8l!pná čÁ6| ooraiu má mÍt
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1) v2o'|!píá...8|upná čá.l íonl pod úh|ěm

2) VzéEtupná a 36lupná čásl némá 3l6inou

3) výkruly ň.j&u o 36ř'
4) MÓdě| mě.| lmě. v p.óbóhu př.m€lů

5) Mod€| n6Žaéné . noskončl obrat ve

í3) soQř.r. pÓ|výkruv Modd pr lá'.nifi
přojdé do | €lu 3vl3|ó vzhoru plov€d. po|vý
klul. .dvá'o .ouv.a| o 130" (vlévo .ébo
vpravo)' .avéžé da|ší po|\'klut a přitaŽsním
VyrovnÁ do vodo.ovného |6t!'

1) Modé| n€|éll 5vi9|€ n. áčálku a ná konci

2)souv.ál. púlvýkruly. €jsou přásně o í3(r.

1.) xobr. ěr,'bo<roý Úrlú| Modo| přilaže.
níň préid. do Qo3tupnóno |olu pod úh|ém
,|5"' provéd€ dv. !ýd.ž6 ělyřbodového výkru.
tU' piit.' €nÍm pt€jd. do g.llÚpnáho bru pod
úh|éh 45o' píov6d6 dálšl dvě ýdržé ělyibG
dového výkrutu á vylovná do vodorovného

1)vzěs(upný |él nénl pod úh|.ň 45.,
2)ctvrtvýkrlty nol8ou pře5ně s0.'
3 )KosaÝý |e l  n .n|pod úh| .m 45 ' '
a) Mé.l lmě| v plúběhu výkrulú a čásl]

1 5) Po|oÝh. ě|v.rc. . p.llýkul.n vé .Yi.|á
čá.ll Modol př|laž6n|ň pléldé do | €lu svi.|e
Éhúru' provpdo polvýklul a porbčénjm w.

MoDELAŘ '  8/]987.239

rMá do vodo'ovného |ó|u É vyŠ.Í vý!ó'
no' by| Ž.ě!rok ob.álu'

1) Kříd|o nénl Ýodo.ovnó v p.óběhu čÚňpř€.

2) Mode| ns|€ll .vi!|é n.:ačálku a ra konci

3) Pú|výkrut néní p.Egně 130.'

16) sétiúhcn|toÚ obrlc.ný pt.m.t Modé|
pol|6čoňim p'é]d. do 3.sfupnóho |étu pod
úň]er 60"' prÓv€dé výd|l. da|š| pól|a.6n|
o 60" da|š| výdt,' da|ě| pol|aěénÍ o 60e do
vodolovného |€lu na zádéch' výd.ž' dašl
pollačénl o 60é do 5|oupavóho |.lU' výd.ž'
da|ŠÍ pol|aěěnl o 60.' výdrž a ňa kon.c
pol|ačénÍ vyrov.á do voóoíovnóňo |otu'

1) s|rany př €n.lu ó.m.jí st €jnou délku.
2) PÓt|ačenÍ noiso! přé.ně o 6&'
3) Kl|d|o.éni vodo.ov..'
,r) spod.i sřana př €ňotu n.ní vodorovná'
5) Mění sněr v probéhu obratu.

í7) zw.t Mods| p.ov;dé dú|výkíul do lotu
n. zádeh a ihnod.ává'g p.lov|nou .oÍňá|.
íJbo p'eme|u do vodorovného |€lo Ý nilšl
výš.€ ne' zahájéni obrafu .

1) Méni sňé. v průběh! p}ém€iu nábo

2) Pú|piemol.énavá2u]. ihn.d po pú|výkr!.

3) Púlpřémét némá slá|ý po|oněr

13) ctveÍcový 'l.ňct 4 étytňi po|výtruty:
Mode| piilEžénlň provédo čtv6lcoVý pt6Óel'
v i €hÓž každé 6tíáně p.ov.d. poov.u

1) Př.mer není ětvé.cový.
2) Pú|výk.!ly neisou př.Ené 13e.
3) KlÍd|o n€nl vodorovně v pn]běňU čtvrlpř € '

,1) Mění sněr v prúběhu pw*Íuto

5) svany člve.c6 n€j&u sléjně d|ouhé'
6) aohy čtvárce rémaí sléjný po|oň.l'

19) snyčka: Modé| pltáženíň přéld. do
svis|ého vzeslup.ého Ie]u' provědé pú|!ýkIul
{n€bo pod|é UváŽénÍ p ola ěil|tvýkrut) po.
t|ačénIm.ébÓ přilaž.nÍm plol.de pú|ptémél
do svis|ého séslupňého lotu' plov.d€ výdl2
(nebo provedo d.!hý ětvtťýýkrul) á vylovná

í} Modá|ne|ďí svis|6 na záčálku 6 ná konci
pú|yýkÍulu {nébo člvMkrutú}.
2l Pú|yýk.Úl n€nl přésně 1ao" (nébo 9op p.o

3) Púlpř €ňél óení k.Uhový'

20) stiíd.Yé m'o'é bry: Mod.| provodo
čtvrlvýkÍll a Údr'' potom pú|výkrul Ó ]60ó
v opáčnéň smys|Ú a navá,é výórž . člv.vý'
krur€m ukončí do vodoíovného |.lu,

l) ctv*výkruly ne]sou présně o 9o.'
2) Mode| néprovede výdlžě Ý nožových

3)olóčénÍ vé výkruléch nén|.lá|é,

2]) Po|oviň. člvérŇYého pl.m.tÚ . v'Íru-
|.m: Mode| přiláž6.im přéjd. do |elu svisig
vzhúru' p.ovéde ce|ý výk.ul a přit', €nÍm
\'yíoýná do |el! ná zádech vgvyššivýšcg..éž
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1' xřÍd|o není vodorovnó v prúběhu čtvrtpi €.

2) Mod.| ňe|eti svis|o na začálku a na konc|

3) Výkrll n€ni přesně 360é

22) výÝr|tó É ,..|.ch: Moóo| zaujmé po|o.
hu. sni'i Výkon nololu a jo drž6n nosm
v2húíU' dokld nespadnr do vývrtky' Modé|
p.ovod6 v allorolaci |ii úp|né oločky a po
výd.ži vyrovná do st6jnóho sňěru a v rižš|
výšco plovede pú|výkÍul ío nolmá niho lotu

])Xřld|o ňeňivodo.ov.é plivslupu a ýýs|upu

2) P.ovédé kopa.ý výkíUl při vslupu do

3) Prov€(!é vÍc,g no' pÚl o|očky sostupnó
sp|lá]y (hodno|í sá 0 zá. € ý obrao
4} Néukončlob|al vé sléjném sméÍu
5) Provédé vÍ.6 nébo méňé n€ž 3 otoěky

6) Pólvýkrul neniplos.ě 130.'

8) 'ri.rrú se s.ižonýň vý
ňodé| proved€ Žá|áékU o 13e v€ slg|né
výŠco anebo v kl4avém élU do směru po
větí! | €l| ptimo v sssfupném |efu a nává'e
záléčku o 1a0. do létu plot vělÍU' Modo
potom |€l{ v pl|ňóm 3.slup.é.ň | €lu
k plis|áv3ci dÍláPe a prEbn€ h|ádcé na d.áhu
přéd bodovači a poj|ždi !ú do zastaveňí

1) Mě.| pÍUd.e výšku v p.oběhu áláčék
anEbo vodorovných | €lĎ'
2) Xřló|o neni vÓdoÍovně V p|ů*h! séstup.
ného otu po větru anebo v přib|íŽe.l .3

3) Mode| nárd' do d.áhy v dús|€dku .tíá|y

4) Pokud se k|€réko|iv ko|o ŽáláhÓvá.iho
podvozku pii přislán| u a|áh.

odchy|ky od směru pn doj €zdu v dús|édku
neíolného lerén! sé..hodnolí

urcenr
po|ohy těŽiště
V č|ánku v Mot!é|éii3/1937 na 3tl' 11 aŽ 14 3l

v l €xlu k obr í,t má býlDg' =270 mm (niko|l
311 ňň). n.boťos.í .0'75'.,q = o'75 ' 360
. 270' viz léž obÍ' 3 p.o !. o'42'

4 1 , 6 .  2 , 7
= jxv = 12,3% bst - 0,123 . 21O =

B  =  l 0%óg r  =  o ' 1  '  270  =  27  mň
x I  = lÁ . l x r cF  _  F  =  90  r  33  _  27  =

lnl.rpo|ace má2í.h|ých hodňol posunuÁs

l- 0 + 0'3o pouŽljoňo k.]vék

r - 0 . 7 : l
M'lemaÍcky zda|ňějši ňodg|áii použiij iň|óL
po|..i poč€l.'. U h.a.jěnich hodíol 4l'úž€.
ní) zvělšimo těžišl.l zásobu a' V pr.xi
vy3lačiňé s křiÝkámi 1= 0'5,

om|ouvámé s€ čléná'úň za zň|něné né.
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Rekreační
RC model
stíhačky

SPITFIRE
na motor
2,5 aŽ 3,5 cm3
íoÚrrute: J..dl.v F...

Nénl jislé u néB módo|ái' k|.íý by ng'na|
| € loun spií rs. jého ň|s|orl' bojové Ú9pě.hy
vé dluhé svělové vá|c € á účaď naš|ch pl|otú
.a nich' všochno snad ii' by|o o íóň
napsáno' á j. tudí' zbý€čné cokoliv opako.
vat Je prolo po.hopitélné' že t..lo typ há
slá|. mnoho obóivoÝálé|ú á nání i., no'né
oDonenoul v řadě p|ánkó ma|ých po|oňak€|

Moile| ie Urč.n olo l €kreačňí |ól{ňl' Je
slelné lá|o prěóchAz.él'ci Já|.3 poháněn
molo'ém 2.5 a' 3'5 cň'(prolo'yp os Már 19
_  316cň , l  a  mÁ  ov | ádána  obě  |oí r |d | . '
kndé|ká á pilpusť ňolotU Jé schopnyv!*h
orykú.ák|ádnl akrob.cie' iého |ál i. kldný.
p|ynu|y á co|kovy ('oFm v€|mi doblý Pii
snaé uchová' všochnv ob|é á cňáÍál|..is.
lické tvary př €d|ohy Ý'š€' nod.| poněkud
pracnáiší' lak'. ].ho sBvba vyžádu). v|c €
péél'vosl| N. vykí63é l € p/o'olyp poll8vóňý

á|é d|ouhá vývolové řadá
3 málými vnějšíml |varovými od|lŠňostňi
a značné množív| ksmuíáži dává no'nost
l.dnol|'vc' ^oIil si ''svoje 

' pÍov€déni'
Mode| ie c.|obE|evý'

st.Úkcg i € pourib plék|ižka' Při sbvbě
dbámé na co nólíi.š| hmolnosl přodovšiň
v *.sni čás|i| ploloýp by|o .Ulné vpiodu

Ťruo vžitó korslluk.e s bočni.émi slav|m€

f'

,,1 N
{#Hrv

i

tl

- t l



ý obrácané oo|o2o ná .tacovnl dé$g: horní
.á3l a pi €chody klídla s6lav|ňé po s.jmut|
2 désky' sliódnléá!l k.ylu kab|ny odstřihné.
ň6 2 ýý||sku ksbiňy Mod.|. d|' 25oňň'

(l|db jé v e|ký. Pt|poÝňUié se ko|Íkám
l po|yaňld@ým šroub€ň' s|ov.má iě ná
dék: nojpfué slř.d.i.á3t' l niž pňpoiuj..
mÓ obé vněiší čÁsri' s|t.dnÍ dÍl a nábé'né
.á9|l vnójšlch díó ňaji fuhý potah' '.cň|ad|.
éo.' |.oU otgvř6né. .by j|ňl moh| pr@há2oi

oc...t p|@h' vyb|oug|ňé z p.kénka | €h.

Pod@'.l z lružinového dtálu uoovnlňo
v drót@ hranolo 2.lópg.ých do křÍd|a,
oltruha iě oloěná' ov|ádaná d.á|ovou oruIi
.ou' k!6rá je $učasňě poj|.|koÚ pror. pošl@.

told ié plo sn.dnÓU ohgluhu (no.má|.|
oo|oé' P.xvová nádl2 ňá obiém toocm].
vývodý p.o sÁnÍ s přétlak prehéŽéil moioro.
vou pr.pá2|ou vrtu|Óvý kU'6| Modé|. má

Pol.h. Klld|o ootáhnéňě sll €dně l|ugtým
papí€m' ná luhé ěá9t| př||'kol €me |6íký'
Povrchová úoravá io b.'ná'

ic bprd. jé propol.|oná|n| s č|y'ňi
g.rv,. Ťáh|a ke kňdó|kóm a k motoru isÚ
drálová. ké kormid|úň ' |išl s koncovk!ň.

H|.víÍ trr.riá| (n|ry l..q Y nB):
Ba|sa _ 9rkénko asL 70 l 1oo0

' 2 _ a k ! s ú ; l | ' 3 _ 3 k u s y i
l l . 5 - 3 k u s v : 1 1 . 1 0 -  1  k u 3

Pl €k|i'k. | € lěká: |l' 0'3.' 1 _300 x 600|

Burový híďol:3 x 10d|' tsoi10 x

š.dý' svěl|ý í.q|ráhě šodý čédo'
ný' nodý' b||ý. '|utý

výrobky Modé|a: pá|iv@á nád.'
Dlas! 1oo cm!. ď|ádaci páky kor
mldél. koncov|ry láhe|' oločňé
2ávěsy *ormidé|. v.rubý kužg|
' 45' soup.ala plo monláž mod6|u
M5 kr}{ kábiny dl' 250

o..|Óvý drál ' r.6 d|' 9o0l
pru ' ] .ový '3 '15  d| .7oo

PoldhoÚ pap|r: ignký -
g l lgdně l lusý_1arch

KoIá po|oprouňal]ckó ' 50 _ 2 kusy]

Ťrubk. p|astiková _ svól|osl 2

Fó|i.ěi.ál|' 0',l _ 10o x 150
L.pldlo: 6cétonové _ 6 |Ub| HérkU.

NlÍo|ak lYpímcl _ 40o!i ba.evné
nillosm8i|y: lmavé zé|Ený' 6|řádně

3l.'.bÍí Ýi'l'6 í .tÚl..né v.|i.tóti
. . úp|ným .r.Ebn|m n.t..r.m Yyj.r. ..d
ě|.|.n í5z. Y..'.ci.h| l.dě p|á.lo {or'..

N"'an /-^
/rTtrlt / rTl r\
\El-il \ rr ", 

-/
r - -_----i-'

É

lr'r
1 1. 

'-:,{ 
/, l r' li "

i  .š ;ť  .  t  )  )V5
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Ťrup pl|hladové konsltuk.o 3 podé|nÍky ňěí přodek až z. plo.lol
porádhy kryl !ř.k|''kou' ubÍ€\ by|potďěn pá'.ém o{rál € p'Iol.'ch
ptos.otú byIy |émová.y kúž|' Pá|ové l|2onI
3 kormidy' ké klidé|kúň v6d|á |anka vně]škgm přés kládky'

Pti.Év.c| ..|t.n| fooii| pévný dvou|o|ový podvoz6k s k.polova.
nou plúběžnou osoJ' odpíu'ány oumovym' 9tovďo' Uzrá lo|a
o p.úměru 565 mm mě|a výp| € l 26 ělyiicélidráqo néklérý€h | € lounú
pot.'é.ý p|áln6m' Dřevóná ost.Uha by|a Uvni|i lrupu odpružona

Pohonl. j.dnorb. osň'vó|coýý vodou c\|az €ný řolol ' vá|cl do
v  cuí i s s  ox .5  o  ýý (o . .  66kw p i |  o ' áčkóch  t 4no /m|n  pohóně |
dřevénou dvou|islou vnol o p.oňěrÚ 2'55 m' Pa|ivová ňáód mé|á
obj €m 30|'olojová 15l'zhornihokrylu nolo.!' p'ipevně.éh o d vojicí
kož€ných ř €ň €nů' wčníw|ropod ňotoru . víuky' Bočňl kryiy by|y
vybávény ž€bry pro odvod lop|ého wduchu'

zbad.ň|. Do v €|ké Bl|lánié dodávané |élouny by|y na hoÍn|ch
a bočnÍch p|ochách nall6ny bafuoÚ khaki' spodní by|y pon€chány
v bárvě |.kovaného o1átná' Amáíické |etouny by|y až do .oku 1917
9oUŽé lakovány' hnědou báryoÚ bYl nált6ň k.',t molo.o' vzpěry.
oodvoz€k a hřbsl lrupu a,.. ploslor posádky, Později by|y h.ědou
bádou nat|lány hornj p|ochy *říd€l a c €|ý ilup' od Íoku 1927 byl
z.chován h.édý ÍUp' al|dl6 3 ocásn| p|oc|.y by|y aá'řény ýýíáz.oU
Ž|Utoorán2ovoU báryou'

V rocě l916 pii amolckém zásahu ploli dovéhu povslánl
v Mexiku tvoři|y Úsos|né znaky UsÁ Íudé pě||c|pé h!ězdy n. lrupu
asňérov..' L € louny námořnlclvá by|y v lédobě oz.ačová.y kl €sbou
modré kotvy ná směrovc€ a v někleÚch prÍpadeh i na kiid|eh' od
loku 1917 |voři|Y výsostnó .naky UsÁ na ňodÍé kÍUhové p|o!é
ma|ováné bl|é ňvézdy s ěéruBným stř €dám' Na směrovcg by|y svis|é
p.!hy v ba.vé (od pi6du) ňodÍá' bllá' č6/vo.á' Po ŽkuŠo.ostech
2 evrop.kéňo bo] š|ě by|y v ro.é 1913 zav.dé.y kokaldové z.aky.
použ|va.é do .oku ]9l7 v carskóm l6|sctvu (bllý sfed ňodÍé
a čerye.ó m6zikÍuži)' poladl baÍevných pruňo na směrovco by|o
ob.ácéno V srlnÚ 1s1g 3é Am€liěáné vÍÁli|i k označován|zav.de.

Ť€hnick. dala á výlolý' Dé|\á a'33m' vyšká'l'o'n toŽ!.ť
13 ' 3T  . o i pé l '  do |n ' ho  10 ' 3 . r '  h | ÓUbka  | ř | de |

| 397 ň' D|ocha ^i'de 32'75 Ť? Ptá7on6 amolnos' 633 kg' nól'.yŠ1

f r . no9 l  v  honzo . l áh lm  | . tU  t 2 l  | - / h ' . qa i lŠ ' ' y ch |os l  72 ' 5 i ň l t s '
Ši.UolvÓs' 1 o, m/s' do3luo 3|50 m' w'fuá'o3l |elu 2h t3 ň'n

p'i*.Yi| z xá|áb

Datši |Ó|og1|ié JN.4 nal.zné|. na 3 snané obálky tÓhÓtr géšilu'

;{iB?:e
("l*"ý

Curtiss
JN_4D

Jenny
Plods|avilé|é aňél|ckého a.mádního Io1€.tva

ob.At||i .a | € lécké lová.ny s požadavk€m na novó cvičné |élad|o
s lďnou vrlull' l2v. fri|]tary tracloí. In|ciaijvy s € cňoplIa íÍma cuňl.3
Áorop|ané comp, oí Hámmondsporl' j6jíž konslluktéll v kíálké době
ngbÍdli |atoun ýpU G s dvoji.í ssd.do| véd|o sobo' Koňp|ikovaný
čty'ko|ový podÝo2ok však n.by| zá'ukou b€2p€čnóho Úcviku. g lak
l.nlo mod€| nobyl ptijal' G|o.Ó cuniss p.olo ziska| ko spo|lpráci
oolo]ase Ťňomá.o' klérý pl6cova| plo bl|tlké lovárny Avlo
a sopwi|h'JoŠ|ěý€ Vo|ké Bl|lá.llpřiplavi|Íhoma. píojékl mod€|u J'
klá.ý pož.davkům armády vyhovov.|' Když by|y pÓzději při joho
íavbě využity poŽnalkyzískané staÝbou frodo|u N pío náfrofni.tvo'
Ýznik| modél JN.1' p'.jálý ják ámádo'' lák .ámořniclv €n'
a vy.obsný v ma|é sélii' Později by|y ve vášíň počlu objédnány
tdokoňa|ené v€ílo JN.2 á JN 3'

só v3ak 3|a| á, lyp JN'4 s € zňánénýňl
křld|y' Up|avoným llupém' novým podvozkém a pozdě] i ocasn|mi
p|ochaň] H|aÝní noviňkou á|6 by|o nahÍaén| dosud pou2|!áného
vo|a.lového řÍzání lypu oép6.du*in řlzé.lm páko!ým Běhém prynl
svétové vá|ky byly |olouňy JN'4' joz sivys|ou'i|y íaňi|iérni piézdilk!
J €nny' Wráběny v € Ý €r'ích A. B' c E o Ý řadě závodú v UsA a pod
označením JN'4 can také v Kanadó. JešÉ přod kon.eň vá|ky G
cuř1|ss postavlI r|.pté.ý modé| JN.402' jáhož výroba by|a objédnána
u Libérly |ro. workl oí sacláménto v Ka|iío.. Výloj řady JN
pokračova| i po vA|c € ' a|e s ň6nšíni úspěohy. P|o íi'zňé drlhy
výcvik! En kIy 9p.cló|nÍverzé |610unu JN.4H. JN.5. JN'6H a dokonco
dvoufioloÍový pro|o|yp Ťwin JN'

z 6442 wrob€ňý.h JN 4 všéch vs.z|by|o 2664 |élounú JN.4o a 101

Ve dvacáiých |éloch by|o mnoho étoÚňů prodáno (po padésáli
do|éÍé.hl) ]áko 8rmádnl piobylky souk|omn|k0m 6 po úplavách
g]o!!i|y lak k doplávě ceslll|.ich a pošv. lak k pi|olnlmu výcv]ku
a přodváděcím | € lům' Plotožé do íoku 1927 v UsA n€exislova|y
pévné předpisy pro ]étánÍa údržbu |étounú' céstová]y po spo]éných
s'áleh né|lůzněl4| ''cIlJ.ovó' skJp'ny' tvoigné bý!a|ýmI p'Ioly
c'nnosl Edré . n'ch př'bhžUlé u nás ptoňilany li|m ve|ky wd|do
P6ppoí' Na výk.osé io l.tour JN.4o2' k| €Íý byl íénovován v ] € l6ch
]957'63 a pozděJ| pledváděn v | € lU na rúzných été.kých d.écň

cuÍlis Jt|-.o2 by| dvoum|sl.ý iědnomotorový vyzlužéný dvou'
plošn|k c €]odř.věné konstukcá s oevným podvozkém a oslÍuhou

K'|d|. mé|á pÍolil Ei|e| 36. By|a dvoun6.|ková' s žobÍy
a výzluhámi' cg|ék by| polaž6n p|átnéfi Mezi ki|d|y by|y dva pály
]édnoduchých vzpér a výŽtužné d.ály' Kř]délká. léž by|a pouzo na
hoInÍm kiídIe' by|s sl.jné]ako ioio krldIo !.).2|užo16 dlály. vedenýml
přés ňa|á vzpěry s íozpěrkaň ' Ná konclch spodniho křJda by|y

oB'| p|*h' mě|y koslÍU z ňosníko a ž€ber vyz|u'éno! dráIy'
c.|ék by| po|až.ň plátn €n
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lJ..*."ťéllJbo málo

po.ovnónÍ 9|| modB|ářú sda||.t|ckých
5lálÚ př.d zářiiovým mií.ovslvÍm
wérá odlo|o ood v€donÍ F' Brohového
. lr€néra o' Šal'ká dévěl 3poŘorcú'

zl&h''kl.řÍ n& budou roprézgnlovál ng Ms
v Jugos|ávii' chybě| j €n s. Gercnčór. loňž
v tonto lérmÍnu Ebsolvová| závěr€ě né zkouš.
ky ná vFokó ško|6. Na plánďanFh řinácr
osobýpravu dop|ňova|i bodovaě É. P.&kač
a iá |áko zu'na|b|a. Vo sku|oč.oslI ÓÁ3 vš.k
v|asině bylo ě|rňÁcl; do naš9!'o ko|gkilvu
loli2 zápád| 'ld|č aurobusu csAo Rud.
Urban |ak do*o.á|é' ž6 v prúběho 3ouréžo
dop|ni| i .áv.alovou s|U,bu.

c$la do M.kky6vropskýEh p|.cht.řú, j.k
býó |ét|.lě v L€šíě neýváno' uběh|á
v pl|l6ňné pohodě. a proto's jsm€ .ni ná
hÉ...Ích néě6k'|| d|oÚho' 3liňli ismo v L6šíě
jéšlé vočoři' soutó'lci by|| ubýován| v b!do.
vě ..konstruovanó oÍo ňodo|ářé otÍňo na
|éti.ll. kdé $ takó v při|éh|é íds|ně stlávova.

v nodělj 7' č.N'a bylo,na ploqÍamu
r€sbváni molo.Ó a tíén|nk' MÓlory by|y
zko!..ny na aň6íckéň př|sl.ojiE3(€3' Pi €d
nár| by|o ná řádé bu|hál8ké dru&lvo. Poté'
co néko|ik jojich ňolo.ú př.kroěilo povo|éný
co|kový impu|!' Bu]háli .ača|i proloslďar
píol| |omu' žé molory Fou do ptÍ.koj.
vk|Ádány vé vodorovnó poloz€' Pt|6lřoi
obrálI||. aby molory by|y orlonloÝány 3vis|6'
vwá'l|l' a za&lo s měř|l 2novu' B!|haís*é
morory pak pro.|y lakřka vlehny' s|.jnó tak
i našo. á' na j €dnu 3é..| mo|o.ů FwB6'6 pío
lákolop|óny' o ň|ž jsň6 lo přgd€m př €dpo'
k|ádá|i' P.ol|vý.lédkúm na.|cň mót.nÍ vŠak
2dó ňě|y naš€ molďy přlb|ižně o o.2N3
méňšl @|koýý hpu|s a Ý .ěktorých pípa.

zh|éd|l jsmó ukoušky ňÓto.ů vš.oh druž.
3lď. &ÍmaYó by|y plódeěln novó $vělské
mo|ory s|abšÍch lř|d' |i$vané do *lo|aml'
nálový.h lrubok' Pod|o,éilch žhnulÍ běh€ň
hot.nÍ hnacÍ .|o'. však |. €.oud|l' 2ó lop|ola
l €jlch povÍchu vysko př €k.aěul € povo|o.
nýth 15o"c. o.la|nldru.llva ňéla mobry na
bá' ...nólb p.-hÚ. |ilMíÉ do vícó č| ň&|ě
kv.l|lnÍch papkoÚch tluÓ€k V.Lý krok
|u!l.du v lélo obláí| !dé|.|j v PlF' kdo
v eučasné dobó pracujl tt| vý.obcl molorú
a dodávaí něr|oré molo.y @|ň| dobró

ŤÍén|nk' kl.ď mejlÍn 9robhál na |6lií|'
s př|||. novyd6l1l' n.boť vhr o ryoň|o.l| a5|
8mll vá| přÍmo na noda|okou ň&tskou

X .|.vnoslnlmu ahál..l odpo|€<'nó na'
sloup|l.' a doprovodu kroioúňé děts*é
kapo|y| družstvá PLB' BlR' cssi' sssR'
HsR a popNó v h|sloÍ|| | NoR' Úč$ln.ky
priýnd wdoucl př.d.r.v|t.| mě.la léna
z. LoÍ.* . pdň| i.jémnk m..rsróňo výboN
PsDs Í' Ma|op.Žy' v záv.ru vypBl||| po|štl
rop..2onlanl| dva Fc řdkótové k|!2áký' i.'
3k||d||y poť.s* něko|ik. d..|l €k přÍloňných

l|aloč.r * vní rÍ@hu !k|ldni|' a tll 9 náě
Rc vň vyda| na plo.h( vyukouš.l mblňí

,l

9royÍÓv*| .oulěl
loci.|líických z.mí'

Lé..o' PLR. 0..' í2. č.rná

Povodn| r.'o.|áž Ťoň... s|.dt.

podml.ky. zaslih| lám ] aňblo|ózni pÓ|3ké
družslvo g .éko|ik bqlharskÝch oo2orova|6.
|0. Našl |ér.I dobř6' což Po|áky zjďně

I př €. p€siňisllckou př €dpověď vypadalo
v pondě|Í poés| doco|a .||bn4 .|uncé zaó6Io
pá|it bŽy po .ánu' Jáko pNn| s |ét.|á
kabgon. s6A' Ý nl| Fňo sidě|o|i.adějé ná
dobÍé 0ňl6léní. v Dfuním ko|o |6lě|i vš|chri
našinax|ňum' zych0v modé| v .lIné té.mlcó
dokon.€ lak d|ouho.2€ jshé nó|iobavt' zdá
].j naš. ňáv.atová g|u'bá vobs na|62no. Nic
lo ďš.m ngznaňoná|o' z o3mnácli soutě.
2lc'ch jich po pruním ko|€ hě|o mďimuň
ě|rnáct| v dluhóň ko|e zych PUk| Óoěl
gpo|oh|ivě odslar|ova|| do 3touoové ob|oslj
á dosáh|| max|ňa' Rádoll nám ov!6m
pok@l|Aopov |ot .a němekou sonduFm€
odď.nova|i pozdě a v .ozpadÚ |6tň|ky
ňods| s poměrně léžkým 3ll6amét6m do'
gáhl pouhých 121 9' v prúběhu lřéího ko|a
s olud.o zho.š||o oďa3Í: @ňlód||o $
a 2ača| |oukal si|ňý vÍt.' Ti' kdo | €lé|ij €šté n.
začálku' moh|i doséhnoul ňaxha, vá|chni
nášl v.ak '.zaspa||" a v druhé po|ovi.ě ko|a
už by|o v.škéÍé lakl|zovánÍ zbyt€éné'

výborně |óta|i 3oÝětŠrí r6p.o2.nIa.lI' klsří
mě|i modá|y n€zvy*|€ k.ál*ó' J.jich |avsnc
vó sir.aňéíy by|y dosti úzké. pomě. slrán
moh|y m(.ž 1:15' BuIh'ÍšlÍ 9oulěžlcí |ó|a||36
s|andardňlňi mod.ly s |avsíovými Elr €á.
n€.y' 3l.jně jako sověli v5ak É|ml dobio
!měi| odňádnod okamžik sl.nu' Př €kv.p|vě
dobi € |óla|i s novými molory t.ká Po|Áci

Do roz|ó|áVán| 3ó dosta|l dva soutě'Íc|: A'
Koriáo|n z. sssF l A' ordkowsk| z PLR'
&Éšnójšl by| Ko4apiň' ttóřý využi| ma|é
ň@áry rozi mrakyá přdhodnéhoUk||dněnÍ

Po obédě by|a na p.ogllmu kal9goné
s3Á' Po{el s |6llězhorš|lo' vltrvanou.Ína
měďo dá|. z6i|l| a u&|o p.l.|. Létán| a
iěcllto 'odňin€k by|o n6ny3|ňé' pokud s
loliž mod.|u otovř.| padÁk. by| j6ho .áv'al
pÍakllcly n€ňožný' zyoh a Puk| do.áh|i
spo|oh|lvě mďim.' oba mod.|t ovšáň .mi'
t|y s ňó3lě. Naš| Íž lak n.ptÍ|iš rú'ovou
ná|ad! pak dokona|. 2m.4.| slá.| Íona
Bopy' lóňUž $ odóé|i| padát. lakžo ápsa|
nu|U' a mod€| navíc řovněl n.naš.|. Žtrátu
néjňén. dvou mod.|ů všlk enaména|á
l oslal.l dru'srvá. a lak Bi Yšichni bv|i
spokoj.n|' když iury sulěž po pNnlm kd|€

V úl.ď zaě.la .oo|ěž Rc rák.|ových
klÚzákú l|l v em hoóln .áno' sl..lova|á v nÍ
po@o druž.rva BLB' PlF á cssB' Býo
b€2vě|řl . zál.'.ná ob|oh. dáva|a lu.l' ž9
|o.miky bud€ polk.ovnu. By|o' a|o ó|abšÍ
3loupavó p.oudy s přeál.n |u araň nal|y.
v pMlm ko.|. do!áh|i v.|chíi $Úlá'|cÍ
malma v. druhóm to|6 U' však Potáci
Ťonds.a a ourozok pár !.kund 'ral||i
a přokvap|vě špalně |6tě| | P.v|oÝ 2 BLR.
V po.|odnÍm ko|ó posdhly í.áty I d.|ší
@lě'J.Í; pohřlchu n6zi nlml bý | Jk*á
ÍáboBtý, kr6ď pll||š d|ouho hl €da| '..tou.
pák.'na mblě' kd. u' pltl hod|ny noby|' P|ný
poč6l 'okund ná|Ól.l| íaš| v' H.d.. a !.
oropp& á Bu|hář| Jankov a R!g' roŽ.
|ó|áýán| Ý.ák bv|o od|o'ono bud ía v6ěo'.
n€bo ná rá.l€dllÍcÍ .áno.

c.|kom spokolo.é Fmo moh|| kon.l6|o.
va! 'e v.|chn| tř| n.š| pt6dvádě|i n.]lé9!Í
íar|y' Polácl měll prcb|óňy $ E|ot.m.
jojich ňÓd€|y opou.r.' ob.á. 6mpu pod
úh|Ú mnšÍm n.' €,ř. Bu|h.rší $Ú|óIí.|
zŇ. n.Í|Ada|| kon* morodého |.lu.
přoóv.d|l i něko||k ptomďo' Jl..kznamonry
b4p€.nolrnÍ kon|Bř H' M.|lcr by| př| Éro

N.lvy..| |ó|ov. ohod@n| .|l2 b. Y'n6|o
A. K|oělo!. ('lý.vo) . Ibd.|.m soiu
Í r t.l.!di| a7 M D.|n| ňHo

v l.t.ip. nc Í.t.rd'cň |du.r. .Íl.t||
l rdra.Ý.í| v. H..l..

k.lěgorii poněkud b.ňévo|EnlnÍ| .utno
ov.oň pí2rát. ž. p'l 2áó.én 6laňu noby|a

okEmžilě po skončenl kalo!oí.. Rc .ak€.
rových kllzáků n&|€dov.|a zbývájÍcÍ dvě
ko|. kaléoor|o s3Á' Mráky $ mezlím po.
n.kud .oarha|v á a€d| s vÍtr' naěl&lí
nópř||iš si|.ý' Modó| Honzy PU*|a |étě| a:
'tl||.dobřé: ňašÍ náv.álďé s|užbě' klárá by|a
ood ňÍň' 3ó n.aí| vo VýŠ.g' Dobřé lotě|
] Rob.rl zycň' léhož mod€| naérěsÍ z9
stoÚpavého proudu vyp.d|, opě|$ nódař||o
Ťonďi R.poý' kr€Íý př6pá|i| zh.Úbá po|ov|'
n( šňúr sÝóho oadá|o' lakžg ňoóo| ořislá| 2.
1513v noda|6kér |@|k! - na lodhý úplíě
holý sr.om v. výše á.| óésll m.rrú' J.ho
2|e.n. $ UtÁu|o bí íád si|y n l donáško.
É .|Užby l $moiíóho Ťo.a. v lřgťm ko|.
l€dy 3l5.lova| ján F' zych' o@áhl óÉ|
ňd|má' a I kdÉ mu Bod€| u|ér|' postoup||

Ťo r'ýo ovšon nl p.ooraňu až Ýočor.
n.IdříE s m!$|a od|átál $!lé. .ák.lo
p|áňů' Počáól sé ňeziím J|' podst.|íě
vyl.pš||o' po ob|o.. p|u|6 i €n oj.d|ně|á
oóláka' v pďnÍn ko|é |€|ě|i vělchni n..I
ňÚiňuň' NU|U pr.tvtpivě apg| s@.,|
xoíap|n' lohož k&hn. s po vým€l! n.re
2dt€|a. s3 zájlh.výňl mod€|y |érď sou|ě.
|lcl 2 NoR' l6j|ch roga||a k|..|ckého ryp(
ňě|a rozÓ.rÍ 3nad o.md.sfi c.nfiňo|ro'
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ooo|ót|li v&k .á nostabl|itu nosnýcň řak€l'
s niňl. dvakrál ''Žaúloči||" na 9lBn' kr6ry
isňé 3dl|61l . po|ákým dru&tÝám' Naši |élě|l
doblé v druhóň kolé' a|é A. Bopov] 3é od
nosné rakeÝ odtrh| stro6már' . p.ostožo
oada|. k z6mib62péčňě' 6a p|ocho. byl iého
íaň oňodnocéň nu|ou' Ň6š9 prol €sly u jury
by|y márné' V poá|6dnÍm ko|e |élél všichni

oo lo'étávanÍ poslouli| | íášému přerv8.
oe^lklohé zychá á Puk|. pn sovél c|slov'
slaě||o |édiňé ko|o: clstov přislá| za 269..
zYch 3. '..hod||.' dournákém pigdčÉně za
332 s'. |!k ňaxim.n 350 s nítěz||Jan Puk|'

Nás|.doválo ro2|éláván| v padáku. Postov'
p]|o do něj pěl soulěžÍclch' ňoz| nimi náš
zvch' Po Dfuňlm ko|6 odpád| Po|ák céjka'
ki €ú nsiovř €| D.dák. a Bu|hóí Radkov'
Fnú!do mď|mo chýbé|o 5 s|Našo návrálo.
vá s|!lbá zápl.cova|. z.áménilě' |akIo
BÓbéÍl mě| rak€lu vě$ zoěl k da|šlmu ko|u'
v něm !řlslá| p.sdčasně j6n BU|h.l Kanděv]
zych . xorjapin opět d@Áhli ňa'|ňá 4a0 s|
HákErU však n.naš€! ul ani i.don z nich'
a iák mUs€|y bí udé|€ny dvě 2|ató ň6dai| € '

Pos|odňl |élový doň by|o po ranu ns
plooraňu .oz|ét,áiání v kgtooon' saE' PtG
lÓžá bu|háÍšli su'ě'lc{
soo|..né Dto oll||š b|Íz|ý tm'lďď nc sou.
oiav' bv| prámvnl č6s proó|ou'gn nd 30 ňin'
Óbá n.š| od9lá.lov.|| léňět 3oučďně
s Bu|haróm Jaíl(ovgm vš|cb.. lii lóta|| v€lmi
dob'r' oak s. vš.k s|.bý sloupavý p.oud'
ý němž |óta| ino' Dtoppa' vy'ráll| o Luboš
D, sle|za 447 9' o léd'nou sokundu dříve né'
Ján|.Óv Jéd|né md|muň nakone na|étál
v|áďa Hadď' . z{3|a| lak p.o cssR dá|gl
z|álou ňoda|||' ctvrtý účaslnik Ío2|ótáván|'

Bu|har BU$v' olklá| Úž zs 4133. lakže ing
Droppa dosáh|jéšlě ná brÓnzovou ňodai|l'

Proložé doh|édnosl by|á pří|iš ňalá, íoz.
hod|a ]ury o lom. . € í6mÍ3lo k.légo.ig ssc
s€ ňo|dřiYe budé |éla| s7' Po sutickéň
hodn@ění byiiňsněv č.|6 ňaši|n9' KotÚhá
a A' F6pa' oba 3€ salulném la' Vědě|l,6ň6
ovš.m' ž€ so]uzy sověBkých I bu|h.rský.h
sul.žÍcÍch ňajÍ vá 3véň |€lovém plooraňu
zlášln| él €kty. a |ak j3ňé s ú3pá.hán
ňeoočí|all J.ko ofun| . našich |.lé| P'
Horáě€k 3é so]lzén 23' !o stállckém hod.
noc.n| dosáťň' od|étě| spo|€h||vé' jak u'
jsňé u néj .Ýyk||' Náprďro p6ríok|ňá |€lé|
saluln lB ino' Koruhy. pohánéný motory
FwB6-4, Jéště házč| sl' prodvod| A. REpa
na ňolory MMB2.5.4' po l'mátu so nám
Ýšak má|€ň zasl.vilo sldco' když h|6vnÍč&l
modo|u oada|a k zémi bz gádákÚ' xlorý s6
wsonu| a ot.vt.| lgpfuo a.i po dvou 9€k!..
dách' P|.kváp|vé prob|émy měll rop|ézo..
tánli sssB: A' K|očkov i A, Korčágiň zap$||
v pfuním kolo n!|u a nováčok v.'6borné'. A.
Bada mě| sics p|a|ný 3ta.l. nicňéíě j €ho
bodový '6k no.láěi| smeal árát! .. sta|ic.
kého hodnoc€ňl' Nodaři|os ánlP, Kanévov|
2 BLF. v druhóm kolé v.ak A' x|očkov *
soiÚz€h odheujicÍm v.ef'ny b@sléry
a s lunkčn|ň t'olÍm slloněn úsoěšně od|..
é|. a 1a2 bodo i.j rá'om vyn€s|o ra prynÍ
m|slo. Bý| však nakone l6d|ný' kdo in!
KoíUhv a A R.!u p.ákona|' A prolo'o
v vn*h BLR . sssa Ý.dy j6d.n soulěžícJ
2aosa| nu|U' zl8ka|i jsm€ i z|álou ňédo|l
v dÍU,.tveh' Ťo by| n€óokáný úspě.h'

odpo|€dno $ opě| poč*| poněkud w.
|épš||o. a iak jury .ozhod|a' že so plee jón
uskut.énÍ soul.ž v katooor|| ssc' Po bodo'
vánÍ Ý6d| Po|ák Kos ! MétéoEň 1' si@
pěk.ým'.l € náskok.r1 bo<|ú př6d Bo|hár.m
Vrančovéň s véňika|6m nán o.io6da| á'
pří|iš v6|ký' NaŠi |n0' Koťqha á
Ť' Marchyň sé sky|álky i P. Ho.áé€k s.
soňdou s3 by|| zhlub. v po|ov|íó po.ad|'
Hnád v pryním ko|e všók ̂ éby| M.lchynúv
ani Koluhúv modo| amělo.' Dřállož€ isBo
jako led|n| ot|<|áva|i do modé|u ěoryoné
bafuiÝo' kl € lé vytvái €|o pl|Ýýň6|u naob|ozé
dobřo vidité|ňý ob|áč.k' vtéhny .aš€ no.
délv _ á to v€ v!&h staneh _ přiloň Érá|y
9láll|.ky svĚ|o. o '.kva||tách,. měřEnÍ dosla.
l6čnó svódčÍ výók6 274 m.llž údalně dGáh|
T' Ma.chyn v druhém kolo. Tákový doslup
frají ňoóó|y pohÁ.ěné ňotory o lmpu|sv
2'5 N6. . ..ko|iv ''na.'Upánými d.E|lkamt'
Výs|gdky v iéto soolěži l.dy néňohou bí
brány pří|iš v&ně' Na loň Fmá !. oďalně
shod|i 36 $věl3kými Épr€z€ntanty' plosložo
li allězi|i v 9ulě2| dÍu23l*
ňoh|a é.it b.onzová msdai|o' klorou
v indiv|duá|nlm hodnooonÍ 2l5ká| Páv.| Ho.

Po.| €dní ó.n by|o llž lrádič.é volno
pot.tÍ pořadál6|é ná3 odwz|ina proh|ldkÚ

V.arig|av|. kdo by|zajlšlěň iobéd' s|.v.oshl
.á.lop B vyh|á. €n|m vý.lodkú pak v.čé.
udě|a| doli.itivní točku 2. @!lěžÍ' Při voč.'l
l.mé s rozlouěili s sÝýň' zaňrónlčnlm|
kamarádv a ráoo Do sn|dánizamÍil|I domú,

oo P.ahy 1.ň€ přivoz| c.|kon l €d €nácl
ňéda|||' n.jÝico |o vš*h zúěsln.ný.h druž'
3l€v. zisk takovóňo Do.lU m€d.l|í j6 iisiě
porěšUlÍcí' á|6 j6l|ch |@r by n& noměl
os|ápil' s6ět €m..|i pořadÍ družstóv v€ v.éch
kal €oo|l|ch' zj|3|Ím.' žá l.ms skončl|i až 6
BLR á sssR' j.n tě9ě prod Po|áry' Ťak' €
'očol módái|l u|dÚjé' ž6 !Íc. lél.l umimo.
álé .hybÍ nám Wrovna.olt' ktérá j. dnéE
n€zbyiná pro fupě.h.dr!'stva. Kdybychom
3é vyvarova|i .ěkt6rých noč6&aný.h výpad.
kú' ňoh|ijsDo dopadnoul j.šlě o dos| |épo'
véřň€' ž. s9 nám lo podaiÍ na dl3lroÉťÝl

vÝs!EoKY
Xái'dore s3Á ! B' zÝch' cssR

eú.4žo..ao: 1' A Kollabin' sssR
9oo+420+4a0: 3' s' Kandóv. 900+420+42a1
,1. T. Radkov, oba BLR S00*415:5. M
cza jka ,  PLqs00.q . . .  r2 .  J  Pukr540 i17 .a .
Réoa '  oba cssB 151s

o.u2s&ar 1. BLR 26O0t 2. SSSR 24761 3.
RSFI2000:4 .  PLR 177a:5  CSSa 15S1:6 .

Ka|6@íje s4B, 1' J, Puk| 720+360i 2 R
zych' o=ba cssB 72o*332i3, J' Čisiov' sssF

sď...|i r.!.ť.í|.Íd r.'u|i t l.l.tÉíii s.^
. úv's. r'&rÍri ňo.|.{'. ^. xdi.pin

;jll iliÍf5"Ť:Ťll';.tY$tŤ^ *

.í1iif3: i "' jŤ?$}lj.]3;..;á"!""'""
ďéí1ťj" l !33",i3áii ?..1i8l'!' i'

$Íťiéis'ť"li.;i'ii}ih"'..""f...cs'oě 'cgsFJsxoJuhá s39' '3' T'

"."á"!,'1i!i.] "333i'..T.; i.i*!.3ť'
aái."..#diJ.x]'Á:ij"ť"ru!i:i
;n,ii*ift.1*.:f ;#í"..-."':f *t
*1"Ť'íJ'ssg*ď:|#*ff :s.";Íi!.
"i##i.i]"#si?l{ť',;*l.;l" "
nli*řší:""l31+::;qii'íx.il
plo.u*rvd: 1. CSSR 319ar 2 BLR 3150 3

Nd...* ! ča úd.lYÚ J- P(l| .i ť.d|
Éb'.dn. :d.r... v rj.!'ii 3rrB É n.i

n. zý.h prot.'| dé rY.|ill ú í. ťEr|
.6JnrJe| dl.'i. v L.ně !|l.ti| v t.ló.
lorli 9l^, t t.t.!ďii a.B.račil druh'
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.l. EpÍ..€n|aěn| dru&tvÓ |odn{ch
mod€|ářú. v.d.nó J. JabÓ.kóíi. ..
Ú3'ěšíó 'účaín||o pátóho m|írefuí
ryěl. v |odnlň ňÓd.|ářtv|. '{.bÚdu

vá. d|ouho íáp|..i á.rdi Fno |t| z|áté
á dýě í}Íbmé m.dá||é' Ťoňulo strohéňu
kondatovánl !šak olód.házá| týd€n v.|mi
' Po přÍjddu do schlór|nu l9m. mnoho
dovodú k .Edost| í.ňó|i. J4oro. n. íóm2 $
4..dlouho mé|o @zhodnout o n| .eň
!vělá' léži Upr6tř.d ňera .l. llm jóho
výhody ko.čl. vó|ká p|@ha a ě.r.lvý vÍ|r
zpo.ob||y na vě@h ltáňďišrÍ.h v|nob|tÍ' Jol
n.dává|o mnoho nadéjl ía dobró vý3|.dky'
Př6lo jgňo so ý 9ondě|l poku.||| l.énoval
á.poň ňa sla|omovó lÍali' abychom 6| Ýy.
zkou.€lj' jakou rycň|Gt j6šlá n..e ňodé|y-..@!' ániž * přdrhru' Ťré.M|l jsmo
náplňo' á pÍoto'. ňadlršr' ávod.|cl ná
|.ó.|nk n9i'řlš|!' vyu'.ll l.re i io||.h č..u' JiŽ
d|ouho jsm gi tak no'aBloý6|.

svoo l.aÍ 3| wzkouš6|| laké ''éčkařl.'
zaÍmco na sbnoýě|| .ych|Glí|.h člunú *
l.n někollk kskadóro pokouša|o |rolúho|nÍk
a.poň Óbi€l' Py|Ú pro rarégorl|^/B bý 5i@
ÚňlÚiěn a Žám*.n' kdo by pň obvy&|éň
.m..! věl'U bY|á h|lóhá néjkljd.ói.|. .|o Ý!Í
vá| ! druhá sÍany'.llk.o l.énovál néda|o.

s€ .achmuřoným| ě.|y jEm€ so o<lobrá ré
s|avn@h|ňu 2ahálo.l ňblrowlv|| ]éž za
ptl|omnGii 3tran|6kýČh přédstávlte|o a 6ta'
rÓ.' města otóvř.| oÉddonr nehárodnÍ
o'c..|e lodních nod.|ářů NAvlqA zo|tán
oo.k.|. Jlž př.d ollc|á|nÍn ahóldÍ p.ob.h|o
hodn@ni ňatol' t.|dE pdnÍ :.h.l|| boj
o lllu| M. Šstál' J.ho modé| by| @.něn
62'33 b'' což by|o ň.ňě. néFňo oč.káva|i.

v úl.ď 2ača|o j[do ruhého' B.z oh|édu ňa
v|ny by| progÍám ná všeh í.rtov|š|lch
dod.tóvÁn s ořÍ.|o!€énou něm&kfu dij.
tt|ád.dlÍ' co' p@ňoph.hó @||vn||o výd.d.
ry. Upouráný mo<|ol J' c.l.||.ra '.oó.ká*ar.
ry.h|o.Íl 103.7.a kň/'l' a jar e později
uká'a|o' by| lolód|ný vý.| €dák do kon.ěnóho
hodn@án|' J' sult záos| nu|u'

Ná 3llrloviól| Fl začí.a|y ''k||ovky" na
v|ná.h . hřébíňky. KóÓ Žá rěch|o podn|n€k
doj.|' bý dónó. po!6kéň př|h|Í'€jÍéích'
J.dnÍm a čryr' ]|ňž 9 ro povod|o' tý i M.

s|.|omáři zělň.|| l '' €|ok'|k.m|. .ďněž
a podňlnok' kdy kédá í2dá bylá ló'kou do
|oto.|á' K|.dněl!| h|ád|nU ňěli l6n &o|éžícÍ
v kátócori|ch F2 . E. Náš isdhý ňakour
s96úk všák m|nu| '.dn| branku a án| 9ř|.lánÍ
9 mU íeoovod|o. 2rio oba ''óčk.ř|" v pMÍň
ko|. ,aam€ná|. p|íý počet bodll . 3l6lně
ú!o.ÁnÍ bvli odŇ|.<l.o w drutÉm to|o'

ý oMÍň ko|. ldv F1.v 3.5 o v' Škod.
.!em 25'9 3 dÓda| n! oálé nblo' d.|.| d€í
F po|opš|| na 15'0.. á|. ánl llňlo Ýýkonom
s mÚřad|| md| néi|.pšI. Ťrápó.|pokračo-
váb sr6iy |l|dy 6r' p}l íl.h, aps|| p|ahé
vý.|.dky |.n ná. GÍ]rd& a svód fub€.g' Dvá
sověí by|i pro přótro.líi pllpu'lné hr.nÉ€
ň|ÚkÚ d|slva|iíkovénI-

vóč.í $ l.|a pPnÍ .ozÍžďká FSR.E' M.
v.ňouch vé druhó.kup|ně aj €| po dÓbrém
výkonu 27 okrÚhÚ' co' znam6ná|o cé|ko!ě
Dáló míslo awh||dku ná 'iná|6'

v9 3tfudÚ $ gIfua.e íijEl .od.p.||a' Po
náÓ.ctéň íÓ2da.Ú drul!ého kolá .'kl|@t..
@.oUď sraíroú.l. Fl surěž plcru.|l' vý.
'l6dky ánu|@ál a r@hod|. '€ jlzdy budou
pokráčovat W čtv.lék na 6táílovl.t| k6lóooÍl.
€. Nék||dnÁ h|.d|ná ng'aručova|. régu|áF
ň@l výs|édko' co. doká4|a třÍóe Fl'E př6g
r ko' illl ílž by|y rozbouienÓ v|ny !ÚÍdány
oklm'itv k||dU' zÍ.k.ll Úm zolňÓň. sovďi'
á|6 orogova|| s I c|ňÚ6' |(GÍ| dokáza||
dobio z6iď j na vhách-

Na s|a|omové l.ari É ldě
F3.E 3é Dřlliš nry€d|o v' B!dÍn.kém9 áni ino'

I

5. mistrovství světa.
NAVIGA
tLi' .!..|! ||t$ v|.d|ň|. v.ldl.

Mlá2iov|' NaŠi loout.c| zs.hrán|| novop.č*
ný *n|or P' Nďolný. kl6rý 9 iodA| v'ytÉsl
z nlry . ěisrou jÍzdou a ě.sn 29'3 3 d@áh|
|.p.|ho výsbdrÚ. n.' bý d@ádí| w.ro'
Ero.d' N!.6 radBl v..k n€lNáI. d|o!ho'
n€boí | €| přoko.a| hnod 2a níň i.dou.l
cÍň.n  w i  r iu iča$ň 291 s

Í.ké v. třÍdě F3.v n.hyla o dráme okó
ok.m'lky nou26' vylokou |sťk! nE..d|| .áš
pfud .rldujÍcl |ng' Mrá2€k' kl.ď z.ló| óbtě
v novóm sÝětovóň r.ko.du zá 2B'5 3.
v í.ro.d*h po*Fěd.l I P. Novohý' kloÚ
doúh| č@ 27'7.. Ncp.í ro.do' *dÉ pMÍ
2.Ín.kkh !ávod.|to pÍo]6| lrať 2a 23'. 3i al€
.. zl..lou 2 bodo 2a dÓlyk bóio' a wápěl| by|
pt.kDnán Bu|har.m vače€m. kt6ď |.af
proló| Ža 26'2 5' An|on gě ngraddá|d|ouho'
n.bď dá|ší ěÍn6ký !évodnÍk píol6l trď č|.lě
a ň.uvěřirdňý.h 22.l zbýv.| náš n.lzku!..
nájěí d.|@ář v' BÚdínskÍ nd*|.má|
l ďýň n.í€p.lm Ó&bnln výkon.m 2|.ká|

v6 lřÍdě F3.E l.| bonJ.nÍnok n6.oho
dr!l.tv. z' Brá'd|| ''ná jislob" r!k' eby I w
v|ňách prolé| trať bd cňyby' Plólto &
čaeň 35'2 3 do.lá| do ..|a soul.'é. sl.lně
úÚÉ.íý bý i w ilÍdě F3-V' v nÍ' ěbrou iÍ2do!
. ě.sn 23.3. U8t.vl| nový ryělový r.tďd
. da|.| s do wd6ň|- slřodá by|. 9ro náě6
dru..|vo dnon s|ňl úspěšďm _. to lgšrě
n.by|o vě*hno| By|o |ol|ž rozhodnulo do
v€ror. dokoóč|| loulo' na slérloÝ|.t| E' Po
lř €t| .ozl|2ďc. po!louo||| obá na.| r €Dr@on.
r.nu do ||ná|€' i něňžJ' EhÍénb€re€. po p.t
4láma|ických @lÍ,drá.h vybojd.| p.o
cssR pdní2|á|ou m.dá|||' J €ho vý!|.dky n.
ň|.l.ovs|vich ý.r. FoÚ obdivuhodňé: pň
č|yt@h íaneh 2í3ka| 1l| 2|ató a iédnu

vo čtvrt €k so v ''ki|ovkách" dÓ.lá| M'
M.l!|á ěa*m 19. na !$lé ňl.lo. M'
vaňouch přotrh| .áhoí' a tak by| hod.@on
ňu|ou. snúlá i.j pronÁ.l.dďá|a I w lřÍd. F'.
E pt€. l kgl tó.ně přod ji.dou přl dobljoÍl
no.ť.s|.ě zkralova| l6dnu *k.i bai.r||' á ím .
!| .řlos| ná konlo dB|ší nulÚ.

v pál €k so roŽhodova|o o ňéda||Ích vó
s|álÓmo' v€ lřÍdě F3-E obháJ|| P' Ndorný
drlhé mbro. sl.Iíá .é wd|o v. Budln.kému
v F3.V' v !ér9 |řÍdě 6l pol.pšl| |ne' Míá26r'
.|ó vo<Íouci ciňán cháo !!n ch.. polvrd|I

gchr.rlnt Non
.. .l 1/|. čtíYn. '1167

svÓl. ml.|rovslv| č.9.m 1€ia s. v]un|oÍ8kých
kalélorllch 3€ udr'.| ňá gp|cl z' BráŽd|| á l|a|
$ dvolíá@bným mb|.óm světa' w |.|dě
F3'v.eic v nďém .v.tďéh r.*ordul

Anl v '.@tnácl(&h" $ dobt€ l.doucl v.
Š*odá n.aosra| mdl n.||.oáÍ' M. s@ták w
lř.lÍ ro2lÍžd€ zÍ6k.| 05 bodÚ' noboí e přj
přlstán| do|k| stěňy dokv' .| € .ni 3lopr@oňt.
ní lÍzd. by nu pl| .óp.Í2n|!óň 6t.||.|(.ň
hodn@.nÍ n€ponoh|á t |ěpšInÚ vý.l.dk!'

Pt| jlzdách w llldě Ál býy s|Ušné podmÍn:
ky pouzé E lřďlm *o|o' v ně..' odl.|| obá
ná.l z.ltupci' J' sUÚÍ j.d'ným p|ďným
vý'|.dkém'.ío.625kň/h .6*oíe ob$dil
nŇb|Íb.né člvrlé ňl.|o a to by|o v..i pro
nok||d.ou h|adi.u vó ěivrlém á párém ko|.
něod B|E.lova| arl iód.. závodnlk' vo lřídě A2
óo J. sBtíovi n.dář||Ó n$Errov.t Doloř
a n.lone n@dio| a.. v ió<Íňom ko|.' vo -;
l.íd. B' býo z dďár.nádi sb'ro pbých
dv6íáď anu!@á.o pro p|ékÍo..í|l povolě
n.ho ||m|lu hlu*!' swo 'o|. oř| loň &hrá!o
l n€vhodné UňísĚnÍ h|ukoměru' Ná *on@
v |élo ka|€gorll a||ózl| Bo|har Bad€v Ýýko.
óeň 22€'7 km/h' jomu' bý hodno€n poo2e
lód.n ď.n a ieho' modo| by| wbáv€n
r€zon.nčnÍm výuk.m b@ llumlčó|

v &bofu .doo|.dn. 3| M. váňolch €
drlhé r@jl'ď@ ť|dy FSB-E aik'llt 6.zchyb-
nýň Ýýkonám úěaí v n.děhÍn liná|o' smú|6
lol v.ak pronás|€dova|a I ngdá|é' HrÓňadné
ko|lz| hn.d po íáíl! * vyhnu|' á|. po
''úloko" mod€|u 8outěžÍcího z NoB $ |.ho
ó|Úno Uvolnil náhon á po.kodita |odnÍv'iu| €.
N9ěí..lróňU M||ošov| 2býo po opráv. ň.c
|ých 6m m.n!l' n*ó|| l€dy v.l.í Ýnufi
a .bčl| na roz!|...ó h|.dině ui.l .rrňÁcl
ok.uhů' co' ňu.all.l||o páté ňbto. Ťlm pro
íá.8ou|.tnÍ jÍzdy 3končJlyá př €d náň|o' by|
l6n l|avňos|nÍ ávór m|sl'ovstvl a cá.ie do

ce|k.m Ém6 zí!k.|i !t| z|ató a dvě.llÍbrné
ň€d.|b . rÍm i.mo polvrdili' ž6 v lodnÍm
modó|ářsrí ďá|e l..lě ně@ dokó,.mo.
Té.lÓ*rál však kron. J|ž řad|čniho Ú.p..hu
v kd.conj E zÍgká|| ň€dai| € j €n g|a|omář|'
Potvrd|lo . €. žé l.mo .chopnl drž6l krok so
.vótolou špičkou poÚl € vtehnických d|e|.
p|l.ách. Ý nichl vlc. zál€žl na dMdňo.li
závodnIka' ov..m l Ý nlch konkuÍoncé
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Jlž po mEl.oEtvl3vět! v Rotl6rdamu is6m
kons!.loÝa|. Žo |&hnický roaoj' Žéjméná
v kal €oo.iicň .'ch|oslnÍch modé|ú' id.lakG
výň i6ňpém. ,. dvou|olá př*lávká mezi
migllovsrírl .Óaó.ná n6uvó
vý|o.sch' svédčlo Iom ws|ádkv v |al €ooni
F1 .E ' vévŠoch ' ' s ! á |ovac l . h '  l d á ch  vŘh '
k.a|u]l clňaÓó' Wbávěnl šplčkovou lochnjkÓU
ják v ob|s!l| pohonú. lak Fc souprav'
Ugpěch čÍnských záVodn|ko však nén| ign
Ýýs|odkoň kva||tnl |éch.lky' Js]i.h béz6hyb.
nýzpúsob] l zdy  by l v6  spo j ón | s  s '  n6uvé7 le | .
.é slob||n|ni a ob.é'ným| modo|y plo soulé.
Žlci Ž o6|'inÍch zeň| rspt €konáb|nou oř € '
kážko!' Fýchy tozvol lodního nodo|áigtvÍ
v c né poÚldlo ú6péihé wstoup€nl sió|o.
nánj . 3kvó]r výsJédky vé lildé Fl.E D|és
l kq' ý n|' 6. clň6.é zúčasln|x m|sÚoisfoi

Upouláné ňod6|y ss proli pos|ádniňu
ňis|lov3rvl .vé|á pří||š nózňěn]|y' pouz€ vá
liidě A2 3. obj €vi|y př6vody' vělšiná soutě.
lící.h v '.dvaapú|kách'' použiva|. molory
Fossi' v € vygélch obj.lDový.h 'ndách ňolory
oPs sova3 modé|án ňóx vybo.ňé nolory'
vyíábéné v joiich ýývÓjovóm slř6dÉku. ve
lřldě B] j$ň očókáva|. 2é použijÍ p'sl6ne.
néboť joj zkouš€ll už v Rotl.rdaňu' a|6
zřojmě lo s|á|o n€n| lo p.avó' a lak v6
s.hwélinu by|o viděl l €n ||a.lcké lypy
sovělský oodé|ál sáchaduian zkouš€| bé2
většÍho ú.pócňU ttl||slo! vrlu|l' 2 € však |26
expgriméntoval v lóchlo kaiogori|ch. do.
káza| př6dÝ€dé.lm mÓd€|ulřÍdy 91 náproslo
od|išné koncopco| moio. by|ukM v pi €dnlm
pováku 5 d|ouhým k|oubovým hřÍdelom
po|ráné| š6gt|||9iou vnu|| _ dmychad|o

o plomér! 6ói ]2omň' umístěnou
v prslén.|ňa zád|ňodé|u' Laděný výuk by|
uk.yr v řupo. podobňě lako u ňodo|o kat€gc
Íi € A' J €d/ný D]ovák n. šllhém ramánl
zslišťov.| st6b]|ilu při zko!šcé p|aváni Bo'
hu'él jsmo ňodo| vlÍŽdě n€vidě|| a j.hoaulol
bý př| p.@r&ďán| |eňn|ckýth dolai|ú s](o.
pý ná s|ovo' Noobvyk|ó t.šónjjoho mod6|u jé
ziojňěl.dnoo z cé.t. j.k od3ttaí|t u mod€|ů
lélo lř|dy W3okou h|adinu h|uku' 2působe.

nou vrlu|i a nokrytým l|umič.Ď víUku'
Velřidé F1.E 1 kg s k.oňě molorú Ko||.r

objévi|y hotory Ýy.áběné da|š|Bl závodňity
(P|atlonbo.o' L6hn.4' (roňě sovělú všichni
modéiá.i použíÝáli Nicd ak!mulátoryo kapa.
cilě,|25mAh sovótó'i nodo|ál má|l uorá.
vené 9lřlbroz|nková álUňulátofr ó [aDá.iě
1.5Ahi ]élich mÓds|y 9 n€gáI|vnIml stupni
bv|y z uh|íkového |ám nátu.

Ťř'da Fl.E ptos l kg by|a domónou čifl.
skýoh závodnlků' Povžlval] doňécl molory.
véLmi podobné sověl.kým ' 'ápadoněňoc.
kýň. á .lllbroz|nkové n.péjeí báléí|e
o káp.citě 3 Ah 'dvaadvaco ď čtvnadvacé'
Iič|ánkÚ' Pďnlzávod.lk s ňod.|6in wbavo.
nýmlNicd č|ánky sovléto řÍdě uml.t||až na
šos|ém hÍslě| Poňě|ně ná|ó čÍnské mod6|y
by|yzř €jmě 2 Uh|Íku a k€v|.lu' mě|y h|ubokó
V a rynika|y dokona|ó 3tabi|ní l|zdou' sověl
s[é kov|olové modó|ý bÝ|y k|..|ckó |o.cop.

oodé|nými slvDn|' c|rláné
použiva|i s|upňovoÚ í69u|aci' sověli p|ynu|oU
tránzislorovou R€p.E2.nlá.li NsR 3vé ňo.
d€|y vybavi|i iňpu|sni rog!|aci s kanz.sto.y

clňané poul|va|i vá všéh kal6ooíÍ.h
téméř.l €jného rvaÍo lrupu| n6 jojj.h mode
|éch by|o znál. l € 9 niň| hod.ě lÍónuil ve
lřídě F1.V 3'5 poo.i|i zpřďodováné motory
Nova Fossi 3,5.m!, .poradlcky so oblovily
nolory oPs a Picco' Moiory sto]ných ýýrob.
cD poháněly mod€ly lřÍdy F1.V 6'5. v .'pa!
náclkách' 6. nol|ópo osvědčl|y moto.y Pic.
co'8o (l3'scmj)' Néní béz zálÍmávo.|i'.o
má|okdo 9u,lI povo|.ného'dvlhového obj €'
mu 15 cmo' Nov|nkou |éméř v. všoch tř|dách
bya rrné.anc6 náhonu ohóbným hřld€]ám'

Modo|y lřldy FSF.E žádnýn novhkam]
nopřékvapi|y' KloÓě od|.hčéných molon]
Kel]ér by|y šp|ěkové mod.|y v. ř|dó do 1 kg
wbávsny laké molory P|6íonb€lg' Modé|y
pi6dnlch závodnÍkÚ bÝ|v vé|m oodob.é
ňode|u's nih' iéŽd||v Ro|t.ldaňU H' Ke||€r'
z.Éjhě jdé o dal.l vý.obok j€ho l|.ňy' vo řÍdě
pies 2kq $ ýý|ony tak Fýši|'' ž6 nEdě,' n'
úspěch ná|ý l €n nod.|ý Wb.voné molory
Ké||€. 2o0' případn. hotory P|.n€nbéro'

Nápá|énÍ 'monsl €l'tÓlo Iat €goná by|o vo|..
no bk' aby b'l Dod.| schoDán lol o|n6u
rychlos|Í pl €dépgáných lo m'.ul B.'eri €
oy|y seslav€ny z para|g|ně.po]oných č|ánkú
o kapac i lé 4Ah a  1 .2  Ah.  p t |padně 2t l ' aAh

Rc so!právy Dyly vélá|nou j.pon9ké'

spéc'á|nlíunIco byIy poullváný plo dolona.
l ó séřÍzenI  i zd . l ch  vIas tn09! |  ňodo! ' .as la .
véni výchy|6k sédá |orň|d|á' .bý oo|oměr
zaláče| by| na obě sÍ'ny sl € i.ý doko.6.
|.mu 9éřÍ2€nl karbvlálo.U . do|adón léh|v
K ovládání kormid€|.6 pou,lvajl v €lml ícňiá
séfua Fubba 131sH s vo|kým Ioělvým
Eoménloh á dobou výchvkÝ ň6nšl n6ž
o.15s Vš€chny pop9ánó leh.c|.é wňožo.
.oslijsou nUlnýn minim6m' ábychom udrž6'
I krok se svélovým výloi€m

A1*niďi: 1' smo|nikov' sssF 190.673' ?
Ťup'k'n' sssB 175'6'o' 3 Polkov' BLR
145,945,  4  Sust .  CSSB 140.625:  . . .  6 .
Gur er. cssR lo3746kní/h

A2 *niďi: l' smo|nlkov' sssF 177'515i2'
V. Subbol'n, SSSR 175,2531 3. A. Subbolrn
SSSF 171,103 km/ht  Sus t . ,  CSSR -

^. eioň: 1' sachodzjon' sssF 169'27.j
2. V. Subbotin. sssR 135,376i 3. Robtnson,
ve|ká Brltánié 1a3'113 km/h

Bi iuniďi: l sloj.nov' BLR t33'377' 2'
s.chádzjan' sssR 136'529i 3 |va.oÝ BLR'

Bí s|ořL 1' Fadov. sLF 226'7001 2'
sáchadŽja.. sssR 220'5aa] 3. ÍUp]kin.
sssR 216'346] ,' 5' G0rl|ér' ČssR
145,306 km/h] s!sr. ČssR _

E.x: 1 Ehřénborlol. cssR 2 oruňov'
qLR '  3  Vasísv '  BLn ' '  5_3 Houshá '

Ft.E 1 r! iÚnioři: 1 FéÍari. NsR 1a'2; 2'
wéichhaus' NsR 1a'3| 3' ai €rmann' NsB

Fl-E l koaniďi:1' P|altn€l' NsR l5',{] 2.
Lancman' sssB í5'5| 3. BenŇk€n' NsA
15,6; . : 6. M.tula, CSSR t6.a; ... 11. va,

F'.E p.é 1r. iÚnioň: 1' Knshik. NsB
t5'o|2 u.din. sv€d3ko 15'/t|3. wolchháUs'

Fl.E ďé í r! m.ori: t Guano vsi' cLR
!2's' 2' Kv|ň9 JU.n. cLn 13.2| 3' Jlln MIno'
cLR l3 '3 ;  '  ' .  11 '  Vaňouch '  cssR '  21 .9 .

ř1.v 3,5lqniď':1. Undln' svódsko 14'6|2'
Andl €sén' svódsko 16'1|3' Runn6' svéd3ko

Fl.v 3.5 snioři: 1' co! J|an' cLe 13'1i 2'
xvn9 JUán '  cLR 13 '3 ;  3 '  G l sno Vo l .  c la
r4 ,7 ,  . .7  Skod6,  CSSF !s ,9 .

F1-V 4.5 ilnloal 1. Rrodol, Noa 14,8i 2.
Papsdorl, NDF 16.1i3' Andl €sén. svód.ko

F i .v . .5&n lo řL  !  Ho lKv]ng '  cLR 13 'o '  2
Mi l roš| in '  sssR 13.1|3 '  schu$ NsF 14 '03

F ' -v  15 iun io ř i :1 '  Und in '  svéd.ko l2 '6 :2 ,
Ri €dél' NoB 14'6;3' wo|dl' NDB 15'5 s

Fí.v 15 aniďi: 1' B]ň' cLF 1l'7| 2' Hai
xv'no' cLB 12'3' 3' JUhIin' svédsho l3'J' '

F3.E |cíioň: 1' grá2di|' cssB 142'96; 2'
vasď' BLB 142'52: 3' s|o|ó'ok' PLR

F3-E qiďi: l' wu' cLR 1'r4'1a: 2
Novolný' cssH 14..14: 3' Váěď' BlF
í4'a2: ' 10,lng' MráŽ€*.cssA 139.51. ' '
l2' BudÍnský' cssR 133'72 b.

Fi'-v .unio.t 1. BráŽdi|' cssR 14..3.l: 2'
va*v, BLR 144,o3i3. Bordt, NDB 143,70 b.

Fl|-v *niďi: 1' cáo LUn' cLR 146 04: 2
Budínský' ČssB 145'2oi 3' Vačóv' BLR
t44,94, 4 'ng. MrAzok, CSSn 14,{,62, 5
Novotný' cssF 144'44 s

FSE.E 2 *gilnioři:1' k.|..h|k' Nsn 36/1t||
2. F€|g€.' Nsfi 33/20; 3, Róko.l. NDR 20121

FSR-E 2 kC enloti: 1. Aps, NSR 27l31i 2.
D7gnl, NiŽoz€ml 1al1i3 G.ona.' NsR 1713|
'. ' 5' Vaňo!ch' cssR 1,l/29 okruhů/3

FSR.E ďé 2r9 juniďi: l' (tbch|k' NsB
26/1]] 2' wélchhals' NsR 2519|3' zw€n|.r'

FSR.E ďÉ 2k! !nio'i: 1' H.tr.r' aa.
kousko 27119'6; 2' záudor' Nse 26l2ai 3'
P|án6nb€ro' NsR 26/35 okruhú/s

ts
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TAHKY
TANK
LTS-40

Ná boji3kách sNP sá ná sllan.
povsb|.ov spo6dicky objávovali
lanky .ápádn€ podobné známému
typu LŤ.33' N.pr6k podob.os|i
v colkovol kdhcep.ii podvotk!
á .ov.are' výzb.oji ýšak 2ňénéná
ÝéŽá' ve|iretská kupo|a ó viacó'ó
odljšroíi svodči|i o novom |ypo' Bo|
lo lahký lank vzor 1940 (LŤs'40).
dod.ný v poět € 21 klsov arňádo
slovonského.látu. kloíý 3a s|ál j €d|
ným Uživalelon |oj|o konšÚUkcie'

za vzňlkom l6nku LTs.40 3a lrébá
vrál ťdo.oku 1937' kédy préds|av|lé.
|ia aíňády sam6la|!éj Lllovske] ío'
pub|iký obiédn.|i v cKo P.aha vývoj
a vý.obo táhkého |a.ku LTL' Typ LŤL
bo| ňodi|ikáoiou úspeš.ol séri € vozl.
di €] cxo ŤNH' ma| áro sko lédiný
pr6d3l.vitél r4b 3éÍi6 zádný náhon
Proloýp tonoto l6nku $ v roku 1933
pr €dviédo| |i|ov3k€j koni!'' klorá
napri €k nioktolým záv'dám ho|á
s vozId|om spokojná a vyž|ada|a 9|
jeňo prédvedoň|o v Lr|vó skúšok
v Litvé v já.!áli . í6b.!áí 1939 *
popli LTL zúčaslni| aj ďa|ší ýýobok
ČKo * lyp LŤ! 3 pl.dnyň nahÓnom
vy.ábaný p.é sv4čiársko' oba plolo.
ýpy počas skÚšok dopadli ýr.mi
dobr6' p.ičoň LŤL na| op.oli LTB
sporah|ivojšÍ holor a pli lovnakých
vonkal.lch rozméloch vě.šÍ bojový
prlá.lor. Prélo bolo pr6kÝapén|ň'
ked lo. marca 1939 Li|vo Óbi €dna|a
v ČK0 21 |áhkÝ.h |ánkov lyou LŤH'
uprav.ných podla |ilovských požia.
davEk na noÝý |yp LLT, H|ávnú
výzbroj má| tvol|ť 2omm lulomalický

Prípravu r'roby lánkov LLŤ !' €zá.
slavi|a a.l néň.cká okupÁcia cioch
a Mo|6vy v márc 1939 vš6lkých 21
Iankov sa ukonči|o b€z výzbÍoj €
Ý pobo.ke ČXD s|áný do jú|a 1940'
Póvodný zákazn|k á|á v lom &s6 u'
ne6xslova|. Liwa sá ňodzičasoň
pr pojla ku zssR' ČKo ponúk|a LLT
na €xpod do au|háíska a na s|ov€n.
sko Vš6l*y lanky nakoň'& zakúpi|a
26 3' 1940 s|ovorská aíňáda s tým'
žé ch výzb|oj* zunilikUjé s lahkýni
tankaml LT.33' Uplava prédstavova|a
pÍáslavbu prod.o] čásli vožo lLŤ n.
kaňón skodá A 7 kálibíu 37 mm' Tak
En k|E dolinilívná podobá loholo vo.
zjd|a' označo.á LTs'40

sIovénská almÁda p.ovza|3 21lah.
kých tsnkov LTs.40 v nov€nb.i 1940
s do.asnou ýzbrojou dv@h 9u'om9'
tov vz 37 á pride|i|a vozd|ám éV|.
denčné čls]a v.3030 až V.3050 Jo.
déň tank (V'3037) bol 2ničený 22' 7'
194l v zssn pí Llpovci' ostálný.h 20
kusv sá dolúná l942 p.ozbrojilo ^a
kánón 37nm' Páť |ankov LTs'4o
bo|Ó na jes €ň 1942 ws aných v rámci
lánkovoj roty Rýcň|éj div|zlé Ópáť do
zssR|vš6lky boli slraloňó pri úslupo
na Kryn záči.lkoň íoku 1943' oo
augu3|a  ]944 l ak  man in sk ómU P Iuku
úločn€l vozby zoslá|o l5 vozids|

Do rokÚ 1944 g bnky LŤs'40
značn€ o]azdi| a sNP ch .ezaslih|o

ných bojov ma inských tankstov

z.+

i
i
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l{áldádní uůz řady (Uacs)Bai
Mozi nák|ádníml v.gó.y na ňašich taícň
ňáji n.zaměnil € lnou si|uét! čly|nápr.vovó
nádlŽové vozy lady Uá.s na plépÍavu
píáškových hmoI' jež by|y do po|ovny
š.d*átých |ot označovány ]ako řada Raj.
J €jlch ptimým př €dchúdcem by| vúz řády
Paoj' který ý2í]k|v pádésátých |élóch inslá'
lacičryi ňádí'í na ě|ytosý p|oŠinový vagón

Vozy řady Uacs se zařÍzenim na p.eumá.
tcké vyplazdňov4ni]sou vyráběny liž iémói
Ilicď |el' V koncornovém podniku vqgónka
Poplad jsou slávěny spodky' jež jsou po
v|ástni ose piéplavovány do závodn na
vý.obu Educhot6hó]ckých zář|z €n| v Mi| €v'
sku' kde jsou opállény náslavbo! Po přé
dópsanýcň zkouškách puluji novó vagóny
k !živate|ůň' jmiž jsou pi.dovŠín podniky
VHJ c6mentálny á vápenky á s|ovcémenl;

V maiétku Čso Jé Iě.hlo vozú pomérnáňá|o'
Pii sbvbě ňod6|U pío sollěžňi kat €gorii

82 mů2élé v mods|ovó Ve|ikos|i Ho Wu'il
lováíni podvo2ky z mÓdé|ú člyiogý.h cislé
/én nébo vFokoslén.ých vozú n6 uh|l' jáŽ
bývá j i p ř i | ež i i o ín ókdos t á . l  j n . n .šémt rhu
samos|alné podvo2ky |ze 2akÓUpil Ýé sp€cia'
|izov.ných hodo|ář9kýcň p.od€jnách v NoR

Ná soÚtěžích Už oii |elméň ooh|édu na
modéy vozo Uacs zjistlňe' ž6 néjobI|žnějŠí
]€ vélně vysiihnout tvar ňád12Í. K jéjich
gláVbě |ze použil pénoýý po|yslylén' no.
péněný po|yslyrén či |áminovaný p!pk] ňú-
tél € j. od|éval do íormy nébo soo!t.!žil' Než
vŠak začnété modé| stavě|' podrobné si
ploh|édněie a 2dokuméntujl. piod|ohu vo2y
lso! wláběny d|ouhá |étá á l
s € Lš naÓik|ád lvarém |]|avnich oodé nlků'

|v.' €m |ávek nad nád.ž€mi' žébliky' m.d|y'
zábíad|ím. nálazn|ky a řadou drobnýcň dé

Podobně s € |iš| i nálér. obécně jso!
po]ézd a ráň čoÍ.ó' pod|aha. ňa nlž soočiva]i
d/žáky nádržl' a |ichobéžnikovéě6l.Ia boční
plo.hy nejčaslěii lmávě čéfu€né nobo mod.
íozó|éné' nádoby pak ž|uté n€bo o..nžové'

záprášení vozu zbylky přépíavovaného
maléíA U (.émé.l vepno. e|ekl.á..nský po'
pI|ék) 2názornlmé nan€&nlm pUd/u. sádry či
kildy ná ]éště nézasch|ý nólěr mode|!'

V našém k|!bu ]9mé ňode| včelné nádr'Í
postavi|i z déskového po|ystyíénu za 3o

In9, loEaa B.:.t. výkÍ6 P.|r 6vánd.

Přebot CSB
u že|eznicním modelářství
o.|r.v.29. a.3l. kěrna

Letos so Pi €bo. csB uskotoč.'] v obvodnlm ku|lurniň domA
v oslíavě'zábiohu soulěži|o s. Ý € dváceli kabooÍiich. včélně šBli
l U .  o . \ . y ( . ' ( o l by ' . a l - . 6vé 'š lpočo l vh ' 9 |o '  o i | ypo r l upovéŤL
k 'é'. pod| € né|, s6 Íohh z lčésla l 'ér moo6|y o.é.é.é .a .'o|s|ých
soutéžicň n6jméně 75 body' né|plebor vFokou ú|oveň

'02 ňode|ú -e} zas|á'o sedmdégál
."d"|áiů.li'ád";t.l' k-bú a |édéň ko|ekIý' Tl.d'éré aqpočelnéiŠ'
bv|a účast p|z.ňských modé|áiů' zahaňbit s6 .gda|i ani poiadab|é
\e , áb .  byaU t . s l p ' á z s r } chéodé|á řů ' k l e lÍ7a9 | á | i  j e -dv óňodé|y '
s6vérÓčeš 9é n6zuča5|n ] vúbec

V kaleaoÍ|i.h makél A á Ejo slá|o středem zájmu pálnllÍakco což
dokládálo třnáct mode|ú parn|ch okoňot]v m€z n|m ž by| n6Ea
limavější 'ma|ý Albatos,'' Y měřÍku 1:25 p.ec]zně postáÝený modo|
|Ókomoliw ládY 493'0 J, c €Íného z Brňa, Hoiné z.sloupeny by|y

modé|y|okoňolivsespa|ovacíň moloÍéňaéekÍických|okomotlv'
po |él €ch ss na sou|ěžiob|ovi|laké modé|vozd|a pou|ični dráhy.

L € logn'm pi €kvapen'm by|o r4o,sN' modo|'l v ^ál69on' c Ťá'o
tozg|.éná íáléoone rode|ů budov a slávéb se

9oč' €- zasiaaých moog|i l35l,;lad'Ia za -é''o?4'iénélé' kal €oo''e

P|zéň3kým ňodé|áiúm. kl € ří zas|a|i člyři
Žhorov.né'odIilim do spo|éčné lÓrmy. pololived€ná inq M' Tvldým
doporučía. ábyňapřišló. s výlimkoo au|o'á' s témito modé|y sou|ě'iIi

soÚčasněv oslÍávé píoběň přéborČsF STTPžák0 na.ěmž by|o
hodno. €ro čiyřiádvacel ňod€|Ú. Ne]iép. s védl J Fyšávý
z oloňouce. klerý Žiská| prvni cénu vé dvou kaleool ich.

vnkdb '..bň csn
k.beoi.

inq' J ze|éný' JBénice

M Něňč6ň3ký' oloňouc

M Něměanlký' o|omou.

M' Ňěňča.ský' o omouc

vý.|.dl' '..boru č3F 6EP t.ró

v cery €nká ŤíulňÓv

Ryšávý' oLoňouČ
J Ryšavý. o|oňouc

1) Prc nalý prčar Účastnkn n
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ívěí vá|ka
na Hoříně

Jubi|qjní desáý ročn|k naš€ho nojvělšího'
nojíaršho a n.l.avšlěvova.é].ího 2ávodu
Rc modg|o |élaÍclch ko|em pyIono' V6|ká
.ena pod. kU UV svazálmu Modé|á, se
uskuločni| 20' a 21. č€frná 1937 na |e šti
Hořln u Mě nika' Účastbyatrádicně početná

o poháry a hodnoh. ceny bo|ová|o v.
dv9u kaleqÓÍiich na s €dmdesát dvojic!

c |ňse ]e toš . l sou i ě , ]š i | áod  p řédcho2 l ch
Íočn|ko? Našlěsl| síad ničím' Mó|á všo. co
k .l patři k|ápa]l.Í oroan zá.i. zá]šťoÝanoU
ňodéá i  2  LMK  p l  AMK  Mé|n l k  á  LMK
Plaha 6 (611) pěkné pÓčásl' ÝýbornÓU
óIňosíérv Nov]nkou .by|a ]ňpíovizovaňá

nlž s. odehláw|o 2áhájéní
soulěž€ 2. piibmnosli iady piédslavle|ú
okíésu Měnlk kíájského a oklésnihÓ
výbolu sÝázarm! V nédě pak bya pod
trjbuno! ins1a]ová.a výslavka produkcé
podnikU Modé|á' k16|ý |6los s|avlpáIná.t |él
č]f,nosli' Nouslále by|6 v ob|ež
íepl.|ové sámiod $bé pi'znáva|l plékvápé.
ni nad Šílkou solliňonlu' Jedinýň slinem
dvoud.ú.abitých spol16m t €dy by|o obJévo.
. i ngdos l a l k0  v  p l avd |ech  ohédně  pos l ave '
ni modelú .a sbnu á jéji.h Ýypoušiěni ná

Né) lépš ihočásUv ' . ňa |é .  ka l € g oÍ i i dos áh | i
Ján KUnéš ň|adš| a lň9, Pavé|Ť.zyniécky ze
suchdo|a, V díÚhém |étU zápsáh Výs|éd€k
69.9s; |éla|i sé znáfrým modo|éň sprin|
s ňotoréň Bossi' o |epšl Úm|3iění sé
pip.áv l pena|lzaci za ..seká^|' pylonú.
Néuvětné něvyrovnanou ač slÓ! sá/ ]nápro
1 i  l omu  p ř edvéd]  | van  Pa r i s : 71 '  73 .73
á 73ss! ara|roí Ma|inún le^lokrál nešé|

N. vý.|ávcé Mod.|ý budi|' lbzo.nor ňoviň.
ky: moro.ový v.troň ^3lř . ^l..b.t .á

ňo|or pod|e léiich ptédslav' oo .áš| špiěky
íázné vk.oči|a j6ŠG nedáv.o n6znáná
osllavská dvojicé
nakonéc ptéélá oslři|éného J Dánéšé
s novým méohan k€m F' €rno!' zalo
Š osvědčeňýň P!nťou (ňod.|6m) Thomas
L]ňdemann zólména v pos| €dnim |.lu pied.
védI skul €čné bíavuÍni piIolá',

smo|.i €m v ňézináÍod.i kaléoor; i €  na
V€|ké..ně Mod6|y boz63polu Bób w;||ac.
z UsÁ LÓn' ''da] ránu.' |étosláké obě Ýé
vzdlchu(!) ' é Iak dokončová| závod
s náhladním ňodq|eň sll.ň kvaíiká.é
lénlok'ál néprošé| náš |onl n.1.ycňrqšj rým
lovoÍka.Kuč€la' v senjliná| € pak n€zapsa|i
p|álný výs|edek áňi dá|ši íávoíié Kunéš
3 Ťzyni €ckým' Néj|epšihÓ času dosáh|a
v s6mÍlná E švýcarskÓ rákouská dÝÓjicécá'
sÚlt wa||schék _ 33'as o pouhé dvě
désétiny sekunóy Žá ňiňi by] Ť, Lindémann
á časém a4'2Š pos|upova|i naši vráqa
s K6b1áskem a Áňenčáné wa||á.é Mcstáy'
kléři v ob/ác6nóm slož€n' | € lě|| Ža a4.6s
_ lomu se rlká vyrovnánosi' M|Loš á zdénék
Ma]].ové mé|i pol|žé _ lonioklál s |adéným

s€m]íiná|ÓVé |ély zvody diváky z pomys|.
ný.h sedade| Min]máhí ÍÓzdi|y mé2i íiná|Ely
pak s|iboÝa|y néménši podivánou v závěru
.é|é sollěžg. A by|o se ná co dival VŠ6hny
ělyň lýmy b6zvádně odstá|lova|y a zpočálku
|é|a|y kříd]o ňa křído Poloň s6 pl6oe jén
poněkud odpou(ay modé|y našého a Žápá
donéméckého lýmU 'k t € Íévpos |odních t i e ch
okÍU.ich předv6d|y suboj' jaký se vidi
ňéokdy' Jako pryni ciler pÍo|ét| modé|
2 Uherského Brodu' a lak záv|ád|a mezi
d váky .adosl solté'icl án sponovn| koňi
sař sé a]e hodnou chví|i nev|ac€|i zé slaňo.
V|šlě. a když dvá.áclsettro]ka konočňě zá
s1áÝ ] | á  U  dépá .  p . i ] lmá |g ra l u á cé _  Thomas
Lindámá.n' sl8rtova| |oriž lako čtv ý' M]|o'
slav Vrága jako pfrni' lakž€ ýýs|édný č.s
znaňena|' 'o popfué n€zvlléz|i ná Mě|íicé
naši modé|á| | když lo lak lrochu našo
v]lézství pléce j6n jé: viiězný mode by
pohánén moloroň MWs 6'5' P.o Úpnosl
dod€jmé' Že zbýWjíci dva lýmy dvakrál
chybně Ób|élě|y py|ony. a lak by|y diskva|il' '

Po ténlokrál ]álovém předvád.ní mode|ú
. Mode|y a da|ŠÍch álÍak.i by|y whLášény
výs|édky Př Ioň ]sfre by svědky loho. jak
so os|ří chIap] (ji.i ani n €mohou py ony |élál)
sk|on|i přéd přls]!Šnicéňi něž.é]ší čásli
hdslva' V obo! kalegoriich |ol]ž zvitézi|y
sňišéné páry: |ván a Eva Pa.isÝi . Ťhonas
Lind6mann s € ž€nou BarbaÍou' zenských
]men přlom bya ve sláÍloýnl |islině jéllé
řádá, Takž6 sé múžémé Iéšil' žé v€ dvacálém
rcčnlku Ve|ké csny Mode|y rvÍlězl dÍvčl

vl r,ádáě

výsl.dky ka|ego|io Rc.P: 1
333 2' Ku.éš_ing Írzy|]&ky 379.1; 3

Í.n'.|é P.r|d| |a.|i

šř.ín. rroiia: ore Lind.dín. B.rb.'.

Má|ina_Ma||na 373: 4. Pochňon Ma|élň
361'3: 5 oa.oš_Filěr.a. v.lchni cssR
360'3; 6, L ndémánn.Aňbrosyová. NsR
360'1i 7. Vo]gn_Novák 357'9| 3' No.
vák_vo]an 344.3]
všichni cssA 344.4] 10 Ragnars.
son_Raonalssonová' svédsko 343'2 b

KábgÓrje F3D: 1 Lindom.nn.Ambrosyo.
vá, NsR ]16.6| 2 Vrágá-Káb|ásek' cssR
] 15'2|3' casuit wahsch€k' svý.áÍsko 200;
4 wá||aco_Mcstáy' UsA 200; 5' Mc.
s lay_Wá|ac6 '  UsÁ ]15 '4 i  6  Má| i .
ná -Má| 'na .  114 '3|7  oaneš_F i le rná  ]1 , l |  3 '
NoÝák.2ahour 113'a; 9' Kunéš ino Í.zy.
n iecky  111 '4 ;  lo ,  vošmík_vošmik  1o7 '6 i  11 '
NoÝák VÓjan í02'4; 12, Hňizdt 2d|měía

Srovnávací soutěŽ
lodních modeIářů socia!istických zemí
Butur..ť, BsR ,|9. ..2.. kv.h.

L.tošn{ srovnÁvacl soÚléžé sé zúěashi|o
.6]k.m 6a závod.ikú v sedň' díužsNéch
_ po j €dnom z BLB' cssB' MLR. PLR
á sssF a dvou hoslilé|ské 2€ňé, V naši
výprávó' Vedéné z. oočka| €m' chybě]irépre.
zénlánl V ll|dě E"x nébÓť |ét6cká přép/ává
je]ch d|ouhých a téžkých modo|ú by bya
obí'ně uskut €čnite|ná' á s|áomáři. kléll
n € lo|] v dús|édk! my|né iníormac€' že kal €.
gorie F3 neni 2ařá2éna

Po dopo|édnlm losování. bodováni-makel
á vén nkU začay Ýé 9lledu odpo|édne pŘni
so!té,é AčkoIiv by|o lóméř b€zvělř|' tvořiIy
s. na hadiná poňěrné vélkého ]éŽerá

dIoUňéláh|é vIny a sÓUlěžícívé lřidó F1.Edo
l ka nemoh|i iot náp|no v pdniň kolé by|
V'svoÍ.ík d.Uňý a M. váňou.h nedoj6|.
ý dluhém ko|o 3é pořadí pl||is n62ňěni|o'

Vě s|a|omu há] náš6 ba.vy jlnoÍ
F cerný' j €mu' véák odpÓvědnosi' vypjýla.
licIz prvnlho léprezenláčnIho 3lállU. na k]idu
népřidá|á' V obou iizdách ťUk o bójku' a lak
by| po pÍvn|E ko|e čtvřtý, ̂ .] dalši deň
né2áié| čisiě' a|o přeslo jéj od lřo|iho ňíslá

sÓUtěžé íych|oslnich ňÓdé|ú sé ié|y jiŽ
pÓd|é nových p|avidé| l6dy s pě|iminuloÝým
p|á.ovnIm časéň' vé 1ř|dě ''lřiapú|ek, sé po

prvni jí2dé u]a| vedé.i V Škodá' st.jně
!jspěšné .alrál' IJIo liidU ňez lun'Óry R
cerný v 'pa'.ácl|ách" by|c c&hovs|ý po
pryňi jizdě d|uhý za A KuzÓěioven

Po stáÚ.kém hod.oc€nl mákéi by|i vé illdé
F2.A J Xozák a G Kozáková na iřel|m
á páléň mlslé. což pí Vysoké úroÝn 2éjňé.
na sovělských máke1 by|o úspěch6m' Po
prvňích j|zdách 'o už vypaóa]o hÚře' neboí
Jano mi.U| JédnU b.ánku a Gábi.a pÍo
poÍlchu íogu|áto.u lízdu n€dokonči|a Po
dluhé jÍŽdé se ná pořadi n'c nézmé. |o' ve
tiel| ]lzdě Vybojovala G. Kozáková dob|ó
šosIé mislo6 J Kozák ziskéň 9a bÓdů bronz
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RG makety
v Mladé Boleslavi

I když pá|€ě.| poč.si névypada|o zrovna
pÓvzbud|vó. sjo|o 3. v @bolu 23 květn' do
M|adé Bo|ás|ávi l.d.n.dváél Rc makďálú
k boii o kadičňí pulďnÍ poháí' věnov.ný
Automobi|oým. závÓdy o' p'

oóší a nó'Óhodu př9dcňozícň dnú
v sobofu wstříd.|o pomělně vělrné poěaBÍ'
v|l. dosáhoÝa| v nár62och rych|osli a'
12 m/s s polěšonlm však|z6 konslaioýál' l.
proli soutá'Ím V mInllýcb |éléch uby|o
léžkých haváí|' 2|6pš||a 36 lollž néjén kva|||a
Bc soupÍáv' a| €..lÓ lé hlavnÍm důvodém
_ i pi|otnÍ uměňÍ ň.ketátÚ'

Lo|ošní .oénl& 3oU|óž6 bY| usooiádán ňa

poč.ll .tého výroči naro'.nÍ Meloděié vla.
cha. přokopníka |ďetvl v M|adé Bo|6|avi'
. ral '.ho pr0běh zpslřl| nol.n piál.|ský
v.c€Í. s.oFnl s p.omiláíin Eod.láiskÝ.h
l.|rů. a|é i přÍromno.l wácného ho6ra z'
v|dcha' syna Mďodéj€ v|ácha' kbry *
zúc.3l^i|e|é sou'é'é a vléín:avělu spo|U
3 řsdil €|.m B Ho|€llBkým pf.da| .env
vJlěz'im

soulěžé sé 2účasln|] ólářl o.vádč..l
'vá|.čnlc|' já|o Á Něm..6k s Praoou
€ .114 '  J  vo l l ácň .Ó2| |n6m x l | '  J '  M lcňá|óv ič
39 spl.ksoň Akloma.|€.óm' K. Vodéši|
l po.2' P Féíc| s ch4l €n.n E.s|o ||či'ns'
v H.nd r s Mo..n€m sau|niéÍěm' ob|év'|v
3ó vŠat i ňode|y nďó' K n.i|epšlň z nich
bézspo'U pátři| so'wilň ceň.| n|adÓbo|e
.|aBkého v' síačka (ob.. 1)' budÍci @zoÍ.
.o.t d|váků l ost,am|ch eul.ž|.Ích í€E.
'úsblvyň zp.áÉvá.h.6|.tslé lsi3Í.kim
|€|.m' k' €rý podb6ďova| pob.Ukul]cl 3l čýř.
dobý ňolot Nové byly lvýbo/ně zplacováný
Jékov|ov UÍ 2M lno J Hévél. z odo|oné
Vody' álraklivni dvoumotorový Jak 6 J'
8á.áš6 z Karyiné. dobřá zDÍacovanÝ
á r.á|l6licky lébÍcÍ Pip.r LH.'{ domác|ňo
..|óva'' Ť' souéka' vo|ký oH.32A Tlgol Molh
5' ván| 2 v|ašini lobt' 2' a vÝbo.ná |élarc|
coín€|| PŤ.19 M LaU.€í.i*. 'PrachaÚc i.

zňÍnku 9loj| laké pěknó |óbiíc| op..v€ná
Libérly spo.l J. cmunl5 z B.neéova
a swo.díbň K. Pá.lka z P|zně' s novým
mod6 6m pl]ŠE|i.9' v' KUčér.'.| € l.ho P|por
PA'13 by| do vétlného po.ás| přÍ||š ma|ý'
Loňský vhéz soulěž. kát.gonó Rc MM
v Kál|ových v.rech V' HÓfuálh |éla|
3 By.n6ň sŤA.200' Md. obdivova.ó ňodo|y
páltl|ylakó c.ssna 150 Ag.obál P. vo|9lnlká'
B@g|o A.rol K- J*.skéhoa nový pona|u
|é|6lj.l ňo!á| ogmois||é 2 Íoko 1906 |unio.a
P. Haídll*a (obÍ' 3l' Jáko host |éta|v M|.dé
Bo|$lavi i 9o|3ký mod6|ál J, Fun|nsk|'

v co|kové k|9si'ikaci ná DNn|m ň|íé
skoňěi| V' soaě€k so soowlttioň c.ho|Em
(3405'3b'). dluhý by| P, Fonc| z Héžó
s modé|eň ch.is|én EagIg || (3139'5b')
a ltólÍ óomácÍ ino' V' Hánd|Ík s Moíaneň

v nédě|| 24' kvělna proběhla druhá 3ouló''
obwóná v|a.lně sr €jnými souléllclml I no.
d€|y' U.kut6.nila ý ovšeň za de|.ko |op'
šÍho' ň|avně k|idnéi.lhÓ. poč..i.

sr.fié*ó hodn@nízúsra|o sl €jné' oco|ke
vém @.at'í .ozhodďalo |6l.n|' zvllézi| |no'
v' Hend|lk.'od P Fénc|.m a v' soačk.m:

Ukáa|o .o. ž. spoiovánÍ dvou 'ouló.l do
i €ólrého v|kéndu má néco do .6bo' N6i €n
plo ú3!oru cěslovnich nák|.dú .ollě'Íclch
i bodovačo' a|6 h|avňé prolo. 'o spo|€ěný
.hod.|átgký v6čor olinose úč5slnÍkúm m.o.
hé z.i|mavo.||z |eleké |échn|kv lňods|áí.
ny' n6 óé' by iinak n6zby| ěa9'

Fora H!!o É.Fr
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vé čtvňek véčér odÍouk| si|ný úl. dosud
p.nuj|cl |ehi počád. a Íň laké skonél| klidný
prúběh sulě'g. noboť io v olga.izaci n€přl.
|i! zkuš€náho po|ádálá|é z'ěa|o skřipal, Po
poraděv€doucích d.u2slsv by|y pál €čnÍízdy

zaIimco so i v 3obÓlu pořadaté|é dohado.
va|i o da|šln plúběhq 9outěž6' přesunu|i
soutěžicí lralé F1 a € na soused.j mslé
jozi.ko. B rak ňoh|a soulét pokÍačoval 2a
plÍznivěiších Dodmi.ók'

d skod. á Čehmky
udr'.|idobré pozi.o. a|oo slřÍbrnéa bronzo.
vé n'!6dai|i * rozhodlo á, v .Ózjiž.I@' ý ni,
by| skoda rych|olš{. V .'šsdapú|kÁch" by|y
sověliMÍročkin á Mi.ha|€íko s dosážánýml
čá5y 13.l a l3.5 s zcé|á bsz koĎku|6n6' Ná
n.ey cé]ého druž6lva b.nka c' ce.hov6ký'
klerý mě| pol|ž€ . modB|€m a odslartová| áž
těsně pied ko.c€ň pě| ňi.llovéhÓ placov.
ního č*u' J €diná ízd. mu všák 4jistla

V. třidě F1.E do 1k0 dosud vedouciho
Jadrova piedie| A, l.ncmán adoslih|jájráké
v, svorčík' který v ío'j|.ďce zista| naší
šéslou médai|i, lé.lokrál slříbrnou.

Pii s|avnosln|ň vyh|ášénl výs|edlú jsms
by|i plekvapeni hn€d dvak.át' Popfué, kdy,
R ce.ný ě svoi výko. vÓ liídě F1.V 3.5
uiska| kÍoňé juniorskóho z|ala l bronzovou
méóai|i mezi sénioíy a podruhé' kdÉ jsňo
V rych|ostnÍch kálégorlch dlky záhadným
výpoč!úm poř.daté|Ú skonč třeli' za reprs'
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zonbnry MLR' klgřl v lélo skupl.ó n.2Íska|i

Výkony náš.ch ..p.éz.nr..Ú by|y přákva
p|v.(Íob7áisezisk€ň 11 móda|||přin€Úč.sli
n.ši.h &uiěŽÍcích v lř|déch E.x a F3 nepo.
čl|.|| aň n€ivělši opliňislé'

co sé lýčé nod6|ú n€ob]ovi| iséň na
.oulě2| žádné pisvral.á nov|nky lJ ''rych.
|Íko.' |2€ pozoroval přehod k hénším
. |ohěiň mod6lúň' N€lmé.ópo|ovina ňode
|ú mó|a ohébný náhon |ódnl vňUlě' jén'
dovoluj € @U vrlu|. uňisl|l 'ovnobě2ně *
dn.m |odi á lln fuýšit is|€dný |6h' z?Uja|o
ňó' 2g | €nlo zposob pohonu 9.v hojné mlř €
up|á ln i | iu ' ' s |a|omek" ,  

-

'řld! E.tl. 1 | M.n.ov BLB 200'33 2 V
Ljasnloov' sssB 1ao'33; 3' W' zarzéw.ki.

ÍÍd. E'x: 1' J' Pér.bojn6 203'33i 2' J'
cod)akov. oba sssA 204,00: 3. L Nikolov,

Ťř|d. E.x: í' 6' P|eíá.u. RsR 93.33i2' s-
vási|jav' BLR go'00:3 J. Po. €b.jnos' sssB

Tl|d. Fl.É lb: 1' A Lancňán sssB
17 '3 :2  V  svo|č|k '  cssR 13 '5|3 '  P  JodIov '
sssR la5] ' .  5 '  M '  Vaňo lch '  cssF  22 '3s

Ťt|d. F1.E př61 kl: 1. Á, L..cman 13'4|
2' P Jad|oý 14'2| 3' A' Xuzně.ov' všichňi

Ťňd. řl.v 3'5 iÚniďi: 1' F, córný' cssR
17'a2'A' s €v.rnian' PLR 1a'5:3' o' Bucho|'

Tl|d. Fí.v 3'5 e oři: 1, A' Mltročk]ň'
sssF 15.1i 2' V' Škoda 15'3; 3' R' cotný'

Ťt|d. Fl'v l'5: 1' A' Mil.očk|n ]3'1; 2. s.
M|.h6lónko' oba sssR 13'5] 3' c' Čéchov'

Ť||d. Fl.v t5:1 A Kuzně.ov' sssA 13.2.
2 V skoda ta'!l3 c c<hovsrý' ooa cssR

Ťlíd. F2.A:1' A' Rozuňovs*ij' sssF
193'67i 2' a. Néd|iákov' BLF l91'0i 3. J'
Kozák .160.00 i '  ' .6 '  G '  Kozáková .ob .  cssR

Íříd. F2-B: 1, A' Rozumovsk]l 193'67i2' J'
sód|]á|ov' obé sssR 19l'33' 3 K' Anoolov.
BLF 191.0  b .

Ťlld. F3.v: 1' A' vačev 145'3;2' N' N.č€Ý'
obaBLR 144'6;3' Á' oesj.lov. sssi l,13'6 b'

Ítíd. Fl'E ilniďi: 1. z. si|vo3|6Í' MLF
]40'36| 2' A' o€sjálď' sssR 139'76: 3' G
Maj..cih' MLB 137'96| 4. R' cérný. cssR

Ťl|d. F3.E.ňiďi: '' N Na.év 144'47. 2
Á Vačév' ob€ BLR 143'74| 3 M Paoudžan'

. ŤlÍd. FsF.E 2l(!: 1 M vanou.ň 27|2 V
svorčl!' obá cssR 25| 3 V P€lláché RsF
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sportovní
heděle

l zá d€š|ivóho oočasÍs6 '6. kvélna ná
|ol|Štj v Nllřó.v6lkých Jan lkovcIach |éta.
la ''c6na m6sta Nitý.v kat€goriích
vol.ých mod6|']. I př6. nopřlznivé pod-
min*y dosáh|i soulěžÍcl v6směs velmi
dobrych výsled!ů. v katogoÍli F1A
zvÍlěz|| M' suchrá. z Maňlna
(12ao + 24o + 177 3\ přod M. Pit|ani.
čsm 26 soiny {í260 + 24o + 120s) á D.
vld6m Ž Pi €šťan {1260 + 225s). V katé.
gorii F1B $ daňlo F. Fádó z Panizén-
ského (1157 s) a v kal6go.i| F1c by| z€
('voÚ sou|ěžícich ÚspěšnělšÍ P' Káoustá
2e Šáhů í124' s!. V katóooli| ̂ 1 bv|
m€zi s€n|ory nojt.pš| |' B*]-ók 29 zabó.
klsk (580 s)' m€zl žáky pak a'
v loz|Ótávacím ko|€ Žvllězil R' 'inka
z Novóho Mošla nád váhom
Í543 + 92 s).

''céná Hradcg Krá|ovď. v katogo.ii
F4c a€ uskuročnila na híadockém Bc
l6rišll. zv|lězi| K' vod6š|| z Ben€šova
s modé|6m Po-2 KukUruzn|k (3207 b')'

o d€n později' v n6dě||' uspořáda|
LMK při AMK svazálmu Měhlk soulóž
''Mě|nlcký s||on 1987..' v kalégorli
co, by|a m6zi žáky n€júspěšnějšl do.
máci L' z€| €nková (452s)' m6zi jl]niory

zvítózi| J' vlzn6í' íovněŽ z MóhÍka'
{390s) a mézi g€n.ory P' Foímán€k ž
váhsdoÍlu (587 s)' v kalegoril mod€|ů
3 gumovým pohon€ÍŤ' P3o zvílóz|l 3€-
nloř A' Novotný z Mělníka (495s)'

Přgbot STTP okrosu Louny s6 Usku.
lrčniIv Žatc|. v kát€ooriiH 4lté2l| ms2i
m|ádštmi žákv P Šá-tÁř z oDPM zeiéc
{267 s) přéd .vým oddÍ|ovým dluhem
M. Petrásk€m í24asl á M. Tlubačgm z
Loun (232 s). Mszi sra.šimi 'á*y s6
n€jvlcé dař||o J. okíouh|ómu 2 Loun
(282s)' dalŠí mÍsta obgdili P' Íro.
chvmčuk2 LMK Žat € c  (281 s)  aJ.  Fénc|
z óDPM zat€c Í267 s)' V kÁ|goon| At
byt ns]úspěŠnÓl.t F. š|smilich '6 4' zŠ
v Loun€oh (468s)' za ním skončl|l o'
vazáč z víoutku (441 3) a P' Tlochym-
čuk z LMK 2ál6c (42o s)- v kat€lol|l ^3
získa| titu| ot.$nÍho ořébornÍka D.
Neohanický 264. zs v Loon€ch (252 3)'
dluhó a ll6ti mlsto vYboiova|l J. Fonc|
(2oo s) a P' Šalát {'76 s); oba z oDPM
Žal6c' v katgoo.l| co, s' no||áp€ po.
čína| P- P6chmán z MDPM Podbořány
(468 s).
. soulěž v lat€ooíii Bc V2 Droběh|a
23' května ý 2aa1' Mozl Iunio.y 4|tózi|
J' M|hu|ka z Úslí nad Labóm (1098 b')'
mozl s€niory J. Vltnsr z Čisté (1313 b.)
př€d M- K.lohsm z chomutova
(1311b')  a P '  B € r6n €m Ž Us l l  nad
Labsm (1304 b.).

Již ||l' ročnÍk ''Momoriá|u o|dřlchá
Juříčka'. v kátogorii FlA ss |étá| vs
vyškově. M€z| póladvacel' účaslnÍky s€
n6ivlc6 dáři|o B. Gáb|asovi 2 Got|wal-
dova 11249 s). DalšÍ místa obsad||| B'
Bot€k z Kunovlc (l18os) a J' Bo3ák
. KloměřlŽ€ (lt60 s).

v nédě|| s6 v Brně na |gtiŠti s|atina
|óia|a soulóŽ v kal6oo.i|ch P3o á 81.
v kal€goí|i P3o slgrlova|i někl6ř| sou-

1ěžloÍ 3 mode|y kat€lorio M.min; ing'
Koltný dokonoB s modé|ém dvou.
p|ošníku Knó|gí (na snÍmku) dokáza|
nílěz|t. v katggoÍii 81 aílězi| ing. o'
Pavlíčsk: KroměřÍž€ (498 s)' Původně
p|ánovanó 3oulěž v kálogorii FlB by|a

. zrušona p.o malý počéi př|h|áš€ných'
o ,'Má|ý pohár Jabongckých

sk|áron'' 8outěži|lv kalogorlÍoh A1 a A3
vo|ňáská|| v Hoškovicích u Mnichova
Hradišlě. v karogorii A3 altéz.|a mézi
junlo.y o. oolákoÝá z Mn|chova H.a-
diště (2893) přgd J' Jkánkom (276 s)
a M' J|lán*en {274g)' oběmá z M|adé
Bo|€s|av.. Mrzi ssn|ory by| nsjú-
spěšnělšlj €i|ch olsc V- Jirán€k (3o0 s)'
za nlm skonč||| o. Podzimek z Mni-
chova Hr6d|ště {293s) a V. cejka
2 M|adó Bo|ss|avi {282 3). v kálěgo.ji
A1 skonč||i m€zi junlory na pívnÍm
a iřstÍm mlslě opět M. Jllán€k (579 s)
a J. Jiíán6k (ý5 s) z M|8dé Bo|€s|avii
m€zi ně 3s vÝkoiem 5533 vklÍni| T'
Jaíd6 2 Práhy 6. M6z| 8sn|oly zvÍtězi|
M- Hadrbo|6c z Libércé (6oo+4o2s)
před svým k|ubovýÍn ko|69ou M' Fots
mangÍn (600 + 33o s) á L. ch|upáč€m
Žé sé.ňi| (600 + 325s).

\T\'YSTA\'NTCTVT
v  

NÁBoDNÍ PoDNtK ,  Nos |TEL  ňÁDU PRÁCE '  PRAHA

přijme pro provozovnu v Praze .| o-Hostivař, Štěrboho|ská
55 mode|áře' nástrojaře, mechanika, trézaÍe, soustružníka
pro výrobu průmys|ových a Výstavních mode|ů přo zahřa.
niční výstavy a Ve|etrhy. ZaÍazení pod|e kvalifikačních tříd
a praxe, případně ! možnost zapracování. Podmínka
_ dokonalá orientace ve výkresové dokumentaci.

Po zapracování moŽnost dobrého výdě|ku a výjezdu na
tuzemské i zahraniční montáže.

|nÍormace na te|. č' 22 16 10 _ osob. odd., ovocný trh 19,
Praha 1' Náborová ob|ast Praha.
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l.!..4 prijlma Vtd.v.l.l.M i.t vol.ko,
iřcrtít odd.|óní (iu.rÉ {od.|.D' ý.dn
.|ávov. 2.! lll.6Pr.h. 'i l.|.'on 26l5lill

PROOEJ

6 36ď' spol€hl ýó (em)

Ó6naoŇo) L &ns vÓdnÍ go' 75701 KroměÍ'

i ou  +  12NCd  (25oo )
s díáÍ.íc b9z káÍÓsén€ (500) náj6ý Fc pÓdvo26k

(lom)' n €použllý molol MWs 3.5 GRF (600)' |am,
bÍoséÍ € l 3 (po 10o)' gdu aku saíi 6 V/2Áh (2o0)

r N'cd 900 r přij

(30oo). 15h V pÍov.zu:
lé0Ú' pÍo Žh' sv čky u aulobal' n €pouŽdó (]5o);
2 'Úlá séda váíopÍop má|o poÚžlÝáná (po 25o)]

á (10o0) xÓíélň
r &Ínský. výs|unn

.' AulodÍábu Y dobÍáň 3lávu (40o) prÓňnáókÚ

dobÍóň 3láýu (l0o) J Tňšká.

^ézáběhnuý ÝětÓÁ Fc 'áu
řupu oamad ooý' ngza álaný' |ng. J PudI

ov adáč6 - pár (po 360)
a ]sdnoduché ovbda& wP 23 (po 60) J Fú'ička

l. LóEnovÓu kálos Aqd ouáÍÍol:3l5o0)iáulaŽ€

12oo)' FsíaÍi 126cK 2 (23o) L € lad|o Tourisl
s molo. €ň co, (15o) MáLo běhaný moloÍ co,
í0o) J Bsk.' Ško ská l22' g6 r2 zlalá ná osťově
. . Nový 5 kaná .
3 *Ú (4600) poÚžý 4-kan
($m) ;  ň Ó l o r y  l P61 '  MWs  1 .5  2 ' 5 '  35 imods i y
!ubn Espada spud.

sóryomalik NoF + rublj €č o.oo)| v.toň onk |'
ÍozpěÚ 3m (10o) sl'v6bi c6 oB.20l ! (500);

sfua a j]ný ňÓdé|
ňal s €unamzaznámku' Mož.ávýměnazá Hý ]:72

Fulábá' Robb€ l39oo)

15oo) P M.run|a v p'3lovni' roo 25207Š&ňoi.

.r5 Rc aÓuplávu Mod6|.6 AM27 r 4 Frv3 (5@o)

o cň! (@o): B|us
Ang.l I holové kíd o na moto' 6'5 (50o); ňo'ory:

I yíuk (350)' MK 17 (]00)'

| np fup rnáb l i óč+š € dé
soryo. b €ž ud.o]ú. Dulno doad( pi']|mač (15oo);

Mo 7/7e 1150): sr pf
1'5 i 2o0 r 300 (po 5o): MK 17 léměř noběhaný
(1oo) krysb| i t 2MLF 10'!1-lo pÍo FM lpo 25);
slavéb' mol' modsl o B .j 5H l 1150|; p|oš' spol6 pro

novélšl prov6donÍ'
u  o100 ) :3 '  N i cd

iové (20o)| p| €plnáč
-  pouzdÍobs l '  nov ó ( l 5o ) |Bc  p ,  D6ns ( { ) ;  Hc

l1l Ladéný výuk k mololu FÓss 15 lÓÍig]ná|
^epoÚž lÝ) K Houó6k' síd išlě 1 ňái € rl49

ňod € | y c ' 17sk ' 1 ' a i nA5M2 '

r2o v8.opÍop M'ni sup€Íhsl NÍ. 3739 lpo 90o)
$ryozosiňovač NÍ. 3713 (po.5o)
(po 20Ó) z zá]ác' Ťoňášková41
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P  án |ý  sUMz  326A  L ro )  Mudang( ' o ) :  !M  z  226Á
( ,o ) '  F3B  F l amnoo  ( r o  F3Á  cha ]6 i g á  -  l 0 .ň ,

VýchÓdni7' 360 20 Rál Óry Váry

kompbl' Molol Enya 6'5 novýábéhnulý cá$pi3y

.2.MWs 2 5 GFF no4 po áÍu.6 . luňld (25o);
an sUM P'r. qh6Íokó {70)

Bc ralb' J ŽdoB|Y Ňov.

dÓbd' přjlmač poškorcný (5o0), M Kád|*. xu.

. 2 . B c v l ' Í o u  ] 7 0 o n n  o 5 o ) '  B
l (550)' am tup AsK1. (!3o) óá3Óp 3 ÁlÓň
33-95 (.o), s Klá.53372 M.ráváoy 10o

Ťurbo oaíiya) r soupláva (25m) M HvbáÍik. J.

.2.vduinlk B6n 17 G Žs s'áV6bniú GÍáupnéÍ nový
(45oo)' v káVra' Án6n3rá 223' 7390l Frýdgk

.to Fc WP.23 pÍij' qs (l20o) dq nová $ry.
Acoňs (10m|' molol
ĎÓ{d €ny (3o). now o$ioskop BM 3701]5oo). sláV
Fc svah větoňa (25o) (úpiň
iá žd rÍ'áj polkod8né' PonÚknl

.3l Ko|éj $ě n 215 x 1]ocň' sleÓváČl nádíall
shÍb6ň'3t Bl zdro].5! os va!ón
iá{ vagÓn' í €ba sl ' dodě]al. V cóku (3o0o) z
chlád' Býchory 1s0 23. o0 ko |^

T|kovský' J €| €nm 36' 262 62 DÓíi8bily
l3l MoloÍ MK.17 a MWs 1'5D. všs á (30o) L

l g A m a l  4 + a n  r y s  ^ M 2 7  +  p ř i  p r o ! € n a s ó 6 k
í]@) nÚl 'ň bál.mobÍŤono5.3n6pÓu' l3oo).

(joo]' 6lmá lpo]la s p9d p'o
h o | , ' 5 s Ž 3 5 r p l € Ý o d ( 2 j 5 )  4  V

t35N.n kobj € . výhybky 3 loko

poško'6ný 3nt .ku
l 5 0 o l 5 o 0 ) ' q c m o l o t  . ý . n ý

órÓň na 2 5 3'6 5.ml l3m| ho M Kt dra 25Ž ]Ó

lr30o) o zoubol
. 2 s a d á  |  j  3 a B o ' m ě n a { v u  u c  m o d € | | € l a d | a

r| 'o!aty Io|ójnlc6

(2500)' Bc hodé||6lad a vaslnikonstÚkc6(5ml' J

(70o) r 2 pl|]lňáča lpo 45o'' | |é

(2o0): tumě MWs 3'5 íoY' b €: ko6ía í5o)
rczonaněni (1o0)] |o'ska 4.15/7'75 _ vhodná do
oddř spÓj6r (po loo)' loks NF € áku 2 NxN 24
- pÍo Žhavsn| (po 1o0)' 8651 lpo 7o)i plg ižkd
1mfr 1\1'2ň (3m)| sgryosavg. {60) Bc po|onak

íoÓ 4o): p|Án|ý |ó' '

l (120o) v]' Bsnéš 3a3o]

p.ii lmáčs s akÚ a 9íy pÍo r 14 vanoprc'' 36da

:áláňovác podvoz €r mehan|4'á aduchory MÚ|.

r  a d '  [ u ň | . '  s ' l o  4 Ť  5 c m l

m 6 n {  o '  s ' m € (  r o l m . | d  7 5 4  1 4 9 o o P i a h á 4

Mans' ňÓl Mabuchi54o -,dlo]sáff7'2v 2Ah'

odpÓ/ lágd. ád .wboÍ slav(1500)$zabud'Rc

J Štdá MÁchovs 10' !ň@ Pmha 2
l50 Porp. Íq' ol' (3oo)' Mábuch]ýos(l@)' kola

oÚáh'Ó s1 (35l' |'m' kl buery (1@)' |oup|n

*da Ácoms' J NělkdÍk. Nad pkk

.52 Fc vótoň (3 m)' Rc p|achóln|

25 fuj € lá o1@)'
+ 2 sgda Fulabá ndá (20oo)| Bc sup.av. Acoň.
ÁP.227 Mk |' ]ako noVÁ {2200)
h l dkov óhoó |unucB23 'po |y s l y
šÍoubý L+P' dé|ka i20cm (3@)] rych|ÓslnÍ Bc čui
6bnÍo ba mo|o.u (2o0): Fc pol
kého taha& fuo' M 1lo (1200)| p|áný pÓdvÓŽku
pdbMo l2132160)|s €ro €í(ouaeo(r10);|án kaÍ
AÍa Aoh€o 33 (50[ Šláv6bí.a saFÍ ooo), A'

l g L é l ' ň o d 6 y t y p u : D a | o i € | b € ž m Ó l A v a

2 ňolory Mws loc.ii3

.55 Pány hislonckýÓh p|á.h.líic ̂ Ík Roya| l:66'

s áÍk1 ]0o .5A r  - pop l 1120  l o0  120 )  he  J  sÝgc

2 s6dá VáÍoPÍop (20@)
T60ol CoNsrdov

.5l Japomký fr.lÓr

.5e NoÝý n.pour' ňo'ÓÍ Báduq3 1oFc l'@ol

K'16' ]ápÓn9ké uhÍkwá 3 ksv|aÍ
sióky s fios*sm Ks ]o Rc 12o) (oupih íovou
fubozánovnlFc !Óupralu Éck 7 4M lFM) n6l|ép6
,7MNz  r  M . t z [ ,  Ju4ov .o l a  1e ,613  oo  B rno

s6dá 2! Grau9rcÍ NÍ.3765' $dá' ]l Bólamalic i|

dovoz NsR, nspoutrou (6@)

l B Ko|ajn.6 výhybky(Íučnó)' o
(nák|'ddé orcbnál.s vlá. k n, D
kÍkoviÓova 3' g27 o0 Šáfu

(550)' časo9 sv Mo' J

al č 3s46(1ooo)'
cL' kal' č' 9341(95o) Mo'nÓpÓuž n' Fubbu Nová.

do nod€|u |odě r 2 s6ďa 16m+ 20o)' J Banňan

]ád Yíuk' rych|olank. 7 péÍí

15). roznó ňÓdó ářské mÓlory v s

(bsŽ molorÚ zá|ó]aný ]ako nový) a vétoň Flamnoo

KoUPÉ

.7l BaÍ6vný Mod€bpan (ž|uiý. č6Ndný) z Luké.
šdk' |aia.kéhÓ 4]9' 51773 opoóno

Lac no M Ká]nar' U d.áhy 3 7390] zábř €h

.7. cas MÓd€ář ]4937 lď

P  5ďná  l 36  79o  3 ,9umosd
.'. Laminá'Ó'

f u j j  P  r o l b € L  P s j o ' r 7 r J5Hďn  sno ln ( €

É-.
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FERNSÍLUEnUNG soiEenff@éuoňodo|l cuni$ JN.4D Jé.ny @ s Kačr€k í2. Aus' €tts
nunodoÍ F|Uo6llŇtoko]l voň Miko6.Fn€r 13o N&6 KUBí|v9.P'ogÉmn F3A '4-'6. Fl € i.
z € ňod€|l sň't'rc ňl 2'5-3 5 cíl MotoÍ ro ' / . Fl UGTECHN|K' cun'* JN.4D Jon4y' áme.
nkenl*h6 ÚbumB||uazguo la '9o BEXETENMooELLE: Voó.íeilunqsw.nkamp| del ý7'a.
Ldi..h.n Lá.dát-2o 2' . scH|FFsMooELLE W.hno'9l.í9cháll NAV|GA 2e 23 . AUTo.
MooELLE' Ť9ch.chógbwák|schel L€'c.toanzéBaqe. LTs.40 2. 25 . ElsENMHNMoorl L E
Ei*nbahmutomeo. auE dst Bono Bá| 26' 27 . sPoFT UNo NÁCHR|oHTEN' ctand.Phx
Modob 2a-. votĎt€nunaswelllamol doi 9o.á|'sl&hď Lándol 'm s.h'ísmod6||bau 2q 29.
wdrboreÍb d€. Bc.F|ug'eugfu.lol|o 'n M|adá Bo|és|av 29 . wenbďáós€rgébni* 30 .

comDaÉlNé @ňBlxoí |ol a9lmodé||ots Íom sdáxí runlt| €s ,' 6, /. c|ub n€ws z 3.
ModEL Á|HPLÁŇES: LuslÉ..h - a l'nv 'ubbď pNeÍéd mooe' .iíp|ďe 4' 5 . zél|. 55 - á4
o|dimď a. Babočta |l - an ,"3 @lEq.i.y íEde| alp|ďé 9. MoteÍ - 3 c^ rainď poseed
bY ňe 2'5 ol .nqins ío ,l . BAD|o coMRoL cunis JN.4D - řB k)p qua|'|y s|9 fiode|
bí]ih bv s' Kac|6[ '2 . \Mnq stdoth Ék!|atď bY méans ol a m'ď@mpu|ď 13 . Na
|Ét o' F3Á F/c asobalc man@uvEB ''-í6. splll|E - a ny]orfun modól po@€d bY lhe
2 5-3'5 cmr €no|n6 '6' i7. A|noBAFT ŤEcHNoLoGY: cuí|'ss JN.4D Jonny - án AmeÍicar
ta'.'n; áim|án; ta '9. FochEŤ MooELs' coňDa'anvo conlés| lo' to.J(6l Fodo|eE Íom
9m'á||šl r;ntios á' 2'. MooEL BoAŤs wol|o cháňoonsIps ol \ÁV|GA 22 23. MoDE|
cARs LŤs.4o - A ohl lank made in c' €.hos'ova|'a 2.'' 25. RA|LWAY MooELs A lt'ghtdJ

$res Fai 26' 27.sPoBT a.d |NFo oíano Pd MooELA 2a . compa'al'vé 6ňpetlion
íor boal ňod.||96 Í'om sia|ist @unfi€s 2a 29 o scá|€ modo| @mpetilion al M|adá Bo|rs|av
29. c@p6h|ir rM 30. Mvértisemonts 30-?2.
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Dok!rnentaci skUlečného IetadIa v ÍUbrice PoznáVáme eteckoLl lechnikU dop|ňUjeme da|šinrr snImky

Podrobnost o Rc make|é
Curl iss JN 4D Jenny
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TNDEX 46 AA2

snimky: B '  cížek, v.  Jonák,
M.9a|ajka, ing' o. se|ecký'
o. satlek

> F]okycanští mode|áři v z]mě
nezaháe,  a 1ak s ted '  poet!] i
s Vélron Rc V2 stavěnými ,sé'
riové'' lýlode o rozpěti2800 mm
a hňohoslL ]600 g má osvéd.
Óený aminátový tll]p Modea

v Rc dela EnÍorcer L' |Vliko
aska z Kanady má |ozp.ólí
1238 mň a při hmohosl 2730 9
je pohánéna čtyidobo! , pa]náct

^ A exande. |M ťUrev obsadi s make1o! sovč1skÓ sondážní rakely MF 06
d ruhé m islo Ve Výškové soL]těž] ná čerunÓýé .s rovnáýaóce V PLB

< Vi tčz v kateooíiL F]B na € tošni  srovnáýac i  soutéŽL modeářů soc ia| is
lckých zemiVŤáboie A AndÍ]ukov ze soýétského svazu

ý | ' l ode .  ioňo l ! . /  T .199 t ]  k . le ! . l .  A ! ] !0  pos l :V  N, l  V  šek 2  co l lÝJa


